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Carta ao Leitor
Prezados Leitores,
É com muita alegria que no entardecer deste início de inverno amazônico,
apresentamos a terceira Edição da Revista Eletrônica Marupíira do Curso de Pedagogia da
Universidade do Estado do Pará. Este número apresenta nove artigos de caráter teórico-prático
que expressam experiências didático-pedagógico em diferentes contextos da Formação de
Professores da Educação Básica e Superior, sobre a temática: Práticas Pedagógicas: desafios e
perspectivas. Na intencionalidade de múltiplas aprendizagens sobre a temática em questão,
apresento a você os temas que compõem este número e o convido a viajar conosco por trilhas,
caminhos, travessias que nos levarão aos saberes teóricos e práticos da prática educativa em
ambientes amazônidas.
Neste primeiro eixo temático, o estudo sobre Problematização e Investigação como
Método Ativo no Ensino de Matemática apresenta argumento favorável ao uso da
problematização e investigação como método ativo no ensino de Matemática, que possibilite
múltiplas formas de leitura de mundo e amplie os sentidos da construção matemática escolar
pelos alunos. Discute ainda, que o ato de conceber e praticar um ensino de matemática para a
leitura da realidade dá sentido aos caminhos da construção matemática em contextos
socioculturais. Apresenta ainda, exemplo de uma atividade elaborada para uso na formação
continuada de professores que ensinam matemática na educação básica.
Na mesma trilha dos saberes da prática o estudo sobre Tecnologias, Saberes e
Identidade Profissional de Professores: Uma Experiência no Curso de Licenciatura
Intercultural Indígena da Universidade do Estado do Pará, estão apresentados resultados de
pesquisa sobre a própria prática docente do autor, desenvolvida com os indígenas Tembé que
cursam a Licenciatura expressa no tema, objetivando compreender como as tecnologias
interferem nas práticas cotidianas e educacionais dos discentes indígenas.
No movimento dialético destas travessias pedagógicas a Educação Alimentar: A Arte
de se Alimentar de Maneira Saudável na Educação Infantil explicita resultados de um
projeto de intervenção sobre alimentação saudável, realizado durante a disciplina de Estágio
Supervisionado em Educação Infantil, do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, da
Universidade do Estado do Pará (UEPA). Na perspectiva de mostrar a importância da adoção de
práticas alimentares saudáveis e os benefícios que a mesma proporcionará aos alunos. A
metodologia baseou-se em atividades lúdicas, reforçando a importância da alimentação saudável
na hora do lanche e nas demais refeições.
Ainda na intenção de ludicidade na Educação Infantil o estudo “Senta que lá vem
História”: Trabalhando a Contação de História da Obra Literária “Um Peixinho Chamado
Arco-Íris” do Autor Paraense Luiz Peixoto Ramos com os Alunos do Jardim I “C” da
Escola Centro Educacional a hora do Saber aborda a contação de história como proposta
metodológica de ensino-aprendizagem de valores sociais e cultura local, a partir do livro “Um
peixinho chamado Arco-Íris”, de Luiz Peixoto Ramos, no contexto escolar da turma de
Educação Infantil do Jardim I “C”, da Escola Centro Educacional a Hora do Saber. Para a
aplicabilidade da ação pedagógica, foram produzidos recursos didáticos e lúdicos que
promovessem uma aprendizagem mais significativa.
Nesta intencionalidade significativa da relação teoria e prática em Narrativas de
Leitura: Experiência da Formação Inicial com Alunos de Pedagogia da Universidade
Federal do Pará, as experiências desenvolvidas na disciplina Linguagem orais e escritas na
educação infantil, com estudantes do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Pará,
exploram aspectos relacionados à formação do leitor a partir das narrativas escritas, nas quais os
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estudantes registram suas experiências com a leitura e relacionam as experiências de leitura dos
estudantes à formação de leitor das crianças da educação infantil.
A partir da imersão no estudo sobre Intervenção Pedagógica com Foco no Processo
de Educanda com Doença de Pompe, o leitor deleitar-se-á com dizeres e saberes da prática
pedagógica relacionados aos ambientes não escolares e populares apresentados a partir dos
relatos de experiências de um projeto de intervenção da disciplina Estágio Supervisionado,
desenvolvido por alunas do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, da Universidade do
Estado do Pará, na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.
Nesta mesma linhagem acadêmica, as Práticas Pedagógicas na Atenção Primária à
Saúde: Realidade e Desafios de Formar para O SUS, explicita o marco legal na história da
educação para a saúde, discutem as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), no sentido de
compreender as orientações curriculares para os cursos de graduação, com ênfase nos estágios,
enquanto elemento articulador entre teoria e prática nos currículos universitários, sob o olhar dos
serviços de saúde, no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, o estudo destaca
aspectos importantes e emergentes da prática da preceptoria como espaço de ensinoaprendizagem.
Ainda sob o enfoque das experiências pedagógicas, a pesquisa sobre: A Importância
dos Espaços não Formais de Ensino para a Formação Docente de Alunos de Licenciatura
em Ciências Naturais: O Caso do Centro de Ciências e Planetário do Pará “Sebastião
Sodré da Gama” apresenta resultados de experiências sobre a formação de estudantes de
Licenciatura em Ciências Naturais, na perspectiva do Centro de Ciências e Planetário do Pará
(CCPP), como um espaço não formal, através das atividades que os mediadores de Biologia,
Física e Química realizam dias de visitação no local. Os resultados demonstraram que a
melhoria na qualidade de ensino está ligada à boa formação desses futuros docentes.
Na intenção de continuidades, os estudos sobre o Pedagogo que Atua no Ministério
Público do Estado do Pará: Práticas, Desafios, Perspectivas e Identidade Profissional
abordam o processo de construção da identidade profissional dos Pedagogos atuantes no
Ministério Público do Estado do Pará (MPE/PA), para que assim se possa conhecer sobre a
atuação dos mesmos dentro de espaços de educação não formal, principalmente, na esfera
jurídica. A proposta foi estudar sobre a identidade profissional dos pedagogos do MPE/PA no
intuito de conhecer sobre as suas práticas e ainda identificar os seus desafios e perspectivas.
No sentido de intensificar o debate sobre os desafios da prática pedagógica em ambientes
não escolares, Da Educação para o Trânsito e Ludicidade: Estratégia de Preservação à Vida
revela a necessidade da orientação para o trânsito desde a infância, a partir da Educação Infantil,
como prática educativa que contribui significativamente para o desenvolvimento de um
comportamento consciente de segurança pessoal e coletiva, bem como de valorização da vida e de
formação para a cidadania.

Boa Leitura!!

Profª Drª Creusa Barbosa dos Santos Trindade
Editora Chefe
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PROBLEMATIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO COMO MÉTODO ATIVO NO
ENSINO DE MATEMÁTICA
PROBLEMATIZATION AND INVESTIGATION AS AN ACTIVE METHOD IN
THE TEACHING OF MATHEMATICS
Iran Abreu Mendes1

Resumo: Neste artigo apresento um argumento favorável ao uso da problematização e investigação
como método ativo no ensino de matemática, que possibilite múltiplas formas de leitura de mundo e
amplie os sentidos da construção matemática escolar pelos alunos. Trata-se de uma abordagem
didática para a matemática escolar que estabeleça relações entre sociedade, cognição e cultura. Neste
sentido discuto que o ato de conceber e praticar um ensino de matemática para a leitura da realidade
dá sentido aos caminhos da construção matemática em contextos socioculturais diversos, por meio de
um processo de aprendizagem da cultura e pela cultura. Ao mesmo tempo discorro sobre a
importância dos métodos ativos no ensino de matemática a partir de princípios propostos por Moles
(1981, 2012), Barbosa e Moura (2013) e Bastos (2006), e Miguel e Mendes (2010). Além disso,
apresento um exemplo de uma atividade elaborada para uso na formação continuada de professores
que ensinam matemática na educação básica. Concluo que a exploração de aspectos socioculturais
pela matemática escolar diminui a fronteira entre o conhecimento local e o universal; a interação
dialogal entre os mesmos oferece um campo mais abundante para investigações e, consequentemente,
importantes implicações para a obtenção de resultados satisfatórios para o ensino de matemática.
Palavras-chave: Ensino de matemática; Problematização; Métodos ativos.

Abstract: In this article I present a favourable argument for the use of problematization and
investigation as an active method in the teaching of mathematics, which would allow multiple ways
of reading the world and broaden the meanings of school mathematical construction by students. It is
a didactic approach to school mathematics which establishes relationships between society, cognition
and culture. In this sense, I argue that the act of conceiving and practicing a mathematical teaching to
read reality gives meaning to the paths of mathematical construction in diverse sociocultural
contexts, through a learning process of culture and through culture. At the same time, I discuss the
importance of active methods in the teaching of mathematics from principles proposed by Moles
(1981, 2012), Barbosa and Moura (2013), Bastos (2006), and Miguel and Mendes (2010). In
addition, I present an example of an activity designed for use in the continuing education of
mathematics teachers in elementary education. I conclude that the exploration of socio-cultural
aspects by school mathematics reduces the boundary between local and universal knowledge; The
dialogical interaction between them offers a more abundant field for investigations and consequently,
important implications for the achievement of satisfactory results for the teaching of mathematics.
Keywords: Mathematics teaching; Problematization; Active methods.

1

Pesquisador do Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemáticas da Universidade Federal
do Pará. E-mail: iamendes1@gmail.com
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1 INTRODUÇÃO
Atualmente as discussões sobre o ensino de matemática têm sugerido que as práticas
a serem implementadas em sala de aula devem ser concretizadas por meio da
transversalidade do conhecimento. Justifica-se tal assertiva por ser a matemática um
complexo cognitivo no qual se evidenciam as manifestações do pensamento humano acerca
das possibilidades de investigação, compreensão e explicação da realidade. Conhecer é um
ato pessoal no qual a atividade humana se faz necessária na medida em que necessitamos
interagir com os objetos do nosso entorno e recombinamos seus elementos característicos na
tentativa de concretizarmos as criações do nosso campo imaginativo. É no processo de
reinvenção permanente que envolve ação-reflexão-ação que geramos conhecimento.
Uma única codificação para transmitir de forma lógica e sistemática o conhecimento
aos alunos isola um a um dos pontos que constituem o conhecimento como rede, causando
fragmentações na forma de diferentes áreas de conhecimento, impossibilitando as conexões
entre os ramos do conhecimento, criando as disciplinas e isolando as respostas que vão
sendo obtidas. Em contraste a esse princípio fragmentador, redutor e isolante, surgem
métodos de ensino para promover a construção desses saberes pelos próprios alunos a partir
de um processo contextual e globalizante, que dê significado singular e plural às ideias
construídas.
Vê-se, portanto, que a promoção de um ensino integrado se constitui em um princípio
gerador, fomentador e sustentáculo da transversalidade do conhecimento. Assim sendo, a
matemática, a química, a biologia, etc, passam a ser olhadas como vários aspectos de um
caleidoscópio

no

qual

se

evidenciam

várias

possibilidades

cognitivas

de

explicação/compreensão das realidades vistas pelo olhar humano. O conceito de
transversalidade constitui-se em uma ação reflexiva na qual interferem o contexto, a
trajetória pessoal, os intercâmbios socioculturais, os diálogos entre os diversos significados
das informações produzidas e utilizadas em cada contexto social, bem como a importância
dessas informações em todos os contextos ligados aos possíveis temas tomados sob a luz da
transversalidade.
Neste contexto, a cada dia se torna necessário possibilitar aos estudantes uma
conexão de saberes, práticas e estratégias de compreensão e explicação dos temas polêmicos
surgidos na atual sociedade contemporânea, como clonagem, células tronco, guerras
biológicas, genoma, entre outros estudos muito recentes os quais fazem emergir inquietação,
curiosidade, dúvida e angústia no ser humano. Esses temas transversais, certamente,

Práticas Pedagógicas: Desafios e Perspectivas

constituem-se em aliados para o desenvolvimento significativo de um ensino de matemática
globalizante, que estimule questionamentos e ações em busca de respostas pelo aprendiz.
Atualmente, dentre os questionamentos que são feitos pelos professores formadores
de educadores, em relação aos modos como ensinam matemática, destacamos os seguintes:
quais métodos de ensino são mais adequados ao momento presente? Para que ensinamos
matemática hoje? Quais ações didáticas devem ser incorporadas às práticas dos professores
que ensinam matemática para atender às demandas sociais atuais? Por que precisamos
investir em um ensino de matemática que promova o desenvolvimento de habilidades e
competências centradas na autonomia do aluno que aprende? Como promover o
desenvolvimento dessas habilidades e competências na formação de professores que ensinam
matemática? Essas são algumas das questões que neste artigo nortearam um pouco das
nossas reflexões no sentido de contribuir para a autonomia do professor de matemática em
formação.
A premissa de partida para discutir tais questões pressupõe que as criações científicas
e a matemática foram e são fundadas em dois princípios: a problematização e a investigação,
com implicações na criação de princípios de ensino e aprendizagem para a educação escolar,
também fundamentados nesse processo de criação científica no qual a matemática como
disciplina escolar é estruturada, baseando-se na heurística apoiada na problematização e na
investigação.
Neste ensaio, o significado atribuído ao termo criatividade em matemática, conforme
foi mencionado no parágrafo anterior, refere-se aos processos de criação que levaram os
inventores das matemáticas em todos os seus níveis e estilos de pensamento, durante a
trajetória da história humana em busca de múltiplas maneiras de solucionar problemas
surgidos socioculturalmente e as formas criadas para representar tais soluções como
maneiras de apontar explicações, tal como mencionam Peter L. Berger e Thomas Luckmann
(2012) sobre a construção social da realidade; Anthony Storr (2013); quando menciona a
dinâmica da criação como o processo que faz as pessoas serem mais originais e Abraham
Moles (1981, 2012), ao tratar da criação científica e sua heurística e sobre a sociodinâmica
da cultura, cujas ideias sobre criatividade são interpretadas como “a aptidão particular do
espírito no sentido de rearranjar os elementos do campo de consciência de um modo original
e suscetível de permitir operações em um campo fenomenal qualquer” (MOLES, 1981, p.
59).
O que Moles nos propõe em suas argumentações sobre a criação científica é que essa
criação objetiva encontrar um modo de construção por encadeamento de juízos a priori,
postos em correlação com as sucessivas confrontações com o real visível. Todavia, é a partir

8

Práticas Pedagógicas: Desafios e Perspectivas

do pensamento criador que as relações explicativas se estabelecem com apoio das linguagens
verbal, visual ou simbólica e pelas formas de representações gramaticais operacionalizadas a
partir dessas linguagens. Conforme Moles (1981), esse processo de criação corresponde,
portanto, ao exercício de maturação de uma mentalidade lúdica pelo cientista.
A esse respeito, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/1996)
refere ao Ensino Superior no capítulo IV - Da Educação Superior, em seu Art.43º, explicita
que a educação superior tem por finalidade:
[...]
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção
em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade
brasileira, e colaborar na sua formação contínua;
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e,
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de
publicações ou de outras formas de comunicação;
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão
sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de
cada geração;
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer
com esta uma relação de reciprocidade;
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão
das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e
tecnológica geradas na instituição. (BRASIL, 1996).

De acordo com o que estabelece a referida lei, a educação superior assegura o
exercício de princípios que contribuam para o desenvolvimento de uma autonomia
intelectual do aluno centrada na formação de seu espírito científico e de um pensamento
reflexivo. Sobre esse tema, os dicionários da Língua Portuguesa mencionam que autonomia
significa a faculdade de se governar por si mesmo; o direito ou faculdade de se reger por leis
próprias; liberdade ou independência moral ou intelectual.
De acordo com o ideário pedagógico presente nos diversos materiais elaborados para
uso na formação de educadores, é com a finalidade de promover a autonomia de seus alunos,
que os professores devem procurar ouvi-los com mais frequência ao permitir que eles lidem
de modo pessoal com materiais e ideias, lançando-lhes perguntas sobre o que querem, na
intenção de responder a esses questionamentos. Igualmente, devem assumir com empatia o
ponto de vista de seus alunos e enunciar, com menor probabilidade possível, as soluções
relacionadas aos questionamentos lançados de modo a provocar o exercício de busca de
soluções por seus alunos. Assim, esses professores tenderão mais a centralizar-se nos alunos,
com encorajamento de iniciativas e com comunicações não controladoras.
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Portanto, o professor que contribui para promover a autonomia do aluno em sala de
aula, geralmente nutre os recursos motivacionais internos, ou seja, os interesses pessoais dos
alunos; oferecem explicações racionais para o estudo de determinado conteúdo ou para a
realização de determinada atividade, usando uma linguagem informacional, não
controladora, além de serem pacientes com o ritmo de aprendizagem dos alunos. Essas são
algumas das características dos professores que imprimem métodos ativos em suas práticas
de sala de aula. Podemos considerar, então, que com esses comportamentos de professores,
mencionados anteriormente, se torna mais produtivo conduzir o processo de formação de
futuros profissionais nas mais diversas áreas, o que pode ser estimulado por meio de
métodos ativos.
Sobre esses métodos ativos, atualmente diversos autores2 admitem que eles têm o
potencial de despertar a curiosidade, à medida que os alunos se inserem na teorização e
trazem elementos novos, ainda não considerados nas aulas ou na própria perspectiva do
professor. Essas metodologias podem motivar a autonomia e fortalecer a percepção do aluno
na problematização de situações envolvidas na programação escolar, na escolha de aspectos
dos conteúdos de estudo, nos caminhos possíveis para o desenvolvimento de respostas ou
soluções para os problemas que se apresentam alternativas criativas para a conclusão do
estudo ou da pesquisa, entre outras possibilidades.
Há alguns aspectos característicos dessas metodologias que merecem reflexão do
leitor. Dentre eles destacamos o que Bastos (2006) menciona sobre as metodologias ativas,
asseverando que se trata dos processos interativos de conhecimento, análise, estudos,
pesquisas e decisões individuais ou coletivas, com a finalidade de encontrar soluções para
um problema. Nesse procedimento, o professor atua como facilitador ou orientador para que
o estudante faça pesquisas, reflita e decida por ele mesmo o que fazer para alcançar os
objetivos estabelecidos. Tais metodologias baseiam-se em formas de desenvolver o processo
de aprender, utilizando experiências reais ou simuladas, visando às condições de solucionar,
com sucesso, desafios advindos das atividades essenciais da prática social, em diferentes
contextos. São denominadas ativas, porque têm como princípio fundamental tomar as ações
do aluno como centro da aprendizagem e a utilização da problematização como estratégia de
ensino e aprendizagem, com o objetivo de alcançar e motivar o discente, pois diante do
problema, ele se detém, examina, reflete, relaciona a sua história e passa a ressignificar suas
descobertas.

2

Para maiores esclarecimentos a respeito desse assunto, consultar Barbosa e Moura (2013); Bastos (2006) e
Berbel (2011), mencionado nas referências no final do artigo.

10

Práticas Pedagógicas: Desafios e Perspectivas

2 PROBLEMATIZAÇÃO, INVESTIGAÇÃO E ENSINO-APRENDIZAGEM
Sobre práticas interdisciplinares de investigação caracterizada pelos projetos
temáticos, é possível assegurar que tais práticas quando realizadas na escola exigem
concepção, realização e avaliação de projetos educativos em sala de aula. Um projeto
investigatório surge com a percepção de um problema e de uma oportunidade para resolvêlo, mesmo que se leve semanas, meses ou anos para sua solução e avaliação final, muitas
vezes originando, até, novos projetos. Sua utilização vem ganhando espaços nas escolas e
suscitando o interesse dos professores. Há, ainda, pouca experiência acerca do modo como
se desenvolver essa abordagem no ensino aprendizagem. A efetivação dessa prática
pedagógica pressupõe partir de um contexto minimamente favorável no qual professores e
alunos sejam capazes de lidar com a incerteza e, sobretudo, fazerem um grande investimento
no planejamento e execução das atividades de investigação sob uma perspectiva não
disciplinar.
Na cultura atual, o conceito de projeto carrega, simultaneamente, dois sentidos que
podem ser opostos e lhe conferem alguma ambiguidade: a noção de programa ou algo que se
realiza por meio de uma sequência cuidadosa de ações. Nessa perspectiva as noções de
projeto passam a tomar dimensões educativas, gerando então a possibilidade de sua inclusão
como procedimento de busca de conhecimento escolar, bem como no planejamento e
organização de ações futuras no ambiente escolar. Um projeto se caracteriza por sua
constituição como uma atividade intencional que pressupõe iniciativa e autonomia daqueles
que o realizam, bem como sua autenticidade temática em busca de situar a aprendizagem
pelos praticantes dessa forma de investigação. Envolve complexidade e incerteza e é
composto de etapas sequenciadas que favorecem a sua execução por meio de um trabalho
que se estende ao longo de um período de tempo mais ou menos prolongado e percorre
várias fases desde a formulação do objetivo central até a apresentação dos resultados,
passando pelo planejamento e execução. Além disso, muitas vezes requer o trabalho de uma
equipe de pessoas, ao longo de um período de tempo mais ou menos prolongado, e muitas
vezes está associado à ideia de cooperação interdisciplinar.
Para que possamos tratar sobre o uso de projetos como modalidade de formação
educativa e caminhar nesta direção, é importante refletirmos sobre a possibilidade de
encaminhamento de uma prática em educação que valorize a investigação e a busca de
informações como princípio da aprendizagem e socialização coletiva da informação. Essa
perspectiva pedagógica se materializa por meio do desenvolvimento de projetos em sala de
aula e, a partir das orientações do professor (pesquisador), é possível oportunizar ao
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estudante o exercício de um bom uso (uso construtivo) da informação fornecida pelas redes
de conexões das novas tecnologias de informação.
Como é possível a concretização de uma prática interdisciplinar? O projeto como
modalidade de formação visa desenvolver atividades investigatórias centradas na realidade
experimental da vida escolar e/ou comunitária, no âmbito da formação educativa e estimular
o trabalho cooperativo em equipe e o diálogo interdisciplinar. Objetiva, ainda, ampliar a
capacidade para resolver problemas e elaborar planos de ação tendo em vista o
aprofundamento da habilidade para relacionar o saber e o fazer, a aprendizagem e a
produção, considerando a potencialização da integração afetiva, a socialização e a realização
de interesses pessoais e grupais.
Outro aspecto é a ênfase na autonomia do aluno, na tomada de decisões e na
execução das mesmas. O professor deve apoiar os alunos na construção dessa autonomia e
de seus potenciais, gerando atitudes ricas de questionamentos e hipóteses frente a
experiências significativas de aprendizagem. A Educação tende para métodos que
desenvolvam tomadas de decisão e atitudes nos alunos e os conteúdos não mais são
organizados de forma linear e descontextualizados. Com os projetos, passamos a tratar com
os alunos, também, daqueles temas que ninguém quer assumir para si porque não está nos
conteúdos disciplinares que são: ética, solidariedade, companheirismo, responsabilidade,
dentre outros, sem perder de vista as particularidades de cada área.
Os conteúdos disciplinares são tratados de forma global, sem que haja especificação
disciplinar (conteúdo ou disciplina específica), pois os conteúdos surgem naturalmente,
durante o desenvolvimento do trabalho, ou seja, na problematização, na execução e nas
discussões sobre os resultados evidenciados, quando se organiza e formaliza os conteúdos
trabalhados, juntamente com os alunos, visando verificar o que foi significativo para o aluno
e consequentemente apreendido. Nesse momento o professor é apenas o orientador do
trabalho e sua principal preocupação será orientar a escolha do projeto para que seja possível
realizar a atividade investigatória e despertar o interesse dos alunos, conduzindo-os à ação e
às praticas planejadas com vistas ao desenvolvimento da capacidade de observação,
raciocínio, método de trabalho, iniciativa, autodireção, criatividade, cooperação,
responsabilidade e autoexpressão dos alunos.
A execução de um projeto investigatório requer que se estabeleçam etapas como a
identificação de uma situação que provoque os alunos e os conduza à ação de modo a
justificar o trabalho a ser realizado. É necessário, porém, se definir claramente o projeto em
termos dos objetivos a serem alcançados, a partir de sua formulação, considerando suas
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possibilidades de execução e a superação de possíveis dificuldades na sua realização,
conforme a organização do modo operacional estabelecido.
A respeito das relações entre a prática da problematização e seus impactos na
aprendizagem matemática dos estudantes, tanto na educação básica quanto no curso de
licenciatura em matemática, a partir de nossas experiências e reflexões, podemos assegurar
que a essas práticas podem levar os alunos ao contato com as informações e à produção de
conhecimentos, principalmente, com a finalidade de solucionar os impasses e promover o
seu próprio desenvolvimento. Aprender por meio da problematização e/ou da resolução de
problemas abertos de sua área (a matemática) ou outra qualquer, portanto, é uma das
possibilidades de envolvimento ativo dos alunos em seu próprio processo de formação.
Quanto ao impacto dessas metodologias na formação do aluno, ressaltamos que o
engajamento do aluno em relação a novas aprendizagens, pela compreensão, pela escolha e
pelo interesse, é condição essencial para ampliar suas possibilidades de exercitar a liberdade
e a autonomia na tomada de decisões em diferentes momentos do processo que vivencia,
preparando-se para o exercício profissional futuro. Essa nova ênfase que vem sendo dada ao
ensino para levar a aprender a partir de problemas abertos ou situações problemáticas da
realidade, nas duas últimas décadas, encontra parte de suas bases com John Dewey (18591952). Posteriormente a proposta de Paulo Freire (1996) surge, também, para estimular o
desenvolvimento de uma Pedagogia Problematizadora, sustentada por uma concepção de que
educador e educando aprendem juntos, em uma relação dinâmica na qual a prática, orientada
pela teoria, reorienta essa teoria, em um processo de constante aperfeiçoamento (FREIRE,
1996). Sobre o modo como se fazer isso nas práticas do professor de graduação, além da
elaboração, execução e avaliação de projetos de investigação temática, outra possibilidade é
a elaboração e uso de Unidades Básicas de Problematização (UBPs). O que é uma UBP? A
respeito da produção e uso de Unidades Básicas de Problematização (UBPs), de acordo com
Miguel e Mendes (2010), trata-se de um processo de ensino e aprendizagem que envolve a
mobilização de problematizações temáticas a partir da exploração de práticas sociais nas
aulas de matemática em um sentido integrado e globalizante. Vejamos na seção a seguir
sobre o que os autores propõem a respeito dessas práticas a serem trabalhadas nos cursos de
graduação e na educação básica.
3 AS UNIDADES BÁSICAS DE PROBLEMATIZAÇÃO (UBPs) COMO PRÁTICAS
ATIVAS
A respeito do processo de ensino e aprendizagem várias pesquisas e experiências
didáticas têm mostrado que a mobilização de problematizações a partir da exploração de
práticas socioculturais contribui para a construção de uma rede de significados conceituais e
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metacognitivos envolvidos na solução de problemas. Essas práticas, entretanto, para serem
mobilizadas para o ambiente escolar, não devem ser escolhidas a esmo. Na medida do
possível devem fazer parte de necessidades pessoais e sociais bem como da solução de
problemas similares aos que estão afligindo as famílias dos próprios alunos, tais como: a
precariedade do saneamento básico; a falta de segurança; a dificuldade de acesso ao sistema
de assistência a saúde, entre outros, ou até mesmo problemas futuros, por exemplo, como
evitar o colapso do abastecimento de água de uma cidade.
Destacamos, ainda, que ao escolher uma prática, esta não necessariamente deve estar
atrelada exclusivamente à disciplina de matemática ou a outra disciplina qualquer, pois como
já mencionamos anteriormente, a natureza do tema não deve necessariamente ser disciplinar,
mas sim relevante para os propósitos do professor, uma vez que será escolhido de forma
intencional. De acordo com Miguel e Mendes (2010), o uso da problematização contribui
para a construção de uma rede de significados conceituais e metacognitivos envolvidos na
solução de problemas, pois as práticas propostas por eles, denominadas de UBPs têm o
objetivo de conduzir os alunos ao exercício do pensar. Para os autores, a natureza da
temática a ser problematizada não deve ser caracteristicamente disciplinar, isto é, deve ser
independente de qualquer disciplina. Logo, recomenda-se propor temáticas que possam levar
os alunos em busca da solução de situações problemas reais que afligem algumas
comunidades da nossa sociedade sob a forma de problemas a serem propostos, por exemplo,
nos cursos de graduação.
Neste sentido, os autores reiteram que uma UBP não pode ser compreendida como se
fosse uma lista convencional de exercícios escolares ou acadêmicos a serem resolvidos em
sala de aula ou fora dela. Trata-se de um convite roteirizado para que os alunos possam
encaminhar-se em direção à problematização. Nos cursos de formação de professores das
áreas científicas e nas áreas tecnológicas, por exemplo, pode-se explorar principalmente
práticas sociais e históricas ligadas às atividades humanas como atividades náuticas,
agrícolas, econômico-financeiras, comerciais, topográficas, astrológicas-astronômicas,
místico-religiosas, políticas, artísticas, militares, jogos em geral, dentre outras,
materializadas na forma de investigação educacional e científica, de modo a poder mobilizar
os conteúdos sob um enfoque sociocultural mais aberto que aqueles estabelecidos nas
atividades escolares.
Uma mesma UBP poderá ser explorada no ensino fundamental médio e superior.
Para tanto, o professor deve destacar dentre as atividades relativas às práticas sociais da
UBP, aquelas que contemplem os conteúdos abordados em cada período, podendo apresentálas de modo flexível ao contexto do estudante. Durante a aplicação das atividades poderão
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surgir soluções munidas de imperceptíveis níveis de profundidade. Todavia, esses níveis nos
quais as discussões podem atingir, surgem de forma espontânea e diferenciada para cada
UBP estudada. Tais discussões podem contemplar pontos de vistas variados conforme as
experiências individuais de cada participante e devido à natureza da prática escolhida.
Quanto mais a prática escolhida for desvinculada de qualquer disciplina específica, maior
será o número de interrogações surgidas.
Ao construírem soluções para os problemas propostos por meio de UBPs, os alunos
estarão fatalmente permeados pelos conteúdos contemplados pela atividade. Assim é
possível desenvolver habilidades em nossos alunos, de forma consciente, ou seja, eles
saberão porque estão estudando determinados conteúdos e, desse modo, a atividade pode
tornar-se inesquecível para eles.
Em nossas práticas didáticas que envolvem o uso de UBPs na formação inicial e
continuada de professores que ensinam matemática, uma das particularidades evidenciadas
diz respeito ao fato de que para realizar uma sessão de problematização, costumeiramente
apresentamos aos alunos uma situação problemática contextual, na qual nem sempre estão
explícitas as questões relacionadas à problematização intencionada. A partir dessa situação
apresentada (que muitas vezes pode ser proposta na forma de um vídeo), propomos aos
alunos um bloco de questões que nortearão a execução da investigação planejada pelo
professor. Nesse momento sugerimos que os alunos leiam o material ou assistam ao vídeo e
façam todas as anotações interrogativas que possam surgir durante a leitura ou ao assistirem
ao vídeo. A partir dos resultados parciais apresentados peos alunos, o professor deve
conduzir às ações posteriores de modo a orientar, sempre que necessário, os levantamentos
de informações ou os estudos mais aprofundados sobre a temática a ser problematizada,
sempre tomando como foco central a busca de respostas para as questões que compõem a
UBP proposta.
3.1 UM EXEMPLO DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA PARA A ELABORAÇÃO DE
UMA UBP
A partir de uma pesquisa realizada em busca de materiais referentes às práticas
socioculturais que pudessem subsidiar a elaboração de problematizações para serem
exploradas no ensino de matemática, junto a um grupo de professores da rede pública de
ensino do Rio Grande do Norte, dentre os materiais bibliográficos pesquisados tratava da
construção de açudes e reservatórios de água, visando seu uso na elaboração de
problematizações matemáticas para a sala de aula. A seguir, apresento um flash do contexto
explorado e alguns questionamentos que poderão desafiar o professor em formação no
processo de elaboração de uma UBP que envolva a temática mencionada.
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UBP: Construção de açudes e sua exploração didática nas aulas de matemática, por
meio de problematização
Sobre os açudes existentes no Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil,
obtivemos informações de que a população pode ser abastecida somente com base em
37 desses, cuja capacidade nominal de armazenamento de água é superior a 1 milhão
de metros cúbicos. No final do século XX, até mesmo esses açudes quase chegaram ao
limite máximo de suas capacidades de utilização, o que equivale afirmar que os açudes
médios – aqueles considerados com capacidades de armazenamento entre 100.000 e
1.000.000 m3 – chegaram ao seu limite em alguns anos de seca do referido período
(Cf. MELO, 2008, p. 76).
Ainda a esse respeito, Melo (2008) assegura que em geral os pequenos
açudes são utilizados para abastecer áreas de demanda difusa – como fazendas, por
exemplo – e se localizam, preferencialmente no interior das pequenas (com menos de
100 hectares de área). Além disso, a prática da açudagem na região, é bem antiga, pois
desde os primórdios da colonização a demanda rural é atendida preferencialmente,
pela água acumulada nos pequenos açudes, nos anos de boas chuvas, ou seja, de bom
inverno na região. Todavia, há alguns casos particulares em que o abastecimento
ocorre com base em pequenos poços, cacimbas e, mais atualmente, por meio de
cisternas, construídas em residências dos pequenos aglomerados da zona rural.
Um exemplo de açudagem é a barragem do açude Trairi. Localizada no
município de Tangará, Rio Grande do Norte, o reservatório compreende um sistema
complementar da bacia hidrográfica do referido município e cobre uma área de 1.580
km2. Tem como finalidades o abastecimento d’água de Tangará; o controle de cheias;
a piscicultura e o aproveitamento das áreas de montante. Foi projetada e construída
pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS). Os estudos
preliminares previam uma barragem em concreto armado. Sua construção teve início
em fevereiro de 1949 e foi concluída em julho do mesmo ano.
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O vertedouro é de superfície livre, escavado em rocha até a cota 110,50. Formado
por um canal retangular, está localizado na ombreira direita da barragem. Dois muros
laterais foram construídos em concreto armado para proteção da ombreira e da barragem. A
tomada d’água é composta de uma torre em concreto armado, na qual estão instalados os
equipamentos de manobra de duas comportas retangulares, a galeria é de seção retangular,
também em concreto armado.
O regime das chuvas foi obtido por meio dos dados das estações pluviométricas
localizadas na bacia hidrográfica do açude. As vazões de projeto foram determinadas com o
emprego das fórmulas empíricas do Engenheiro Francisco Aguiar. Em 1954, em virtude de
intensas chuvas ocorridas na região, a barragem do Trairi foi submetida a severas
condições de trabalho, com lâminas de sangria atingindo alturas superiores às previstas no
projeto, acrescidas pelo arrombamento de açudes públicos e particulares existentes na sua
bacia de captação.

Foto 1. Vista panorâmica do açude Trairi, RN.

Fonte: Google Images, 2014.
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Figura 2. Seção longitudinal da planta do açude.

Fonte: DNOCS, 2014.
Naquele ano a barragem esteve na iminência de um transbordamento, tendo na
ocasião se verificado um considerável desmoronamento de um trecho do paramento de
jusante.

Figura 3. Seção transversal à barragem

Fonte: DNOCS, 2014.
Em março de 1981, quando começava a estação chuvosa em todo o estado do Rio
Grande do Norte, as contribuições na bacia hidrográfica do açude público Trairi foram de
tal monta que provocaram rapidamente o enchimento do reservatório, com uma sangria
normal. Entretanto, o acidente ocorrido na barragem do açude público Santa Cruz, que
rompeu a montante, provocou uma repentina onda de cheia, atingindo o reservatório de
Trairi. O nível do mesmo elevou-se de tal maneira, que ocorreu o transbordamento por
sobre o maciço, com uma lâmina máxima de 1,10 m, durante aproximadamente 5 horas.
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Figura 4. Seção transversal à barragem após o extravasamento

Fonte: DNOCS, 2014.

Quadro 1 -. Características Técnicas da região da construção
Capacidade

35.230.000m³

Comprimento pelo
coroamento

638m

Localização

Tangará-RN

Largura do coroamento

6m

Sistema

Complemento

Volume do maciço

270.00m³

Rio

Trairi

Vertedouro

Bacia hidrográfica

1.580m²

Tipo

Descarga
Livre

Bacia hidráulica

657ha

Lâmina máxima prevista

2m

Precipitação média
anual

470mm

Largura

160m

Coeficiente de
escoamento

5,72%

Revanche

3,50m

Volume afluente
anual

8.079.300m³

Tomada d’água

Descarga máxima

541,03m³

Seção da galeria

1,20 x
1,50m

Extensão da galeria

60m

Dimensões da comportas
(2)

0,90 x
1,50m

Barragem
Tipo

Terra
Homogênea

Altura máxima

27m

Fonte: DNOCS, 2014.
A partir das informações apresentadas anteriormente, o professor pode
desenvolver o trabalho na forma de elaboração de problematizações, da seguinte maneira:
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1.
2.

3.

4.

5.

6.

Lançar desafios aos seus alunos para que levantem questões acerca das
temáticas disciplinares e não disciplinares que envolvem o tema;
Propor a elaboração de problematizações matemáticas que envolvam
medidas de capacidade, relações métricas a serem exploradas na geometria
do terreno, a partir das imagens apresentadas e sugerir que façam uma
pesquisa ampliada sobre o assunto;
Solicitar que verifiquem informações acerca da média de consumo de água
na região e das relações desse consumo com a capacidade hidrográfica do
açude, bem como sobre a distribuição da água desse açude pelas
microrregiões do Rio Grande do Norte, que estão próximas desse
reservatório;
Requerer que esbocem modelos matemáticos possíveis que envolvam a
relação entre o índice pluviométrico da região e o volume de água a ser
acumulado no reservatório no sentido de prever o seu transbordamento em
caso de muitas chuvas ou a falta de água na região, em caso de seca;
Sugerir a criação de pequenos documentários sobre o assunto, envolvendo a
contextualização das informações pesquisadas e depoimentos de autoridades
e moradores locais, de modo que esse material elaborado possa ser utilizado
nas escolas da região;
Propor a elaboração de maquetes que envolvam a representação concreta
dessa temática como um material didático a ser explorado de maneira
problematizadora na sala de aula do ensino fundamental e médio.

Para a construção e exercício de problematizações em sala de aula sugere-se que o
professor realize sessões de orientações didáticas aos seus alunos. Cabe depois, a cada grupo,
materializar toda a investigação de modo a tentar responder a cada uma das questões
enunciadas com base na UBP apresentada, bem como nas orientações do professor e
apoiados nos estudos investigatórios posteriores a serem realizados com a pesquisa
bibliográfica ou experimental.
Os exercícios de pesquisa bibliográfica são extremamente importantes para que se
efetive de maneira adequada, a elaboração de UBPs na formação inicial e continuada de
professores, assim como nas aulas de matemática na educação básica. Minha afirmação
fundamenta-se no fato de que os produtos gerados nas pesquisas bibliográficas temáticas se
constituem no subsídio principal para que os professores possam estabelecer a investigação e
a problematização em sala de aula, como base para a efetivação de um ensino apoiado na
exploração de informações relacionadas às práticas socioculturais e profissionais, sob a
forma de problematizações, a fim de contribuir para a superação de dificuldades conceituais
e didáticas dos professores no exercício da docência e para um exercício de criatividade
matemática na sua prática de sala de aula, que promova significados para quem aprende.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os exercícios de pesquisa bibliográfica são extremamente importantes para que se
efetive de maneira adequada, a elaboração de UBPs na formação inicial e continuada de
professores, bem como na sua implicação nas aulas de matemática na educação básica.
Minha afirmação fundamenta-se no fato de que os produtos gerados nas pesquisas
bibliográficas temáticas se constituem no subsídio principal para que os professores possam
estabelecer a investigação e a problematização como bases para a efetivação de um ensino e
aprendizagem apoiado na exploração de informações relacionadas às práticas socioculturais
e profissionais, sob a forma de problematizações, a fim de contribuir para a superação de
dificuldades conceituais e didáticas desses professores no exercício da docência, bem como
em um exercício de criatividade matemática na sua prática de sala de aula.
Neste sentido asseguro que o levantamento bibliográfico contribui como um primeiro
passo na busca de informações que levem os estudantes às práticas de leituras e discussões
temáticas sobre os contextos socioculturais e as matematizações desses contextos, por meio
da investigação e da problematização no ensino de matemática. Espero que as discussões e
reflexões advindas das proposições mencionadas neste artigo possam contribuir para a
efetivação de um trabalho significativo em relação à problematização em sala de aula por
meio das UBPs, que estimule a construção conceitual dos estudantes de licenciatura em
Matemática e dos professores que atuam na docência da Educação Básica.
Com base em minhas reflexões sobre a prática experienciada reitero que a
investigação e a problematização matemática de práticas socioculturais que envolvem o
ambiente local na conexão vital sociedade-cognição-cultura se constituem em um importante
gerador de um processo amplo de criação, descoberta e aprendizagem; exercício de uma
heurística problematizadora que aciona processos criativos em matemática. Igualmente, o
uso da investigação deve ser tomado como um princípio construtivo na formação integral do
aluno em um processo de ensino de matemática em todos os níveis escolares que implica em
uma aprendizagem plural na qual a matemática é uma leitura de mundo que se complementa
com as outras leituras de maneira integralizante e integralizada.
De outro lado, compreendo que a reformulação da prática do professor de matemática
por meio de um diálogo entre o contexto e as atividades didáticas baseadas na investigação
orientada, articulando a matemática com as outras disciplinas. Igualmente, a exploração de
aspectos socioculturais pela matemática escolar diminui a fronteira entre o conhecimento
local e o universal; a interação dialogal entre os mesmos oferece um campo mais abundante
para investigações e, consequentemente, importantes implicações para a obtenção de
resultados satisfatórios para o ensino de matemática. É, portanto, por meio desse tipo de
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proposta prática que se pode constituir um processo que caracteriza uma educação
matemática globalizante.
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TECNOLOGIAS, SABERES E IDENTIDADE PROFISSIONAL DE
PROFESSORES: UMA EXPERIÊNCIA NO CURSO DE LICENCIATURA
INTERCULTURAL INDÍGENA DA UNIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ (UEPA)
Evaldo Ferreira Rodrigues1

Resumo: A pesquisa trouxe elementos para a reflexão do processo de profissionalização docente dos
indígenas Tembé em formação, apresentando como questões norteadoras: O que pensam os/as
discentes indígenas sobre o processo de profissionalização docente? De que forma os saberes docentes
contribuem para a construção das suas identidades pessoais e profissionais? Como os saberes
tecnológicos interferem na construção da identidade profissional dos indígenas Tembé. Os objetivos
foram refletir sobre o tema à luz de referenciais teóricos a eles subjacentes e compreender como as
tecnologias interferem nas práticas cotidianas e educacionais dos discentes indígenas. Autores como
Shön (1995), Zeichner (1993), Nóvoa (2000), Ludke e André (1986; 2010), Oliveira (2003), Ramalho,
Nunes e Gauthier (2003) e Brzezinski (2002), dentre outros, fundamentam esta pesquisa. Trata-se de
um estudo analítico-descritivo, tendo por base a abordagem quanti-qualitativa, utilizando como técnica
de produção dos dados um formulário contendo questões mistas aplicadas junto a 38 discentes que
frequentaram a disciplina “Tecnologias da Comunicação e do Ensino na Educação Escolar Indígena”,
do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena, pertencente ao Núcleo de Formação Indígena da
Universidade do Estado do Pará (UEPA). Os resultados demonstraram que 76% dos/as discentes
consideram a docência uma profissão; 60% creem que os diversos saberes são fundamentais para a
construção de aprendizagens e de identidade profissional e 62% afirmam que as tecnologias
educacionais contribuem para construção de vários saberes e identidades. Observamos certa fragilidade
nas justificativas dos pesquisados ao definirem o magistério como profissão, pois o estatuto de
profissionalização envolve desafios bastante complexos que vão além da dimensão didática.
Palavras-chave: Identidade Profissional; Saberes Docentes; Tecnologia Educacional.

Abstract: The research brought elements for the reflection of the process of teacher
professionalization of the indigenous Tembé in formation, presenting as guiding questions: What do
the indigenous students think about the process of teacher professionalization? In what way do the
teachers' knowledge contribute to the construction of their personal and professional identities? How
the technological knowledge interfere in the construction of the professional identity of the Tembé
Indians. The objectives were to reflect on the theme in light of the underlying theoretical frameworks
and to understand how technologies interfere in the daily and educational practices of indigenous
students. The authors of this paper are Shön (1995), Zeichner (1993), Nóvoa (2000), Ludke and André
(1986, 2010), Oliveira (2003), Ramalho, Nunes and Gauthier (2003) and Brzezinski. It is an analyticaldescriptive study, based on the quantitative-qualitative approach, using as a data-producing technique
a form containing mixed questions applied to 38 students who attended the subject "Communication
Technologies and Teaching in Indigenous School Education", Of the Indigenous Intercultural
Licentiate Course belonging to the Center for Indigenous Formation of the University of the State of
Pará (UEPA). The results showed that 76% of the students considered teaching a profession; 60%
believe that the various knowledges are fundamental for building learning and professional identity
and 62% affirm that educational technologies contribute to the construction of various knowledge and
identities. We observed a certain fragility in the justifications of the respondents when defining the
teaching profession as the professionalization status involves quite complex challenges that go beyond
the didactic dimension.
Keywords: Professional identity; Knowledge of teachers; Educational technology.
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1 INTRODUÇÃO
Esta pesquisa é fruto das discussões realizadas no ano de 2013 no âmbito da disciplina
por mim ministrada no Município de São Miguel do Guamá, intitulada: “Tecnologias da
Comunicação e do Ensino na Educação Escolar Indígena”, do Curso de Licenciatura
Intercultural Indígena pertencente ao Núcleo de Formação Indígena da Universidade do
Estado do Pará (UEPA).
A referida pesquisa objetivou refletir sobre o tema à luz de referenciais teóricos a ele
subjacente e compreender como as tecnologias interferem nas práticas cotidianas e
educacionais dos discentes indígenas, as quais estão relacionadas ao exercício de suas
atividades no curso de formação de professores da UEPA.
A opção pelo objeto de estudo desta pesquisa se dá pelo fato de ser uma experiência
inovadora no Estado do Pará no campo da Formação de Professores Indígenas em que são
parceiras universidade pública e comunidades indígenas, em especial, a etnia Tembé cujos
professores são o público alvo do referido curso.
O povo Tembé cujo nome significa “donos do cocar” é também conhecido como
Tenetehara, que quer dizer “gente verdadeira”, um designativo que representa miticamente
a encarnação perfeita da humanidade. A maior parte da tribo dos Tembé habita a terra
indígena Alto Rio Guamá. Criada em 1946, essa reserva possui cerca de 289 mil hectares de
extensão territorial, onde vivem cerca de 1.500 índios, incluindo também as etnias Kaapor,
Guajajara e Timbira. Os Tembé estão situados em várias aldeias distribuídas nos municípios
de Paragominas, Capitão Poço, Santa Maria e Tomé-Açu, no Estado do Pará.
Luz (2013) ao realizar estudos nas aldeias Frasqueira e Itaputyre da Reserva Indígena
Tembé do Alto Rio Guamá destaca que há uma preocupação dos professores indígenas
dessas aldeias a despeito dos currículos e processos didático-pedagógicos estarem distantes
das raízes culturais e simbólicas dos Tembé, de modo que a educação ofertada em suas
escolas não se embasa nos princípios da diferenciação étnico-cultural. Luz (op. cit.) ressalta
ainda que, para combater a perda da tradição cultural, os índios dessas aldeias não têm
medido esforços para que se garanta o resgate do uso da língua-mãe Tembé Tenetehara, com
investimento na formação de professores para tal feito. Diante de tais circunstâncias, procurei
investigar, dentro da formação do professor indígena, como as tecnologias educacionais têm
contribuído para o seu processo formativo e de resistência de sua cultura.
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2 FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE: BREVE
CONTEXTUALIZAÇÃO
A década de 80 do século XX é o marco divisório entre as concepções de formação de
professores de cunho acadêmico e a formação na perspectiva inovadora. Tal fato é possível
ser visualizado em cenários de países de origem anglo-saxões, em particular, nos Estados
Unidos e Canadá, razão pela qual se buscou responder as reivindicações dos professores
desses países para os problemas enfrentados em seus sistemas de ensino. Desta forma,
propagou a ideia de que se atingiria a promoção da qualidade do ensino por meio de reformas
na formação dos professores e, consequentemente, o seu desenvolvimento profissional.
Ramalho, Nunes e Gauthier (2003) afirmam que houve nos Estados Unidos a
preocupação do “perigo amarelo” influenciada pelas experiências educacionais de países
orientais. Nesta perspectiva, o modelo educacional japonês desencadeou uma grande crítica
ao modelo americano de educação baseada na racionalidade técnica de formação de
professores, na crítica aos processos de desprofissionalização da educação e na exigência da
sociedade por uma nova política de formação de professores.
No Brasil a formação docente esteve centrada nas aquisições de saberes acadêmicos e
disciplinares, mas os reflexos daqueles acontecimentos mudaram essa concepção, pois fez
com que os professores, gestores dos sistemas educativos e entidades representativas se
mobilizassem e passassem a pregar novos discursos em prol de melhorias da educação em
todos os aspectos e em novas perspectivas para a formação dos professores e a
profissionalização do ensino.
A mudança no processo de formação de professores, segundo Ramalho, Nunes e
Gauthier (2003) ocorre por meio de dois modelos que determinam os perfis de professores
atuantes no magistério. O primeiro deles é o Modelo Hegemônico da Formação (MHF)
baseado na racionalidade e no academicismo, em que o professor é mero executor e
reprodutor de fazeres técnicos baseados no treinamento de habilidades e competências, visto
que o local de desenvolvimento dessa formação é a academia e os grandes centros
formadores, em detrimento do ambiente escolar.
O segundo é o Modelo Emergente de Formação (MEF) que se configura na busca da
profissionalização docente para a construção de uma nova identidade ao professor, com os
enfoques reflexivo, prático, investigativo e crítico constroem a profissão ao mobilizar
saberes, valores e habilidades para a resolução de situações e problemas enfrentados na
realidade escolar, onde acontece a prática educativa, ou seja, na própria escola – centro da
formação e objeto da profissão docente.
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No Brasil, antes da década de 80 do século passado, a formação e a profissão docente
estavam centradas, principalmente, em uma racionalidade fechada e inflexível. No entanto,
na atual conjuntura, o entendimento que se tem engloba três aspectos: a profissionalização,
a profissionalidade e o profissionalismo.
Veiga (1998) entende que o processo de profissionalização do magistério não é uma
questão meramente técnica, mas perpassa pela construção de uma identidade profissional
unitária do professor, assegurada em um tripé articulado: formação inicial, continuada e o
exercício profissional. Portanto, a profissionalização docente atribui uma identidade
profissional ao professor por considerar seus aspectos de atuação que acontecem em
ambientes com as mais variadas especificidades.
Ainda para Ramalho, Nunes e Gauthier (2003) o grupo de professores, ao construir a
identidade profissional, também está construindo um processo sócio-histórico, orquestrado
pelo grupo desejoso dessa profissionalização e pelas condições necessárias determinadas
pelos interessados no contexto em que se está atuando.
3 PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE:
RECONHECIMENTO

ARGUMENTOS PARA O

O discurso em prol da qualidade de ensino e da qualificação docente no cenário
internacional ocorre nos Estados Unidos por meio dos estudos de Shön (1995), Zeichner
(1993), Nóvoa (2000), dentre outros, e, no âmbito nacional, com Oliveira (2003), Ramalho,
Nunes e Gauthier (2003) e Brzezinski (2002).
Schön (1995) é um dos primeiros pesquisadores que analisa a questão da
profissionalização docente ao refletir a qualificação dos professores nos Estados Unidos na
década de 1980, pois questiona a educação e aborda a importância do ato reflexivo na
formação docente. Nesse sentido, assim como Veiga (1998), o referido autor (1995) propõe
uma nova concepção na formação dos professores ao problematizar o caráter meramente
técnico que fundamentava os modelos da formação. Para Schön (op. cit.) o novo paradigma
da formação representa a epistemologia da prática, a qual envolve situações reflexivas na
atividade docente.
No caso brasileiro, Oliveira (2003); Ramalho, Nunes e Gauthier (2003) e Brzezinski
(2002) são alguns estudiosos que analisam a identidade profissional dos/as professores/as
como uma linha tênue entre o ofício e o profissional. O atual cenário político educacional
brasileiro sobre a formação de professores ainda luta pelo reconhecimento como categoria
profissional, pois a docência para muitos estudiosos é encarada como ofício.

27

Práticas Pedagógicas: Desafios e Perspectivas

A docência como estatuto de profissionalização, na análise de Ramalho, Nunes e
Gauthier (2003), é um processo que envolve duas dimensões: a primeira relaciona-se a um
aspecto interno, denominado de profissionalidade, momento em que se desenvolvem as
aprendizagens que darão suporte ao desenvolvimento da atividade docente; a segunda, de
caráter exterior à profissão, chamado de profissionismo ou profissionalismo, conforme
explica o autor:
[...] a profissionalização do ensino implica dois ingredientes fundamentais: a
profissionalidade e o profissionalismo. A primeira diz respeito aos saberes,
competências e atitudes etc. do agir profissional, e a segunda volta-se para a busca
de reconhecimento social de um maior status do grupo, etc (GAUTHIER, 2003, p.
11), (grifo nosso).

Tais referências dizem respeito à reivindicação de um status distinto da visão social do
trabalho:
[...] implica em negociações, por um grupo de atores, com vistas a fazer com que a
sociedade reconheça as qualidades específicas, complexas e difíceis de serem
adquiridas, de tal forma que lhes proporcionem não apenas um certo monopólio
sobre o exercício de um conjunto de atividades, mas também uma forma de prestígio
e de participação nas problemáticas da construção da profissão. O reconhecimento
de um tal status está ligado à ideologia dominante de uma sociedade em uma
determinada época (GAUTHIER, 2003, p. 52).

A dimensão externa remete ao caráter político que configura o trabalho docente como
determinante no processo de mudança social. Na visão de Oliveira (2003) a dificuldade
encontrada no reconhecimento da profissão docente está ligada a essa dimensão política que
exige o engajamento coletivo dos professores.
A dimensão interna e a externa se configuram como um processo dialético de
construção de uma identidade social forma no pessoal e no coletivo, pois ele é: “fruto de
interações sociais complexas nas sociedades contemporâneas e expressão sociopsicológica
que interage nas aprendizagens, nas formas cognitivas, nas ações dos seres humanos”
(GATTI apud BRZEZINSKI, 2002, p. 9).
Nóvoa (2000) destaca um duplo movimento da construção das identidades
profissionais ao analisá-las sem separar as dimensões pessoais e profissionais que estão
juntas participando do projeto contínuo da formação dos professores, pois “o professor é a
pessoa, e uma parte muito importante da pessoa é o professor” (NIAS apud NÓVOA 1995,
p.9).
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4 SABERES DOCENTES: CATEGORIA IMPORTANTE NA CONSTRUÇÃO DA
IDENTIDADE PROFISSIONAL
No contexto educacional brasileiro, Pimenta (1996; 2002) destaca a importância dos
processos de construção da identidade profissional dos professores por meio de saberes ao
sustentar que:
A identidade não é um dado imutável [...] é um processo de construção do sujeito
historicamente situado. A profissão de professor, como as demais, emerge em um
dado contexto e momento históricos, como resposta a necessidades que estão postas
pelas sociedades, adquirindo um estatuto de legalidade. Assim algumas profissões
deixaram de existir e outras surgiram nos tempos atuais. [...] Outras não chegam a
desaparecer, mas se transformam adquirindo novas características para responderem
a novas demandas da sociedade. Este é o caso da profissão de professor (PIMENTA,
1996, p.18).

Partindo dessa concepção a mobilização dos saberes da docência é compreendida como
um passo relevante no processo da construção da identidade profissional dos professores,
uma vez que prioriza a prática social como elemento constitutivo do sujeito para a
transformação das realidades sociais. Para a referida autora, a identidade docente é tecida por
saberes, dentre os quais destaca: a experiência, o conhecimento e os pedagógicos.
Os saberes da experiência estão relacionados às experiências acumuladas socialmente
pelos sujeitos na condição de alunos em suas etapas de escolarização e, agora, na de
professores que vivenciam um coletivo e produzem em seus ambientes de trabalho
condições, conflitos, e posturas refletidas permanentemente sobre as ações realizadas.
Os saberes do conhecimento estão além da informação ao classificar, analisar,
contextualizar as informações e conscientizar para associá-los às práticas e elaborar novos
conhecimentos. Esses saberes também têm relação às especialidades do conhecimento
adquiridos na formação ao criar no professor um perfil próprio de lidar com o ensino.
Já os saberes pedagógicos têm a ver com a aquisição pelos professores de saberes
didáticos e pedagógicos necessários à atuação docente, pois viabilizam o ato de ensinar em
suas multifaces. Não se trata aqui de aquisição de um repertório de técnicas que confiariam
ao ensino um bom desenvolvimento, mas de uma complexidade de elementos que constituem
o processo de ensino.
Ao partir dessa concepção considero que o conjunto desses saberes fortalece a
construção identitária do/a professor/a. Contudo, o saber da experiência é um dos elementos,
que atualmente ganha destaque nessa construção da identidade profissional e pessoal, visto
que se passa a olhar as novas frentes de atuação dos sujeitos, suas subjetividades e
experiências edificadas ao longo da sua história de vida. Autores como Almeida e Biajone
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(2005) lançam mão das conceituações utilizadas por Tardif (2002), Gauthier (1998) e
Shulman (1985, 2002 e 2004) no campo dos saberes docentes.
Com base em Gauthier (1998), Almeida e Biajone (op. cit.) argumentam baseados nos
obstáculos existentes na pedagogia que é de um ofício sem saberes e de saberes sem ofício.
O ofício sem saberes, relacionado à própria atividade docente, não revela os saberes a ela
necessários quando exercida. Está intimamente ligado a ideia de que para ensinar basta a
memorização do conteúdo a ser transmitido e que ter experiência e cultura é o suficiente para
fazê-lo. Assim, concordo com os autores ao afirmar que tomar os saberes do conteúdo, da
experiência e da cultura como exclusivos em depreciação a outros, pouco contribui para a
qualificação do ensino, mas, ao contrário, acaba por perpetualizar um saber ignorante e
acrítico.
No que se relaciona aos saberes sem ofício os mencionados autores apontam que são
os conhecimentos produzidos nos centros acadêmicos de formação, que acabaram por
reduzir o ensino a simples repertório de conhecimentos desconexos da realidade da sala de
aula em detrimento a sua natureza complexa. Gauthier (1998 apud ALMEIDA; BIAJONE,
2005) diz que devemos evitar esses dois obstáculos, pois já é possível dispor de ofício feito
de saberes constituído por meio de pesquisas de conhecimentos produzidos com base no
próprio ensino.
Outro autor trabalhado por Almeida e Biajone (2005) na linha de saberes e
profissionalização docente é Tardif (2002), que define alguns fios condutores: saber e
trabalho; diversidade do saber; temporalidade do saber; experiência de trabalho enquanto
fundamento do saber; saberes humanos a respeito de saberes humanos; saberes e formação
profissional.
O primeiro é o saber e trabalho que significa sintonizar o saber do professor com o
trabalho na escola e em sala de aula. O segundo – diversidade do saber – transmite a ideia
do saber plural e heterogêneo, associado às diversas formas de fazer. A Temporalidade do
Saber significa afirmar que o saber é adquirido na história de vida e na carreira profissional
do professor. Já a experiência de trabalho enquanto fundamento do saber trata dos já
conhecidos saberes da experiência adquiridos no contexto do trabalho docente. O quinto fio
condutor, denominado saberes humanos a respeito de saberes humanos, exprime a interação
do objeto de trabalho e a ação humana. E por fim, saberes e formação profissional se
reportam a necessidade de repensar a formação do professor. É também a sincronia entre os
saberes dos professores e o cotidiano em que se desenvolve o trabalho docente.
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Os referidos autores absorvem o posicionamento de Tardif (2002) ao afirmarem que
todos esses saberes são decorrentes das mais variadas fontes e das diferentes relações que os
professores estabelecem com eles. Assim, Tardif classifica os saberes em: 1) saberes da
formação profissional – são os saberes transmitidos pelas instituições de formação de
professores; 2) saberes disciplinares – são aqueles selecionados e eleitos como oficiais pelas
instituições universitárias; 3) saberes curriculares – traduzidos nos discursos, objetivos,
conteúdos e métodos que são categorizados, selecionados e definidos como modelos que
passam a ser priorizados pela escola e, finalmente, o quarto saber – 4) saberes experiências
– nascem da experiência individual e coletiva na forma de habitus, habilidades, saber-fazer
e de saber-ser.
Shulman (1986), referenciado por Almeida e Biajone (2005), ao criticar os programas
de formação nas reformas educacionais e programas de avaliação e certificação de
professores alerta que há uma preocupação exacerbada em priorizar as habilidades,
conhecimentos disciplinares e pedagógicos para a realização de trabalhos docentes nos mais
variados cotidianos de ensino, afirmando que essas tarefas não são as únicas evidências para
se garantir uma definição consistente do conhecimento no ensino, visto que, neste processo,
são perdidas questões sobre os conteúdos das lições ensinadas, das questões feitas e
explicações oferecidas que se identifica com o que o autor denomina de “paradigma ausente”.
Por fim, Arroyo (2000) aponta alguns fatores que têm dificultado o reconhecimento
da profissionalização docente como o fato de ser uma “profissão” que não possui
fronteiras limitadas de atuação como presenciamos em muitas outras consideradas
de “status”. O professor pisa em campo diversificado e sem uma definição a priori;
constrói em torno do magistério imagens associadas ao fracasso à desordem, pois é
o culpado pela falta de qualidade no ensino e também o fato de que na própria
categoria existe hierarquias que vão desde aqueles que atuam nos sistemas
assessorando e planejando políticas educacionais até o professor da escola pública
de periferia.

5 RESULTADOS
Neste momento apresentaremos alguns resultados preliminares referentes à temática
estudada, associando-a ao entendimento dos discentes indígenas pesquisados sobre a questão
da identidade profissional mediante sua prática formativa em suas várias dimensões.
5.1 PERFIL PESSOAL E PROFISSIONAL DOS DISCENTES DO CURSO DE
LICENCIATURA INTERCULTURAL INDÍGENA DA UEPA
A pesquisa foi desenvolvida em uma abordagem qualitativa e quantitativa, descritiva
e analítica, apoiada pela técnica do questionário, contendo questões mistas aplicadas junto a
38 discentes que frequentaram a disciplina “Tecnologias da Comunicação e do Ensino na
Educação Escolar Indígena”, do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena pertencente ao
Núcleo de Formação Indígena da Universidade do Estado do Pará (UEPA). Vale ressaltar
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que os questionários foram distribuídos em sala de aula, no Núcleo Universitário de São
Miguel do Guamá, sendo que obtive o retorno de 100% deles.
Acredito que tal fato comprova que os discentes estão dispostos a contribuir com seus
pensares e fazeres no contexto social em que vivem e no acadêmico em que frequentam.
Entendem que os resultados desta pesquisa podem contribuir para melhorias da cultura
indígena e o repensar das concepções e práticas da educação indígena.
Ao analisar os dados pessoais dos entrevistados observo que a maioria é composta de
22 mulheres (60%), sendo que os demais são homens (40%), com idade predominante entre
20 a 24 anos (46%), seguido da faixa etária entre 25 a 29 anos (25%) e entre 30 a 34 (15%),
6% estão na faixa etária entre 35 a 39 anos e 9% na faixa etária entre 40 a 44 anos de idade.
Não há discentes na faixa de idade acima de 50 anos.
Dos discentes do sexo masculino entrevistados, 22% têm como escolarização o Ensino
Médio Regular e outros 17% possuem o Ensino Médio Normal – Magistério. Já com relação
às discentes do sexo feminino, a maioria (38%) tem grau de escolaridade no Ensino Médio
Normal, sendo que 3 (8%) destacam a formação no Magistério Indígena. As demais
entrevistadas (17%) possuem apenas o Ensino Médio Regular.
Quando indagadas sobre a atuação no magistério, 27% das discentes do sexo feminino
apontam que já atuam na área, sendo que desse percentual 22% atuam na condição de
professoras e 6% são gestoras escolares. Já os discentes do sexo masculino, 22% respondem
que não atuam no magistério e 13% já são professores atuantes do magistério em escolas
indígenas. No cômputo geral dos dados, obsevo que 52% dos/as discentes ainda não atuam
no magistério e 41% já trabalham na área educacional.
Com relação à atuação profissional no campo do magistério inquiri sobre o tempo de
atuação no magistério e foi detectado que grande parcela dos discentes (34%) encontra-se no
meio da carreira entre 8 a 11 anos de exercício no magistério, seguidos de 16% dos que se
encontram entre 0 a 3 anos; 13% entre 12 a 16; 10% na faixa entre 4 a 7 anos de atuação.
Destaco também que, dos entrevistados, 27% não responderam a esse quesito da pesquisa.
Os dados apresentados reafirmam a predominância de professores em meia idade; uma
significativa iniciativa quanto ao ingresso de discentes mais jovens nos meios acadêmicos;
um percentual bem representativo de discentes do sexo feminino que possuem formação no
Magistério Normal com experiência no campo da educação e com mais de 10 anos de
exercício da profissão docente. Esses dados se contrastam quando se tratam de discentes do
sexo masculino, já que a maioria não possui formação no Magistério Normal e tem pouca
experiência no campo educacional.
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Do ponto de vista da relação conjugal observo que 49% dos entrevistados afirmam que
são solteiros/as; seguidos de 27% que são casados/as e constituem família, sendo que 60%
possuem dentre 1 a 3 filhos. Por seu turno, 19% mantém relação de concubinato e, de certa
forma, constituem família, o que é uma prática na cultura indígena.
Esses dados coincidem com muitos estudos realizados na área do magistério em que a
maioria dos professores é composta de mulheres, casadas e com filhos, o que se supõe
afirmar que mantém jornada dupla ao dividir suas atividades acadêmicas da universidade
com os afazeres do lar.
No que concerne aos aspectos profissionais, constato que 78% dos discentes
responderam que pretendem atuar na regência de classe depois de licenciado, contra 14%
que pretendem atuar na gestão escolar, sendo que 8% não responderam e nenhum apontou a
possibilidade de atuar em espaços não escolares.
Por outro lado, observo uma necessidade urgente em preparar esse grupo de discentes
para utilizar os meios tecnológicos no fazer educacional, uma vez que 67% afirma não
receber nenhum tipo de formação continuada mediada pelo uso da tecnologia educacional.
No entanto, percebo uma iniciativa por parte de 27% desses discentes que alegam participar
de formação continuada que faz uso das tecnologias educacionais, ora no ambiente escolar,
ora na universidade.
No entanto, ao responderem que essa formação ocorre de forma eventual (38%),
evidencio que faltam programas para a participação dos discentes de forma contínua e
sistematizada. Outra informação importante se refere ao percentual de 57% que não
responderam à questão, o que também leva a crer que os discentes não participam de
formação seja qual for a sua natureza, pois ao mesmo tempo grande parcela dos entrevistados
(40%) assegura não participar de qualquer curso de atualização e outros 40% também não
chegaram a responder à questão.
Uma das razões da não participação em cursos de atualizações ora é justificada pela
falta de oportunidades, ora porque não existe a oferta de cursos dessa natureza nas
comunidades onde habitam. Outros discentes entrevistados apontam que muitos desses
cursos foram realizados na UEPA (27%). Sendo que outros eventos também foram
frequentados pelos indígenas entre os anos de 2008 a 2013, quais sejam: palestras,
conferências e seminários (67%), cursos e oficinas (23%).
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5.2 O MAGISTÉRIO COMO ESTATUTO DE PROFISSÃO
Os entrevistados, em sua maioria (76%), apontam o magistério como profissão, o que
para nós foi uma grande surpresa, pois demonstrou um consenso dos discentes indígenas em
relação à profissão docente. Tal resultado fica explícito nos seguintes depoimentos:
O magistério é uma construção de saberes sócio-culturais que contribui na
continuidade de estudos e aquisição de competências (discente 3).
Nele é que os professores aprendem habilidades e constroem novos conhecimentos
de como poderão atuam em várias situações com os alunos e nas comunidades
indígenas (discente 5).
É no magistério que os professores irão adquirir um leque de conhecimentos que
irão ser somados aos dos alunos para sua melhoria e de sua comunidade indígena
(discente 8).
O magistério é uma profissão, mas infelizmente tem sido tratado com descaso e falta
de reconhecimento oficial por parte do poder público (discente 9).

Cabe destacar que no último depoimento observo uma compreensão da lógica que
envolve o reconhecimento da docência como profissão. Esse dado é interessante, pois ao
confrontá-lo com o referencial teórico que serviu de suporte para a construção da pesquisa,
dentre os quais destaco Ramalho, Nunes e Gauthier (2003) e Brzezinki (2002), observo que
o magistério, no Brasil, ainda está em busca de reconhecimento profissional.
5.3 A AUTONOMIA COMO ELEMENTO CONSTITUTIVO DA IDENTIDADE
PROFISSIONAL
Quando questionados sobre as dificuldades na disciplina para a realização do trabalho
acadêmico, os/as discentes evidenciaram em sua maioria (80%) ter dificuldade com a
realização das atividades desenvolvidas por meio de computador. No entanto, admitem que
foram suprindo-as gradativamente e construindo relativa autonomia para realizar as ações
propostas, conforme as falas dos sujeitos:
[...] quando fomos fazer o blog, pois não consegui fazer só e pedi ajuda ao professor
e aos colegas (discente 2).
[...] em conhecer os mecanismos de uso do computador, fazer o blog, e-mail, postar
comentários, elaboração de slides, etc. (discente 4).
Em primeiro momento necessitei de ajuda dos colegas e do professor. Porém, ao
apreender os encaminhamentos tive autonomia para realizar as atividades propostas,
principalmente aquelas envolvendo o computador (discente 7).

5.4 A TECNOLOGIA EDUCACIONAL: SABERES NECESSÁRIOS PARA A
CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL DOS DISCENTES DA ETNIA
TEMBÉ
Nesta pesquisa pude observar que quando um indígena frequenta as aulas na
universidade comparecem a esposa, os filhos, o irmão, o cacique, prática não muito aceita
pelo homem branco, mas que faz parte de seu ritual coletivo enquanto comunidade.
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As atividades propostas na disciplina foram direcionadas pelas discussões teóricas e
elaboração de trabalhos que não servissem apenas para critério de avaliação e desempenho
dos discentes, mas que pudesse ter utilidade prática em suas vidas pessoais e em comunidade.
Por isso, realizamos debates e discussões acerca das implicações do uso da tecnologia
educacional nas sociedades, em especial nas sociedades indígenas. Ao mesmo tempo,
elaboramos atividades no laboratório de informática (LABINF) no Núcleo de São Miguel do
Guamá, que contribuíram para um maior entendimento da disciplina e do seu objeto de
estudo.
Nesse sentido, foram elaboradas pesquisas com o apoio da internet, construção de
trabalho no power point apresentado como critério de avaliação do seminário. Como
atividade final foi sugerida a elaboração de blog com exploração de seus recursos (fotos,
textos, vídeos, postagens, etc.).
Foto 1 - Alunos da Tribo Tembé
construindo trabalhos no LABINF da
UEPA – São Miguel do Guamá

Fonte: acervo fotográfico particular do
autor.

Foto 2 - Alunos da Tribo Tembé
apresentando Seminário avaliativo em sala
de aula/UEPA – São Miguel do Guamá.

Fonte: acervo fotográfico particular do
autor.

Vivenciei algumas dificuldades quanto à elaboração dessas atividades educativas com
os/as discentes indígenas, mas no transcorrer foram sendo superadas com entendimento,
motivação pessoal/grupal e orientações. Tais dificuldades em muito se assemelham às
observações obtidas quando da aplicação de projetos pedagógicos envolvendo o uso de
recursos tecnológicos aplicados aos professores, em particular, os indígenas da rede regular.
No entanto, o indígena vê nos recursos tecnológicos uma oportunidade de articular os saberes
historicamente estabelecidos com a valorização e preservação de sua cultura, valendo-se da
inclusão sociodigital. Essas afirmações são percebidas pelos/as discentes indígenas, inclusive
de forma bem crítica:
Tive dificuldade em fazer um slide, mas isso serviu para que eu aprendesse ainda
mais, persistindo e me empenhando na atividade (discente 1).
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Encontrei dificuldade quando foi para cada aluno fazer o seu blog porque nunca tive
essa experiência, mas consegui superar buscando ajuda com os colegas que já sabiam
e com o professor, aprendi muito e gostei da disciplina (discente 9).
As dificuldades são muitas, mas a falta de práticas tecnológicas no ensino e de
infraestrutura educacional é um dos maiores que enfrentamos. As políticas
educacionais governamentais do Brasil devem levar em consideração as diferenças
éticas (discente 21).

Ao analisar a inserção da tecnologia na educação, Gomes (2000) sustenta sua
argumentação em Freire (1970) e afirma que os seres humanos têm a função de pensar e
indagar sobre determinada programação tecnológica e redirecioná-la ao interesse que o grupo
estabelece. E para isso, a linguagem tem contribuição significativa nesse processo, pois só
compreendemos a vida histórica, social e política dos homens pela necessidade de saber e
transmitir pela linguagem, e isto tem a ver com a forma de "estar sendo" no mundo e com
capacidade de desvendar a razão de ser do mundo. Gomes (op. cit., p. 4) finaliza dizendo que
a sociedade “necessita de homens e mulheres que, ao lado dos saberes técnicos e científicos,
estejam também inclinados a conhecer o mundo de outra forma, através de tipos de saberes
não preestabelecidos”
É perceptível que a disciplina “Tecnologias da Comunicação e do Ensino na Educação
Escolar Indígena” ao oferecer formação em tecnologias educacionais para os indígenas,
objetiva proporcionar-lhes a inclusão sociodigital e ao favorecer sua autonomia e
emancipação, produzindo, divulgando, registrando sua cultura.
Essa ideia foi perseguida e concretizada ao serem concluídas pelos discentes as
atividades da disciplina e apresentados os blogs construídos a fim de servir de recurso para
a socialização das atividades realizadas, não só na disciplina, mas também de outras que os
mesmos vierem a cursar. Os blogs também podem ser utilizados como instrumento de
divulgação e veiculação de informações sobre a cultura Tembé.
Imagem 3 - Blogs construídos pelos discentes indígenas Tembé
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Fonte: acervo particular do autor.

Ao final quando indagados que outras questões poderiam ser apontadas por eles,
concernentes à disciplina, que poderiam contribuir para a construção de saberes,
competências e identidades para atuação na educação indígena percebo certo entendimento
da parte dos mesmos quando asseguram garantias e melhorias para as comunidades as quais
fazem parte, mediante um conhecimento particularizado. Isso fica evidente quando
necessitam de:
Domínio sobre a cultura indígena onde o professor estiver atuando (discente 16).
Compromisso com a comunidade e busca de competências para garantir aos alunos
índios maiores conhecimento sobre a sua cultura e a do mundo (discente 20).
Utilização dos recursos tecnológicos, mas ao mesmo tempo valorizar os saberes
tradicionais de cada povo indígena, seus modos de viver e a maneira de como se
relacionar com todos, respeitando suas diferenças (discente 31).
Compromisso com a comunidade indígena, responsabilidades e muita força de
vontade, pois as lutas indígenas são muito desgastantes e se você não tiver o apoio
do seu povo, você não consegue vencer sozinho (discente 15).

Os depoimentos acima me levam a crer que as questões discutidas na universidade com
os indígenas são entendidas por eles em seu conjunto de forma processual, visto que as
situações enfrentadas em seu contexto comunitário estão intimamente relacionadas. Melhor
explicando, não tratam educação sem levar em consideração as questões de saúde, de
condições de vida, luta e preservação pelos territórios e de conquistas/reivindicações nas
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demais instâncias e setores da sociedade, o que é explicitamente relatado nos trabalhos
produzidos em sala por todos os discentes indígenas Tembé.
6 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESTUDO
A partir das leituras destaco algumas barreiras impostas ao reconhecimento do trabalho
docente como profissão, principalmente quando se trata de educação indígena: a necessária
desconstrução da imagem social negativa construída em torno da docência, as precárias
condições em que funcionam as escolas indígenas, o que certamente requer uso de
tecnologias naturais (e não digitais); as discussões que tratam desta problemática centrada,
timidamente, nos meios acadêmicos universitários, e em específico a alguns programas de
pós-graduação e o caráter coletivo das comunidades indígenas que envolve o reconhecimento
e valorização da profissão docente entre outras.
Nesse contexto, percebo que valorizar o trabalho docente implica compreendê-lo em
sua amplitude social, isto é, considerando a dimensão relacional da atividade docente, a qual
se configura com um caráter político e social na formação e profissionalização dos
professores.
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EDUCAÇÃO ALIMENTAR: A ARTE DE SE ALIMENTAR DE MANEIRA
SAUDÁVEL NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Ana Karla da Costa Gonçalves1
Renata Karina de Castro Cristo2
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Resumo: O presente artigo é resultado de um projeto de intervenção sobre alimentação saudável,
realizado durante a disciplina de Estágio Supervisionado em Educação Infantil, do curso de
Licenciatura Plena em Pedagogia, da Universidade do Estado do Pará (UEPA). O objetivo foi de
conscientizar os alunos do jardim I da escola Paulista situada em Belém do Pará, sobre a importância
da adoção de práticas alimentares saudáveis e os benefícios que a mesma lhes proporcionará para que,
assim, os alunos possam ter uma melhor qualidade de vida de maneira atraente, lúdica e educativa. A
instituição escolar é um excelente espaço para a promoção da saúde e com isso a mesma desempenha
um papel fundamental na vida dos seus alunos no que se refere à formação de valores e hábitos
alimentares saudáveis. A metodologia baseou-se em atividades lúdicas, reforçando a importância da
alimentação saudável na hora do lanche e nas demais refeições. Oportunizamos aos alunos o
reconhecimento dos alimentos saudáveis e dos não saudáveis além das consequências e os benefícios
que cada um representa no nosso organismo.
Palavras-chave: Hábitos alimentares, alimentação saudável, Educação Infantil.

Abstract: This article is the result of an intervention project on healthy eating, held during the course
of supervised training in Early Childhood Education, of course Full Degree in Education, from
Universidade do Estado do Pará (UEPA). The goal was to raise awareness among students of the
garden I Paulista School located in Belem, on the importance of adopting healthy eating habits and the
benefits that it will provide them so that students can have a better quality of life so attractive, playful
and educational. The school is an excellent space for the promotion of health and that the same plays
a key role in the lives of their students with regard to the formation of values and healthy eating habits.
The methodology was based on play activities, reinforcing the importance of healthy eating at lunch
and at other meals. We gave the students the opportunity to recognize which foods are healthy and
which are not healthy beyond the consequences and the benefits that each one represents in our
organism.
Keywords: eating habits, healthy eating, early childhood education.
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1 INTRODUÇÃO
O tema a ser apresentado neste trabalho é resultado de um projeto de intervenção
pedagógica sobre alimentação saudável com 18 alunos do jardim I no Colégio Paulista,
realizado durante o Estágio Supervisionado em Educação Infantil do curso de Licenciatura
Plena em Pedagogia da Universidade Estadual do Pará (UEPA).
A escolha pela temática se deu por meio das nossas observações em relação aos lanches
levados pelos alunos de casa para a escola, em que constatamos que a grande maioria levava
produtos industrializados, como refrigerantes, salgadinhos, bolachas, frituras e outros doces.
Uma alimentação saudável é fundamental para o desenvolvimento da criança e para que a
mesma possa ter uma vida mais duradoura e com qualidade, pois uma alimentação
balanceada ajuda no desenvolvimento físico e cognitivo da criança além de prevenir diversas
doenças, como por exemplo, a obesidade infantil.
Sabe-se que com o passar do tempo a alimentação na sociedade foi ganhando formas,
cores, sabores e cheiros proporcionados por meio da dita industrialização dos alimentos.
Segundo a cartilha intitulada “Alimentação Saudável Fique Esperto”, elaborada pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2008, p.7), os alimentos ganharam mais açúcar
para adoçar; gordura saturada e gordura trans para dar maior maciez, leveza e cremosidade;
sódio para acentuar o sabor; corantes para dar cor especial e aromatizantes para criar um
cheirinho irresistível. Assim, cada vez mais os alimentos estão se tornando mais prazerosos
ao serem deglutidos.
Para Brasil (2009, p.54) a mídia, mais precisamente a televisão, está contribuindo para
esse fato, utilizando estratégias eficazes no convencimento de pais e filhos, no sentido de
estimular o consumo de alimentos industrializados.
Nesse sentido, a cada dia que passa as pessoas estão se alimentando de maneira
descontrolada sem se preocupar com o que estão colocando para dentro do seu corpo, pois
com o pouco tempo que estão tendo nessa sociedade atual tão acelerada, estão se alimentando
de maneira inadequada, em famosos “Fast Foods” cujos alimentos são preparados de modo
rápido, basta escolher, comprar e comer. Esses alimentos, no entanto, possuem altos teores
calóricos e se consumidos com bastante frequência causam problemas à saúde. Certos
alimentos, para serem mantidos conservados e saborosos, necessariamente, são usados
produtos químicos em altos teores, que podem alterar ou prejudicar a saúde do consumidor.
Cerca da metade da população mundial sofre de alguma doença causada pela má
alimentação e para reduzir esse grave problema de saúde, alimentar-se adequadamente “pode
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prevenir muitas doenças, tais como anemia, desnutrição, obesidade, além de diminuir os
riscos de infecções e auxiliar no bom desenvolvimento físico e mental dos indivíduos”
(BRASIL, 2009, p. 66). Logo, percebe que o que está sendo ingerido deve ser o primeiro
passo para se evitar certos prejuízos atuais e futuros à saúde.
O Ministério da Educação – MEC (2009) desenvolveu um documento destinado à
formação dos profissionais da Educação. Este documento faz destaque sobre os reflexos da
globalização existentes na nossa cultura alimentar, ao enfatizar que:
A vida moderna nos faz reféns da comercialização e industrialização dos alimentos.
Os valores dos consumidores estão sendo alterado, o melhor alimento é o mais
rápido, mais fácil e mais barato. Um exemplo é que, para diminuir o trabalho, as
pessoas preferem comprar produtos congelados e enlatados. (BRASIL, 2009, p. 67).

Dessa forma, cabe à escola a função de contribuir com aprendizado da criança,
oferecendo informações para que a mesmo aprenda a importância que uma alimentação
saudável pode proporcionar ao seu organismo, prevenindo-a dessa forma de futuras doenças.
Segundo Loureiro (2005) a escola é um dos grupos mais importantes em que a criança
participa depois da família, pois é na escola que ela consolida seus valores que são
características de suma importância para a sua participação na vida social de maneira mais
ampla.
Diante disso, percebemos a grande necessidade de executarmos o projeto sobre
alimentação saudável na escola para que os alunos possam identificar a importância de se ter
uma alimentação saudável e sua importância para a saúde, mostrando as diferenças entre
alimentos nocivos e os alimentos que são nutritivos e importantes para se ter uma melhor
qualidade de vida.
O objetivo do nosso projeto foi conscientizar os alunos do jardim I da Escola Paulista,
sobre a importância da adoção de práticas alimentares saudáveis e os benefícios que as
mesmas lhes proporcionarão para que, assim, os mesmos possam ter uma melhor qualidade
de vida de maneira atraente, lúdica e educativa. Os objetivos específicos do projeto
basearam-se em incentivar os alunos aos bons hábitos alimentares; conscientizá-los sobre os
benefícios de uma alimentação saudável; estimulá-los por meio do lúdico para que
aprendessem a diferenciar o que são alimentos saudáveis e não saudáveis.
O trabalho apresenta como problemática central a importância da educação alimentar
na educação infantil e as suas contribuições para uma alimentação saudável, respondendo às
seguintes questões: O lúdico pode ser considerado como um importante aliado educacional
para a promoção de hábitos alimentares saudáveis na educação infantil? Essa ferramenta
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metodológica contribui para o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos sobre a
importância de introduzirem nas suas refeições alimentos saudáveis?
Entre as atividades que foram desenvolvidas com os alunos destacam-se: roda de
conversa, contação de história da roda dos alimentos, jogo de pescaria da alimentação
saudável, atividade de pintura de alimentos, fazendo a releitura da obra do pintor Romero
Brito, um lanche coletivo com alimentos saudáveis e a distribuição para os alunos de
máscaras em formato de frutas.
Portanto, constatamos que havia a necessidade em realizar o projeto por meio de
atividades lúdicas que estimulassem os alunos sobre a importância de uma alimentação
saudável para seu desenvolvimento, estimulando-os a consumirem diversos alimentos
saudáveis, principalmente frutas e verduras.
2 A IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Segundo Brasil (2009, p.12) uma alimentação saudável “é aquela que atende a todas
as exigências do corpo, ou seja, não está abaixo nem acima das necessidades do nosso
organismo”, isto é, ao se alimentar deve ser levado em conta o que cada alimento vai nos
proporcionar, não apenas ingeri-lo porque tem fome ou cede, mas sim para suprir a
necessidade do nosso organismo que, necessariamente, precisa para se manter vivo e
saudável. Assim, percebemos que não basta comer qualquer coisa exageradamente, mas
tentar ter uma alimentação saudável e equilibrada para manter o corpo nutrido e longe de
doenças.
O Referencial Curricular para a Educação Infantil (RCN) no seu volume 2, p. 54,
enfatiza a importância de a criança ter uma alimentação saudável, e orienta que:
[...] as instituições que atendem meio período, nas quais as crianças apenas fazem
pequenos lanches ou merenda, precisam também preocupar-se com as questões
nutricionais e sempre que possível respeitar práticas sociais e culturais de cada
criança. Oferecer apenas merendas industrializadas ou lanches compostos por
salgadinhos, bolachas, balas e chocolates não atendem a necessidade do organismo
de ingerir frutas e sucos naturais. O ato de alimentar tem como objetivo, além de
fornecer nutrientes para manutenção da vida e da saúde, proporcionar conforto ao
saciar a fome, prazer ao estimular o paladar e contribui para a socialização ao revestilo de rituais. Além disso, é fonte de inúmeras oportunidades de aprendizagem. (RCN
para a Educação Infantil. Ministério da Educação e Desporto. Brasília, 1998).

Ainda de acordo com Gonçalves (1998), os hábitos alimentares das crianças se
expandem no momento da sua socialização com o meio ao qual está inserida e acrescenta
que:
A infância é o período ideal para começar a obter informações sobre a alimentação,
e isso pode ser feito de forma gradual e agradável. A inclusão de noções sobre
nutrição nos programas escolares já tem demonstrado resultados positivos. Através
de livros didáticos, dramatização e músicas, as crianças podem adquirir
conhecimentos básicos sobre os alimentos e a sua importância. Aprender a comer é
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o primeiro passo para a criança saber cuidar da sua própria saúde. (GONÇALVES
1998, p.54).

Para Albuquerque e Menezes (2010, p.2) “a preocupação com a educação alimentar
nas escolas vem aumentando à medida que cresce o número de crianças e adolescentes acima
do peso no país e também casos de diabetes”. Sendo assim, atualmente as escolas estão
assumindo um papel importantíssimo na promoção de uma alimentação saudável, pois o que
se vê são crianças e adolescentes se alimentando de maneira que não condiz com a idade, em
pleno desenvolvimento físico e intelectual. Seguindo esse pensamento Albuquerque e
Menezes (2010), afirmam:
Os lanches trazidos de casa e consumidos pelos alunos durante o intervalo da escola
são compostos de bebidas achocolatadas, biscoitos recheados, refrigerantes, pipocas,
salgadinhos, sucos de caixinhas e iogurte. Esses, em sua maioria, possuem pouco
valor nutricional, podendo comprometer, assim, a saúde das crianças
(ALBUQUERQUE; MENEZES, 2010, p.12).

Ao longo dos anos os alimentos sofreram muitas transformações, passaram a ficar cada
vez mais atraentes e com diversos sabores, sendo compostos de gordura saturada ou as trans
que são responsáveis em dar maior maciez e/ou cremosidade, e para que o sabor seja
acentuado acrescenta-se o sódio, assim como os aromatizantes e corantes que são
responsáveis em acentuar o cheiro e a cor dos alimentos. Segundo Salgado (2009):
[...] Atualmente, famílias de classe média têm cedido ao apelo de alimentos práticos
e rápidos, incluindo-os na alimentação das crianças. Existem, é claro, alimentos
prontos que são nutritivos, mas refrigerantes, bolachas e outros petiscos enchem a
barriga e dão a sensação de ter alimentado, uma vez que saciam a fome, mas não
nutrem. E a nutrição infantil é responsável pela formação e desenvolvimento do
organismo. Quando a criança não recebe os nutrientes adequados na infância, acaba
se tornando um adulto com limitações de desenvolvimento que podem incluir baixa
produtividade, dificuldade de compreensão e muitos outros problemas (SALGADO,
2009, p. 71).

As crianças são as maiores vítimas desses alimentos industrializados cujo consumo
cresce a cada dia e estão mais atrativos em suas embalagens, oferecendo como brindes
brinquedos. Entretanto, a ingestão desses alimentos industrializados aumenta o risco de as
crianças desenvolverem doenças como a obesidade infantil. Segundo Salgado (2005):
A falta de alimentos é um fator que preocupa menos no nosso meio, mas uma
alimentação inadequada, sem que as necessidades nutricionais sejam alcançadas,
pode interferir na sua altura e na disposição física e mental dos jovens, perturbando
suas atividades e seu desenvolvimento. Mal nutrida, com alimentação pouco variada,
a pessoa pode se tornar fraca, irritadiça, desanimada, sem vontade de trabalhar,
andar, pensar e realizar atividades que dependam de esforço muscular e intelectual.
Já um jovem bem alimentado e nutrido tem menos risco de adoecer, pois os
alimentos adequados fortalecem as defesas próprias e naturais do organismo.
Portanto, vale repetir: se quisermos que nossos filhos sejam adultos saudáveis, temos
de cuidar de seus hábitos alimentares na infância e na adolescência (SALGADO,
2005, p.17).
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Enquanto existem inúmeras propagandas estimulando o consumo de alimentos
industrializados, infelizmente ainda há poucos investimentos em propagandas que estimulem
o consumo de frutas, verduras e legumes e estimular o consumo desses alimentos que são de
suma importância para nossa saúde, e que sirvam para divulgar uma alimentação saudável.
Manter uma alimentação saudável é extremamente importante para o crescimento e o
desenvolvimento da criança. Dessa forma, é de suma importância que se estabeleça uma
parceria entre a família e a escola, visando estimular a criança a se alimentar de maneira
saudável. Diante do exposto Moraes (2004) afirma:
Hábitos alimentares adquiridos na infância, sejam ruins ou bons, permanecem com
a pessoa por toda a sua vida. Quanto menor for a idade da criança, mais fácil fica
ensinar hábitos corretos de alimentação. E o nutricionista tem um papel fundamental
para que isto ocorra. Os hábitos alimentares corretos são propulsores de boa saúde
(MORAES, 2004, p. 66).

Nesse sentido, a educação alimentar deve realmente começar a se perpetuar desde a
base escolar, revendo o que as crianças estão deglutindo desde cedo e mostrando outras
formas de se alimentar. Desde a infância cada indivíduo já tem suas preferências alimentares,
no entanto é papel da família e da escola incentivá-las a consumirem alimentos saudáveis. A
sociedade precisa de uma conscientização da importância de inserir hábitos alimentares
saudáveis na sua alimentação. Os alimentos orgânicos, por exemplo, são saudáveis, trazem
benefícios satisfatórios para a saúde do corpo e contribuem para a aquisição de uma boa
qualidade de vida. (AMARAL, 2008). Os bons hábitos alimentares quando desenvolvidos
desde a infância são fundamentais para um crescimento e desenvolvimento saudável e a
escola, ao conscientizar seus alunos sobre a importância em adquirir hábitos saudáveis,
contribuirá na sua qualidade de vida, além de capacitá-los nas escolhas de alimentos
saudáveis para crescerem fortes e com saúde. (VARGAS; LOBATO, 2007).
Atualmente a inserção de frutas e verduras na alimentação diária da população está
recebendo muito destaque por conta dos benefícios das vitaminas existentes em sua
composição, o que proporciona uma melhor qualidade de vida à população. Uma alimentação
saudável é aquela feita com uma combinação de alimentos em que estejam inclusos
carboidratos, vitaminas, sais minerais, proteínas, leite e derivados, açúcares e gorduras,
sendo que cada grupo de alimento deve ser ingerido de modo variado para que se possa obter
todos os seus benefícios. (DUTRA, 2007).
[...] o ser humano não há como negar, necessita de se alimentar adequadamente. Isto
é intrínseco à sua cultura, à sua família, a seus amigos. Assim, o Direito à
alimentação passa pelo direito de alimentar-se de acordo com os hábitos e práticas
alimentares de sua cultura, de sua região ou de sua origem étnica, o que fortalece sua
saúde física e mental, assim como sua dignidade humana. Faz parte, também, do
Direito à Alimentação, o poder comer alimentos seguros onde quer que esteja, assim
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como dispor de informações corretas sobre o conteúdo dos alimentos, sobre práticas
alimentares e estilos de vida saudáveis. (LIMA, 2009, p. 94).

Assim, o direito da criança à alimentação se dá por meio de alimentos seguros e
saudáveis, sendo este acesso “um direito humano básico que está acima de qualquer outra
razão que possa tentar justificar sua negação, seja de ordem econômica ou política”.
(VALENTE, 2002, p.40).
De acordo com a publicação do Gastrocenter (2007), a família tem uma importância
fundamental em orientar e incentivar as crianças na aquisição de hábitos alimentares
saudáveis, já que a educação inicia na própria casa com a família e continua na escola. No
entanto, para despertar o interesse dos alunos é imprescindível que as aulas sejam bem
elaboradas, além da utilização de recursos pedagógicos que priorizem a ludicidade para uma
melhor fixação e compreensão dos temas abordados. Desta forma, trabalhar com a educação
lúdica, no ambiente escolar, significa envolver várias características próprias da ludicidade,
como a valorização da criatividade, o cultivo da sensibilidade, a busca da afetividade, do
autoconhecimento, a arte do relacionamento, da cooperação, da imaginação e da nutrição da
alma (SANTOS, 2001).
Para isso, o projeto desenvolvido sobre os produtos orgânicos se deu de forma atrativa,
por meio de atividades lúdicas. Inserir o lúdico na educação para Almeida (2003, p.13) “é
uma ação inerente na criança, no adolescente, no jovem e no adulto e aparece sempre como
uma forma transacional em direção a algum conhecimento”. Nesse sentido o projeto visou
exclusivamente a conscientizar os alunos sobre a preservação do meio ambiente, em especial,
a valorização dos produtos orgânicos do estado do Pará.
De acordo com Kishimoto (1997, p.36), “O uso do brinquedo/jogo educativo com fins
pedagógicos remete-nos para a relevância desse instrumento para situações de ensinoaprendizagem e de desenvolvimento infantil”. Durante a brincadeira educativa, a sensação
de fazer parte, ou de compor um grupo, de pertencer, de ter posição na hora de jogar-brincar
criar vínculos profundos com o seu próprio conhecimento, a criança compreende um saber
adquirido muito importante na hora do jogo.
Quando estão interagindo, os educandos colocam em prática não somente o
conhecimento exposto sobre o Ensino de Ciências, mas estimulam várias habilidades, como
a expressão pessoal e coletiva, lidam com suas próprias emoções, enfrentando vitórias,
tolerando derrotas, descobrindo limites, estabelecendo objetivos e estratégias. Seria muito
relevante que o professor realizasse após o jogo uma reflexão, para que assim possibilitasse
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aos alunos expressarem verbalmente suas opiniões sobre o que aprenderam no decorrer do
jogo.
Enquanto joga, a criança pode ser incentivada a conhecer os produtos orgânicos, assim
como a importância de preservar o meio ambiente, isto é, iniciar a aprendizagem de
conteúdos de maneira lúdica. Huizinga (1990) define o jogo como:
O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos limites de
tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente
obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de
tensão e alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana.
(HUIZINGA, 1990, p. 33).

Dessa forma faz-se necessário que o professor insira em suas aulas recursos
pedagógicos mais estimuladores, com o intuito de despertar o interesse dos alunos pelos
conteúdos escolares. Um dos recursos que tem papel estimulador da aprendizagem é o jogo
didático ou pedagógico, conforme afirmam Campos; Felício e Bortoloto (2003):
O jogo ganha um espaço como a ferramenta ideal da aprendizagem, na medida em
que propõe estímulo ao interesse do aluno, desenvolve níveis diferentes de
experiência pessoal e social, ajuda a construir suas novas descobertas, desenvolve e
enriquece sua personalidade, e simboliza um instrumento pedagógico que leva o
professor à condição de condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem. Ele
pode ser utilizado como promotor de aprendizagem das práticas escolares,
possibilitando a aproximação dos alunos ao conhecimento científico [...].
(CAMPOS; FELÍCIO e BORTOLOTO, 2003, p.48 Apud, TAVARES; COIMBRA
2013.).

O lúdico é um excelente aliado nesse processo de construção do conhecimento, pois
quando o professor insere atividades lúdicas em sua aula está falando a linguagem da criança.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) fazem referência a esta importante ferramenta
metodológica, no tópico “jogos e brincadeiras”, onde comenta:
Os momentos de jogos e de brincadeiras devem se construir em atividades
permanentes nas quais as crianças poderão estar em contato também com temas
relacionados ao mundo social e natural. O professor poderá ensinar às crianças jogos
e brincadeiras de outras épocas, propondo pesquisas junto aos familiares e outras
pessoas da comunidade e/ou em livros e revistas. Para a crianças é interessante
conhecer as regras das brincadeiras de outros tempos, observar o que mudou em
relação às regras atuais, saber do que eram feitos os brinquedos, etc. (BRASIL, 1998,
p. 200).

O jogo é uma atividade que tem valor educacional próprio e além de possuir um valor
educacional o jogo também tem sido utilizado pelos educadores como recurso pedagógico,
por vários motivos, como por exemplo, satisfazer uma necessidade inata ao ser humano que
apresenta uma tendência à ludicidade e corresponde a um impulso da criança, além do que o
jogo é uma atividade física e mental, já que aciona e ativa as funções psiconeurológicas e as
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operações mentais, estimulando o pensamento. Sendo assim, o ser que joga é também o ser
que age, pensa, aprende e se desenvolve.
Assim, o jogo é uma excelente ferramenta que pode ser utilizada pelo educador com o
intuito de formar a criança, pois através do jogo a criança poderá reproduzir as suas vivências
sendo capaz de transformar o real de acordo com os seus desejos e interesses. Ao
brincar/jogar a criança constrói a sua realidade.
3 MATERIAIS E MÉTODOS
Inicialmente planejamos trabalhar com os alunos uma aula com o tema Alimentação
Saudável, com uma metodologia de ensino lúdica, visando possibilitar-lhes um aprendizado
satisfatório. A aula foi planejada e aplicada com os alunos do Jardim I, do turno vespertino,
do Colégio Paulista, com idades entre 3 a 4 anos. O planejamento foi dividido em cinco
momentos para os quais confeccionamos um painel de frutas e verduras com EVA e TNT,
para trabalhar com os alunos e enfatizar a importância de uma alimentação saudável.
A primeira atividade realizada foi uma roda de conversa com em torno das cinco
refeições que toda criança deve fazer ao dia. Começamos a falar sobre o café da manhã,
lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Fizemos perguntas ao longo das
discussões sobre o tipo de comida que os alunos estavam acostumados a comer no seu diaa-dia e, assim, eles foram informando quais os alimentos que mais gostavam de consumir
em cada alimentação do seu dia.
Nesse diálogo ainda enfatizamos as formas, as cores e as vitaminas que cada alimento
proporciona e a importância que os mesmos têm no nosso corpo para nos manter saudáveis.
Figura 1 - Painel da alimentação saudável Roda de Conversa

Fonte: arquivo pessoal das autoras.

Com o objetivo de despertamos através do trabalho de conscientização sobre a
alimentação saudável, o segundo momento consistiu na apresentação, aos alunos, da história
da roda dos alimentos, explicando qual a importância de cada grupo de alimentos presente
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na roda e qual a função que cada um desenvolve no nosso organismo. Para a contação da
história, criamos duas rodas para explicarmos o porquê da sua criação e a sua importância na
orientação das nossas refeições diárias.
No terceiro momento, utilizamos como atividade pedagógica um jogo intitulado de
“pescaria da alimentação saudável”, em que alunos deveriam pescar os alimentos para
montarem um painel da alimentação, classificando como os alimentos saudáveis e não
saudáveis, visando reforçar o diálogo que tivemos ao longo da execução do projeto.
No quarto momento, os alunos realizaram uma atividade de pintura de frutas a partir
da releitura da obra do famoso pintor e artista plástico brasileiro Romero Brito que usa em
suas pinturas diversas telas de frutas e ficou conhecido pelo estilo alegre e colorido presente
em sua arte.
Em seguida, realizamos com os alunos um lanche saudável, com frutas, suco natural
de acerola com laranja e um bolo de cenoura para que os alunos pudessem comer e, assim,
visualizarem as diversidades de alimentos saudáveis que podemos consumir e a importância
de cada um para o nosso bem-estar.
Na parte final do projeto, foram distribuídas diversas máscaras confeccionadas com
EVA em formato de frutas, com o intuito de reforçar a importância da alimentação saudável.
Figura 2 - Máscaras de frutas confeccionadas com EVA

Fonte: arquivo pessoal das autoras.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto de intervenção pedagógica que realizamos foi enriquecedor para os alunos,
pois puderam perceber a importância da introdução de hábitos alimentares saudáveis. Sendo
a escola a representação do meio social em que mais as crianças se encontram presentes
durante sua formação e, por assim dizer, onde iniciam o seu processo de socialização e de
percepção dos significados das coisas e das pessoas ao seu redor, é imprescindível que a
temática da alimentação saudável seja trabalhada no espaço escolar, portanto, é de suma
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importância que haja sempre ações pedagógicas voltadas para essa temática, segundo Lück
(2009):
É evidentemente lógico que as ações desenvolvidas na escola tenham um manifesto
e intencional sentido pedagógico, isto é, que todas e cada uma delas constituam-se
em um ato direcionado intencionalmente para transformações dos processos sociais
nela praticados e, em última instância, de transformação da própria prática
pedagógica e da escola como um todo, de modo a que os alunos tirem melhor
proveito dela. (LÜCK, 2009, p. 94).

Com a realização do projeto de intervenção, pôde-se perceber a participação e interação
dos alunos durante a aula sobre a importância da alimentação saudável, bem como a sua
conscientização sobre a importância de uma alimentação adequada desde a infância,
mostrando a função que os alimentos exercem no corpo humano e ressaltando as
consequências que o excesso de alimentos não saudáveis podem causar em nosso organismo
e, assim, conscientizando os mesmos por meio de metodologias lúdicas e explorando a sua
criatividade nas atividades propostas sobre hábitos alimentares saudáveis. (ALBIERO e
ALVES, 2007).
Diagnosticou-se durante a explicação, o entendimento dos alunos sobre a temática
abordada ao participarem do jogo da pescaria dos alimentos, em que, ao pescarem os
alimentos, eles os identificaram e classificaram se era um alimento saudável ou não saudável.
Notou-se que os alunos ficaram entusiasmados e interessados ao conseguirem identificar os
alimentos e os benefícios e malefícios que cada um proporciona ao nosso corpo, assim como
alguns alimentos que introduzimos na nossa alimentação diária que previnem e causam
doenças. Para a continuidade da conscientização, é necessário que sejam realizadas palestras
de na escola, o que contribuiria para uma melhor qualidade de vida dos alunos. (PHILIPPI;
CRUZ e COLUCCI, 2003). Quanto à utilização de jogos para a construção da aprendizagem
sobre alimentação saudável, são considerados como ferramentas importantes e efetivas, por
permitir um melhor resultado por permitir que a crianças aprenda com entusiasmo.
(MAGALHÃES, 2007).
As atividades lúdicas trabalhadas em sala, assim como a roda de conversa, foram
estratégias que utilizamos para preparar as crianças para a temática da alimentação saudável
e através do diálogo e de maneira bem simples conseguimos conscientizá-las sobre a
importância de uma boa alimentação.
Em relação à roda de conversa, Motta (2011, p. 69) afirma que com a sua utilização
como prática dialógica é possível atingir o resultado esperado: “As manifestações de
linguagem exercem uma função organizadora que permite ao sujeito compreender o mundo
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através das palavras”. Com a aplicação dessa atividade, percebemos que os alunos ficaram à
vontade para dialogar sobre os alimentos que gostavam de comer.
Assim, essa experiência que vivenciamos no estágio supervisionado nos trouxe
resultados positivos, pois percebemos que após a aplicação do projeto sobre alimentação
saudável os alunos passaram a se alimentar na hora do lanche de alimentos mais saudáveis,
como sucos naturais e sanduiches, por exemplo, o que reforça que eles aprenderam a
importância e os benefícios de uma boa alimentação para o nosso corpo.
Por meio desta experiência vivenciada na aplicação do projeto de intervenção no
estágio supervisionado podemos perceber a importância de se trabalhar na educação infantil
temáticas relacionadas à saúde e ao valor de uma alimentação saudável, com a introdução de
alimentos variados nas refeições, voltados a uma melhor qualidade de vida, crescimento e
desenvolvimento do ser humano.
Utilizamos atividades lúdicas para promovermos aos alunos uma aula diferenciada e
divertida em que os mesmos puderam aprender sobre a importância da alimentação saudável
de maneira lúdica e satisfatória, por meio de jogos pedagógicos.
Pode-se afirmar que os alunos foram receptivos e participaram ativamente no processo de
aprendizagem sobre alimentação, aumentando, assim, o seu conhecimento sobre as funções
que os alimentos desempenham no nosso organismo. A aula permitiu aos alunos a
exploração, manipulação e degustação de alimentos saudáveis e contribuiu para uma
mudança na alimentação dos mesmos uma vez que passaram a escolher alimentos saudáveis
para comerem no lanche (ALBIERO; ALVES, 2007).
O incentivo para que os alunos introduzissem boas práticas alimentares foi importante,
pois com a realização do projeto oportunizamos a formação de hábitos alimentares saudáveis
por meio de atividades lúdicas as quais foram realizadas com empenho, dedicação e
participação por parte dos alunos.
É válido afirmar que as estratégias interativas utilizadas possibilitaram aos alunos uma
aprendizagem significativa e participativa nas atividades propostas, auxiliando os mesmos
na construção do conhecimento referente à importância de uma boa alimentação. (BIZZO;
LEDER, 2005).
Ao se alimentar de forma adequada o aluno irá se prevenir de diversas doenças como
a obesidade infantil que está causando grande preocupação nos médicos atualmente. Dessa
forma a participação de um trabalho conjunto entre família e escola auxilia a criança no seu
aprendizado que uma alimentação saudável é sinônimo de uma boa saúde e de uma melhor
qualidade de vida. Portanto, trabalhar a temática da alimentação saudável na educação
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infantil é um tema extremamente importante para que os alunos aprendam a adquirir hábitos
alimentares saudáveis e cresçam com saúde. De acordo com alguns estudos o
desenvolvimento de ações de educação alimentar no ambiente escolar propicia informação e
conhecimento aos alunos e responsáveis para a importância de inserir alimentos saudáveis
nas suas refeições diárias. (SOUZA; VILAS BOAS, 2004).
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho foi realizado com a intenção de possibilitar aos alunos da educação
infantil experiências lúdicas e estimulá-los a introduzirem nas suas refeições alimentos
saudáveis que são benéficos para a nossa saúde e por agirem como um fator de prevenção de
doenças. Possibilitamos esse processo de sensibilização e conhecimento através de diálogos
propostos durante uma roda de conversa e, por meio de jogos pedagógicos, procuramos
mostrar-lhes a importância de hábitos alimentares saudáveis, levando esse conhecimento
para além da escola.
Destacamos que o desenvolvimento desse projeto de intervenção foi muito importante
para nossa formação enquanto profissionais da educação, pois, durante a execução do projeto
e no momento da realização das atividades aprendemos muito com os alunos.
Essa vivência no estágio supervisionado foi um momento ímpar de crescimento
profissional para nós, pois pudemos vivenciar a prática pedagógica relacionando-a com a
teoria. Esperamos que o Projeto tenha contribuído no processo de conscientização dos alunos
sobre a importância de uma boa alimentação para se ter uma vida saudável.
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“SENTA QUE LÁ VEM HISTÓRIA”: TRABALHANDO A CONTAÇÃO DE
HISTÓRIA DA OBRA LITERÁRIA “UM PEIXINHO CHAMADO ARCO-ÍRIS”
DO AUTOR PARAENSE LUIZ PEIXOTO RAMOS COM OS ALUNOS DO
JARDIM I “C” DA ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL A HORA DO SABER
Bárbara Derlini Rodrigues Lameira1
Yasmim dos Santos Pereira2
Evaldo Ferreira Rodrigues3

Resumo: O presente trabalho aborda a contação de história como proposta metodológica de ensinoaprendizagem de valores sociais e cultura local, a partir do livro “Um peixinho chamado Arco-Íris”,
de Luiz Peixoto Ramos, no contexto escolar da turma de Educação Infantil do Jardim I “C”, da Escola
Centro Educacional A Hora do Saber. Neste sentido, decidiu-se aliar a abordagem acerca da contação
de história às quatro áreas de conhecimento, Códigos e Linguagens, Ciências Sociais, Matemática e
Ciências Naturais. Para tanto, realizou-se pesquisa bibliográfica sobre a contação de histórias,
fundamentada em Abramovich (1997), Dohme (2003), Paiva (2009), Freire (2011), entre outros
autores. Além disso, durante o Estágio Supervisionado, também foram realizadas pesquisa de campo
e observação participante a respeito do modo mais eficiente de efetuar a abordagem desse tema inserido
no referido contexto. Com isso, observou-se a necessidade de trabalhar com os alunos do Jardim “C”
a contação de história, tendo em vista a realização de um trabalho interdisciplinar, articulado com as
supracitadas áreas de conhecimento. Para a aplicabilidade da ação pedagógica, foram produzidos
recursos didáticos e lúdicos que promovessem uma aprendizagem mais significativa. Enfim,
considerando o exposto, é possível dizer que, mesmo com as adversidades, foram obtidos resultados
positivos na aplicação da proposta educativa, tais como a prática pedagógica realizada em um sentido
mais amplo, em uma escola real, e a utilização da dessa metodologia na aprendizagem dos alunos a
respeito do tema, fazendo com que este trabalho não ficasse restrito apenas ao discurso teórico.
Palavras-chave: Cultura Local; Interdisciplinaridade; Contação de História.

Abstract: The present work deals with the storytelling as a methodological proposal of teaching and
learning of social values and local culture, from the book "A small fish called Arco-Íris", by Luiz
Peixoto Ramos, in the school context of the Kindergarten class I "C", of the School Educational Center
A Hora do Saber. In this sense, it was decided to combine the approach on storytelling to the four areas
of knowledge, Codes and Languages, Social Sciences, Mathematics and Natural Sciences. For this, a
bibliographic research on storytelling, based on Abramovich (1997), Dohme (2003), Paiva (2009),
Freire (2011) and other authors. In addition, during the Supervised Internship, field research and
participant observation were also carried out regarding the most efficient way to approach this theme
inserted in the context. With this, it was observed the need to work with the students of the Garden
"C" history, in order to carry out an interdisciplinary work, articulated with the aforementioned areas
of knowledge. For the applicability of the pedagogical action, didactic and playful resources were
produced that promoted a more meaningful learning. Finally, considering the above, it is possible to
say that, even with adversity, positive results were obtained in the application of the educational
proposal, such as the pedagogical practice carried out in a broader sense, in a real school, and the use
of this methodology in the Learning about the subject, making this work not only restricted to
theoretical discourse.
Keywords: Local culture; Interdisciplinarity; Storytelling.
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1 INTRODUÇÃO
A literatura proporciona a expansão das linguagens escrita, oral, visual e corporal,
encoraja a formação de hábitos e atitudes sociais, incentiva a memória e a atenção, promove
situações que despertam a criatividade e a curiosidade, desperta emoções e sentimentos, e,
ao mesmo tempo, proporciona situações de aprendizagem. Nesta perspectiva, tomando como
base o que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Plano Nacional
de Educação (2014) e as Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil (2010), torna-se
indispensável que a escola resgate o real significado da literatura, que consiste em ato de
prazer, requisito para emancipação social e promoção da cidadania. Desta forma, a escola,
enquanto formadora de cidadãos críticos, deve propiciar aos educandos momentos que
possam incentivar o hábito da leitura, o apreço pelas obras literárias e sua importância para
a vida cotidiana, trabalhando não apenas obras literárias infantis de autores estrangeiros, mas
também obras de autores locais, tendo em vista a aproximação com a realidade e a construção
de um sentimento de identidade no qual o aluno sinta-se representado. Para tanto, o professor
pode utilizar-se da contação de histórias, pois consiste em uma metodologia que proporciona
aprendizagem de forma lúdica e significativa, aspectos que devem ser considerados ao
trabalhar literatura com alunos da Educação Infantil.
A proposta deste trabalho foi fundamentada na utilização da contação de história como
metodologia de ensino-aprendizagem de valores sociais e cultura local para os alunos da
turma do Jardim I “C”, da Escola Centro Educacional A Hora do Saber, com o objetivo de
realizar um trabalho interdisciplinar articulado com as quatro áreas de conhecimento,
Códigos e Linguagens, Ciências Sociais, Matemática e Ciências Naturais, e, por sua vez,
desenvolver aspectos referentes à construção de identidade, valorização da cultura local,
estímulo à aprendizagem lúdica e significativa, bem como o incentivo à imaginação e
criticidade.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
Este trabalho embasou-se em Kleiman (2002), Soares (2003), Freire (2011), Dohme
(2003), Paiva (2009) e Abramovich (1997) para discutir questões voltadas para leitura,
literatura infantil e contação de história. Em relação à literatura e a aproximação com a
realidade, para Freire (2011, p. 19), a compreensão crítica do ato de ler “não se esgota na
decodificação pura da palavra ou da linguagem escrita, mas se antecipa e se alonga na
inteligência do mundo, pois a leitura do mundo precede a leitura da palavra”. Neste sentido,
compreende-se que não se pode interpretar um texto sem lê-lo com atenção e curiosidade ou
se o leitor desistir da leitura quando encontrar a primeira dificuldade. Para o autor, a
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compreensão do texto por meio de sua leitura crítica implica na percepção das relações entre
o texto e o contexto. Nesta perspectiva, é necessário “respeitar os níveis de compreensão que
os educandos estão tendo em sua própria realidade, pois desde o começo, na prática
democrática e crítica, a leitura do mundo e a leitura da palavra estão dinamicamente juntas”
(op. cit. p. 41). Freire (op. cit. p. 42) também defende que a leitura do real, contudo, não pode
ser a repetição mecanicamente memorizada da maneira de ler e discute a respeito da
importância de espaços de leitura como a biblioteca popular como “centro cultural e não
como um depósito silencioso de livros” (op. cit. p. 45).
Quanto à utilização da literatura na Educação Infantil, muitas vezes, grande parte das
escolas, de modo consciente ou não, desvirtua o caráter lúdico da literatura infantil,
ocasionando, assim, o que Kleiman (2002) e Soares (2003) consideram como “a
escolarização inadequada da literatura”. Um dos vários desafios enfrentados pela escola é
fazer com que as crianças adquiram o hábito da leitura, para que possam agir com autonomia
na sociedade. Para que isto ocorra, é importante que o professor proporcione momentos de
leitura dentro e fora da sala de aula, para que desde cedo as crianças ampliem sua visão de
mundo e despertem o seu potencial crítico, de atenção e criatividade, auxiliando-os a
enfrentar e a resolver situações-problema na vida real.
É importante destacar que o que leva o educando a tornar-se um verdadeiro leitor não
é o reconhecimento da importância da leitura, e sim, as várias motivações e interesses que
correspondem às necessidades de sua personalidade e de seu desenvolvimento cognitivo,
afetivo, emocional e social. Nesse sentido, enfatiza-se que criança é inserida no mundo
literário muito antes de aprender a ler ou mesmo de entrar na escola, pois, geralmente, esse
primeiro contato ocorre por meio da leitura de obras literárias por seus familiares e/ou
amigos. Nesse momento, a criança não é envolvida apenas no aspecto emocional, mas
também no aspecto cognitivo, pois seu pensamento é estimulado a buscar significação para
o que ela está ouvindo e elaborar internamente esse novo universo.
Sobre essa questão, Abramovich (1997, p. 98) enfatiza a importância de ouvir histórias
para a formação da criança, pois escutá-las é o início da aprendizagem para ser um leitor, o
que “abre um caminho absolutamente infinito de descoberta e de compreensão do mundo”.
De acordo com a referida autora (op. cit. p. 140), ao ouvir e ler obras literárias, a criança
“desenvolve todo um potencial crítico e, a partir daí, ela pode pensar, duvidar, se perguntar
questionar, se sentir inquietada, querendo saber mais e melhor ou percebendo que pode
mudar de opinião”. Para a autora, a leitura deve fazer parte da rotina escolar, o que, de acordo
com ela “não significa trabalhar em cima de um esquema rígido e apenas repetitivo”.
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Em conformidade com Abramovich (1997), Dohme (2003, p. 5) afirma que a contação
de histórias só se torna um meio eficiente de transmissão de aprendizagem quando o
professor percebe que essa metodologia é capaz de tal feito. O educador, ao escolher contar
uma história, deve estar ciente de que “contribuirá para o desenvolvimento das crianças nos
seguintes aspectos: afetividade, raciocínio, senso crítico, imaginação e criatividade” e
ressalta que, quando a contação de histórias está aliada a atividades lúdicas como a
encenação, ela se torna muito mais eficaz, pois seus efeitos são potencializados.
Quanto à contação de histórias como prática pedagógica, Gimeno (1995, p.73)
argumenta que o encanto das crianças em ouvir histórias e o prazer pela leitura se desenvolve
a partir de experiências significativas vivenciadas ao longo de sua vida. Se esta aproximação
com os livros ocorrer desde a infância, são grandes as possibilidades de a criança se tornar
um adulto que recorre à leitura como fonte de informações e instrumento prazeroso de
aprendizagem. Nessa perspectiva, o professor pode criar ou aproveitar um tema que esteja
sendo trabalhado pela escola, referente a um determinado assunto e relacioná-lo com uma
obra literária, sob uma perspectiva interdisciplinar.
Nesse sentido, Paiva (2009 p. 28) enfatiza que “o mais importante seria pensar na
contação de histórias como uma metodologia educativa, capaz de promover mudanças
significativas naqueles que as ouvem com regularidade”. Dessa forma, a escola é um dos
lugares apropriados para promover ações educativas que privilegiem o ato de contar histórias
como prática constante e significativa. Ao contar uma história, deve-se ter intenção e
preocupação com a aprendizagem do educando. No cotidiano da sala, é necessário preparar
esse momento, propiciando à criança um ambiente agradável e convidativo para ouvir
histórias, despertando, assim, o interesse e a curiosidade pela leitura, construindo, assim,
saberes significativos para sua vida escolar e social.
3 MATERIAIS E MÉTODOS: PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
DIDÁTICOS
Os recursos didáticos foram produzidos pelas autoras da proposta educativa entre os
dias 18 e 23 de novembro de 2016 e os materiais utilizados foram os seguintes: uma faixa
com o nome do projeto “Senta que lá vem história”, uma “Caixa Mágica”, dois cenários, que
representavam uma floresta preservada e uma floresta destruída e imagens dos personagens
da história.
A faixa com o nome do projeto foi produzida com os seguintes materiais: cola branca,
TNT roxo e as letras com papel-cartão amarelo. Os cenários, utilizados na contação de
história e na atividade de culminância, foram produzidos com os seguintes materiais: fita
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adesiva, TNT, papel-cartão e canetinhas de cores variadas, cola quente, cola de isopor e
tesoura, como pode ser observado nas imagens a seguir:
Figura 1 - Faixa com o nome do projeto.

Fonte: arquivo particular dos autores.

Figura 2 - Cenário da contação de história.

Fonte: arquivo particular dos autores.

Figura 3 - Cenário da atividade de culminância

Fonte: arquivo particular dos autores.

Para produzir a “Caixa Mágica”, utilizada na contação da história original, foram
necessários os seguintes materiais: régua, fita adesiva, faca, uma caixa de papelão grande,
TNT verde, amarelo, preto e branco, papel-cartão vermelho, canetinha preta, cola glitter,
brinquedos pedagógicos de EVA no formato de animais, adesivos de letras, cola quente,
grampeador, dois cabos de vassoura cortados, papel 40 kg, imagens extraída do livro “Um
peixinho chamado arco-íris”, cola branca, tesoura, giz de cera, lápis de cor e folhas de papel
em tamanho de A4, como pode ser observado na imagem a seguir:
Figura 4 – “Caixa mágica”

Fonte: arquivo particular dos autores.
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Os desenhos das personagens da história também foram produzidos com papel A4 e
canetinha preta. Todos os recursos didáticos foram produzidos com o intuito de que os alunos
visualizassem concretamente aquilo que estava sendo utilizado, a fim de tornar o processo
de ensino-aprendizagem do assunto abordado no projeto mais lúdico, significativo e
interessante para eles, como pode ser observado na imagem a seguir:
Figura 5 – Desenho do personagem da história

Fonte: arquivo particular dos autores.

Os recursos humanos utilizados foram os seguintes: alunas estagiárias de pedagogia do
8º semestre da UEPA, que são as autoras do projeto, alunos da turma do Jardim 1 “C”, a
professora regente e a estagiária auxiliar. Os brindes foram confeccionados com os seguintes
materiais: doze garrafas Pets de dois litros, tesoura, folhas de EVA bege, preto, marrom e
laranja, olhos de plástico, embalagens transparentes para presente, “fitilho” para amarrar as
embalagens, caixas de giz de cera e cópias dos desenhos extraídos da parte de colorir do livro
“Um peixinho chamado Arco-Íris”, como pode ser observado na imagem a seguir:
Figura 6 – Brinde

Fonte: arquivo particular dos autores.
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3.1 ETAPAS DO PROCEDIMENTO METODOLÓGICO
Os procedimentos metodológicos para a aplicação do projeto foram divididos em
quatro etapas e consistiram em uma pesquisa-ação a fim de trabalhar os valores sociais e a
cultura local, por meio da contação de história, tendo como culminância os desenhos feitos
pelos próprios alunos e expostos no cenário. Nesta perspectiva, no dia 24 de novembro de
2016, o projeto foi aplicado na Escola Centro Educacional A Hora do Saber, situada no bairro
da Marambaia, na cidade de Belém do Pará. O projeto foi realizado com a turma do Jardim
I “C”, durante o período da manhã, no segundo horário, de dez às dez e trinta. A aplicação
foi realizada pelas autoras da proposta educativa, que se revezaram na execução das
atividades propostas. No primeiro momento, ocorreu uma breve apresentação sobre a
proposta educativa aos alunos e, logo após, ocorreu uma avaliação inicial, por meio de uma
“roda de conversa”, com o intuito de investigar os conhecimentos prévios dos alunos. As
seguintes perguntas foram realizadas: “Vocês já ouviram histórias? Antes de dormir, os pais
de vocês contam histórias? Quais?”, como pode ser observado na imagem a seguir:
Figura 7 – Momento da “roda de conversa”

Fonte: arquivo particular dos autores.

No segundo momento, ocorreu a aplicação da contação de história da obra literária
paraense “Um peixinho chamado Arco-íris” para os alunos da turma do Jardim I “C”, em
sala de aula. No terceiro momento, ocorreu a relação das histórias com as áreas do
conhecimento. Anteriormente, durante a arrumação da sala de aula para a aplicação do
projeto, foram escondidos desenhos das personagens da história em diversos lugares da
estante que armazena os materiais escolares, e as crianças, orientadas pelas autoras da
proposta educativa, procuraram estes desenhos e os entregaram para as autoras. Esses
momentos podem ser observados nas imagens a seguir:
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Figura 8 – Momento da contação de história

Fonte: arquivo particular dos autores.
Figura 9 – Alunos procurando os desenhos escondidos

Fonte: arquivo particular dos autores.

Em continuidade a este momento, foi realizada uma breve segunda “roda de conversa”,
como atividade de revisão e fixação da história, para discutir sobre as personagens da história
encontrados, quem elas eram, o que fizeram, e as crianças responderam as perguntas e
fizeram comentários a respeito. No quarto momento, ocorreu a atividade de culminância, que
ocorreu da seguinte forma: Foi solicitado pelas autoras da proposta educativa que as crianças
desenhassem a floresta, os animais e o rio que tinham visto na história, para dar “vida” à
floresta desmatada, representada pelo segundo cenário. Esses momentos podem ser
observados nas imagens a seguir:
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Figura 10 – Momento da segunda “roda de
conversa”

Fonte: arquivo particular dos autores.

Figura 11 – Alunos desenhando durante a atividade
de culminância

Fonte: arquivo particular dos autores.

Figura 12 – Cenário da atividade de culminância com os desenhos dos alunos

Fonte: arquivo particular dos autores.

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Na aplicação do projeto, a história escolhida para a contação foi “Um Peixinho
chamado Arco-Íris”, de Luiz Peixoto Ramos. O autor nasceu em 15 de abril de 1941, em
Belém. É membro da Associação Paraense dos Escritores, Câmara Setorial do Livro e da
Caravana Cultural da Amazônia e recebeu medalha de honra ao mérito no III Concurso
Nacional de Contos, realizado em 1990, em Brasília. Em 1997, obteve menção honrosa nos
Jogos Florais dos Poetas do Mundo Lusíada, na cidade de Massachusetts, nos Estados
Unidos. Participou na produção do livro “Introdução à Literatura no Pará”, 7º volume, da
Academia Paraense de Letras, também no ano de 1997. Em 2007, foi descerrada placa em
sua homenagem no Bosque Rodrigues Alves, em reconhecimento à literatura. Em 2010, foi
homenageado pela USE (Unidade SEDUC na Escola) na XIV Feira Pan-Amazônica do Livro
e participou da Gincana Literária. O autor também recebeu plaqueta comemorativa aos 140
anos da Biblioteca Arthur Vianna, por sua contribuição à literatura. Entre seus trabalhos
voltados para o público infantil mais famosos, destacam-se “Um conto de fadas amazônico”,
“O Jabutigão Amazônico” “O Jabutigão e a Luz Encantada”, “Bem-te-viajante” e “Um
peixinho chamado Arco-Íris”.
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O campo de estágio e de aplicação do projeto foi a Escola Centro Educacional A Hora
do Saber, pertencente à rede privada de ensino, localizada no bairro da Marambaia, em
Belém. A escola oferece vagas aos alunos da Educação Infantil até o terceiro ano do Ensino
Fundamental e possui onze turmas de Educação Infantil. Oferece aos alunos três opções de
turno: parcial, semi-integral e integral, além de oficinas de capoeira, balé clássico e dança
moderna. O tema gerador trabalhado pela escola ao longo deste ano foi “A Família e os
Valores Sociais” e o tema da Feira Cultural, realizada em outubro, foi “Belém 400 anos”.
A turma do Jardim I “C” da Escola Centro Educacional A Hora do Saber é composta
por doze alunos, oito meninas e quatro meninos. Grande parte dos alunos da turma na qual o
projeto foi aplicado mora no bairro e apenas alguns moram no centro da cidade. A faixa
etária dos alunos é de cinco anos, em média. Entretanto, no dia da aplicação, apenas nove
alunos estavam presentes e três estavam ausentes, dentre eles, uma aluna que mudou de turno
e só chega às dez e meia da manhã. Ao longo do estágio, constatou-se que a turma é bastante
inteligente, comunicativa e participativa. Entretanto, de acordo com a professora, alguns
alunos são mais agitados, dois alunos em especial. Na observação participante realizada antes
da aplicação do projeto, durante o período de estágio, isto foi constatado e esses dois alunos
ficaram mais agitados e dispersos que os demais durante a aplicação, ao ponto de a professora
e a auxiliar intervirem algumas vezes, em auxílio das autoras do projeto, para que eles
fizessem silêncio e prestassem atenção.
Durante a primeira e a segunda etapas do procedimento metodológico, nas quais foram
realizadas a avaliação inicial e a contação de história, respectivamente, constatou-se que a
maior parte da turma ficou atenta. Infere-se que isto ocorreu devido a dois fatores: A
professora, que já havia sido avisada pelas autoras da proposta educativa que o projeto
ocorreria naquele dia e conversou com os alunos sobre como eles deveriam se comportar na
sala de aula durante a atividade; as autoras do projeto reforçaram a conversa que a professora
teve com os alunos, por meio de um “acordo de comportamento” que deveriam seguir
durante da ação pedagógica.
Na hora do lanche, às nove horas, as autoras da proposta educativa pediram para a
professora e a auxiliar levarem as crianças para lanchar fora da sala de aula, no pátio da
escola, e depois para brincar no parque, enquanto a sala era arrumada para a ação pedagógica.
A faixa com o nome do projeto foi fixada no quadro branco e o cenário um, que representava
a floresta e o rio da história foi fixado na janela, perto dos ganchos onde as mochilas das
crianças são colocadas. O cenário dois foi fixado na parede oposta, perto da televisão e da
mesa da professora.
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As mochilas, cadeiras e mesas que as crianças utilizam foram empilhadas em um canto
da sala, perto do cenário um, para que o espaço ficasse livre para as crianças e as autoras do
projeto circularem, sentarem em roda durante a contação de história, durante a procura dos
desenhos das personagens da história e as “rodas de conversa” da avaliação inicial, revisão
e da revisão e fixação da história. A “Caixa Mágica” foi colocada embaixo do cenário um,
no chão. Os brindes foram colocados em uma sacola e, depois, dentro de uma caixa, perto
do cenário dois. Uma das autoras da proposta educativa saiu da sala e levou os coletes e
viseiras para a estagiária auxiliar colocar nas crianças, que estavam sentadas em uma
“maloca” existente no jardim da escola, junto com a professora, aguardando o aviso para
voltar para a sala, para a aplicação da ação pedagógica.
Antes da apresentação do projeto, os alunos foram ao banheiro e, logo após, ao
entrarem na sala de aula, as crianças viram a caixa e os cenários e começaram a fazer
suposições sobre o que aconteceria: “Uma caixa mágica? O que vão fazer com isso? Será
que vai ser um show de mágica? Será que vai ser um teatro? Será que vão contar história? O
que será que tem nessa caixa? O Hulk? O Homem-Aranha? A Ladybug? (personagens de
desenho)” e outras questões relacionadas a personagens de desenhos animados e filmes de
animação. É válido destacar que a caixa possuía a imagem de uma cartola com estrelas
douradas em seu exterior, por isso os alunos pensaram que fosse um “show de mágica”, visto
que eles ainda não possuíam o domínio da leitura e não sabiam ler as palavras “Caixa
Mágica”, que também estavam escritas na parte de trás, concordando com Freire (2011, p.
19), quando este afirma que “a leitura do mundo precede a leitura da palavra”, ou seja, os
alunos recorreram aos seus conhecimentos prévios, conhecimentos sobre o mundo que os
cerca, para fazer inferências a respeito do propósito da caixa e do que iria acontecer naquele
momento.
Antes da contação da história, na avaliação inicial, que consistiu nas perguntas orais, a
maioria dos alunos se expressou bem ao responder as perguntas. Na primeira pergunta,
“quem aqui gosta de ouvir histórias?”, todos levantaram as mãos. Na segunda pergunta,
“quem tem na família alguém que conte histórias para vocês antes de dormir, ou em outro
momento do dia?”, alguns alunos falaram que seus pais e/ou avós contavam várias histórias
para eles, outros falaram que os pais não tinham tempo de contar histórias, então as assistiam
na televisão, ou na Internet, ou viam as figuras dos livros. Na terceira pergunta “quem aqui
sabe contar as histórias que ouve?”, a maioria levantou a mão e começou a relatar várias
histórias que eles conheciam, “história de Papai do Céu”, “história de princesa”, “história de
príncipe”, “história de sapo”, dentre outras. Todos foram bastante participativos e isto foi um
ponto positivo. Nesse sentido, reitera-se o que afirma Abramovitch (1997, p.98) quando esta
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destaca que a criança é inserida no mundo literário antes de aprender a ler, pois, geralmente,
o primeiro contato dela com a literatura ocorre por meio da contação de histórias por seus
familiares e, neste momento, a criança é envolvida tanto no aspecto emocional, quanto no
aspecto cognitivo, uma vez que seu pensamento é estimulado a buscar significados para o
que será ouvindo.
Nessa perspectiva, Abramovich (1997, p. 98) e Gimeno (1995, p. 73), em
conformidade, argumentam que o encanto das crianças em ouvir histórias e o prazer pela
leitura se desenvolve a partir de experiências significativas vivenciadas ao longo de sua vida,
ou seja, ressaltam a importância de ouvir histórias para a formação da criança, pois escutálas é o início da aprendizagem para ser um leitor e, para os autores, ser leitor significa trilhar
um caminho absolutamente infinito de descoberta e de compreensão do mundo. Entretanto,
em alguns momentos da observação participante realizada durante o estágio, verificou-se que
a contação de histórias enfatizava somente aspectos “moralizantes” ou de “entretenimento”.
Na maioria das vezes, as histórias contadas eram fábulas e era perceptível que havia uma
valorização das “lições morais” presentes nesse gênero literário, em detrimento da
literariedade da história e das técnicas lúdicas para contá-las. Durante a contação, não havia
mudança de voz para diferenciar as personagens, frequentemente a leitura era realizada sem
entonação alguma, muitos alunos eram citados e comparados às personagens, ressaltando
seus aspectos negativos, enfim, uma série de práticas consideradas “inadequadas” por
Kleiman (2002) e Soares (2003) eram realizadas e, consequentemente, não contribuíam para
o interesse das crianças sobre as histórias, fazendo com que muitas delas ficassem dispersas,
ou até mesmo retraídas com as “lições morais” que deveriam seguir.
Outra prática relacionada à contação de história é utilizá-la apenas para “entreter”,
“distrair” as crianças, como um “passatempo” para acalmá-las. Essas práticas vão contra o
pensamento de Dohme (2003, p. 5), pois o autor afirma que a contação de histórias só se
torna um meio eficiente de transmissão de aprendizagem quando o professor percebe que
essa metodologia é capaz de tal feito. Nessa perspectiva, ao contar uma história, o educador
deve estar ciente de que ela deve contribuir para o desenvolvimento de aspectos como
afetividade, raciocínio, senso crítico, imaginação e criatividade e ressalta que, quando a
contação de histórias está aliada a atividades lúdicas como a encenação, ela se torna muito
mais eficaz, pois seus efeitos são potencializados. Nesse sentido, não se trata apenas de
contar uma história aleatória, apenas para que a criança se comporte do modo desejado pelo
adulto ou para “acalmá-la”, é necessário que o educador pense com antecedência e cuidado
ao escolher a história que irá contar, sobre os objetivos que quer alcançar ao contar aquela
história, sem jamais, desconsiderar se aspecto lúdico.
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Durante a segundo roda de conversa, após a procura dos desenhos, para revisar e fixar
a história e também no decorrer da avaliação final, que consistiu nos desenhos, realizadas na
segunda e quarta etapas, constatou-se que os alunos possuíam conhecimentos prévios
provenientes do meio social onde vivem e conhecimentos adquiridos na escola, na área de
Códigos e Linguagens, Ciências Naturais e Ciências Sociais, pois tinham ideias a respeito
do que eram desmatamento, poluição e queimadas e sabiam que essas ações eram “erradas”
e que não deveriam ocorrer, antes mesmo desses conceitos serem explicados na contação de
história, além de saberem os nomes de quase todas as personagens, esquecendo apenas da
Iara, que chamaram de “sereia” e, também, confundindo o “Boto” com um golfinho,
entretanto, após algumas dicas, eles acertaram os nomes. Destaca-se que essas personagens
não foram tão enfatizadas na história, logo, as crianças tinham motivo para não lembrarem
delas. No tocante aos conhecimentos relacionados à área de Matemática, os alunos souberam
localizar as personagens da história e sabiam quantas e quais eram as cores do arco-íris.
Após a contação da história, constatou-se que os alunos a compreenderam e isto foi
observado por meio das respostas da segunda “roda de conversa” e dos desenhos dos alunos,
partindo da percepção dos níveis de compreensão que os educandos tinham em sua própria
realidade, como pontua Freire (2011). Neste sentido, a atividade de culminância ocorreu do
seguinte modo: Foram distribuídas folhas de papel A4 personalizadas com papel-cartão
colorido, onde estavam escritos os nomes do autor, da história, dos alunos e a data; após
explicar o que deveriam fazer, as autoras do projeto deixaram os alunos livres para se
expressarem por meio do desenho, a fim de verificar se eles haviam compreendido a história.
As crianças se espalharam pelo chão da sala e desenharam florestas, animais, rios, os seres
encantados citados na história como a Iara, a Cobra Grande e o Boto, e até mesmo o arcoíris, para ajudar a “reviver” a floresta quase morta do cenário dois. Nessa perspectiva,
recorre-se à Paiva (2009 p. 28), quando o autor afirma que a contação de histórias deve ser
considerada uma metodologia educativa capaz de promover mudanças significativas
naqueles que as ouvem com regularidade.
Em seguida, após todas as crianças terminarem, cada um dos desenhos foi fixado no
cenário e cada criança explicou o seu desenho, quando perguntadas sobre o que eles tinham
desenhado. Posteriormente, ao final da aplicação, enquanto os brindes eram distribuídos, foi
explicado, pelas autoras do projeto, qual conteúdo tinha a ver com cada história, pois eram
desenhos extraídos da parte de colorir do livro da história contada, que estavam armazenados
em um pote feito com garrafa Pet, para sensibilizar os educandos quanto à preservação do
meio ambiente, por meio da reutilização de materiais que normalmente seriam jogados no
lixo. O pote foi enfeitado com o desenho do protagonista da história, o tucano Arthur, que

67

Práticas Pedagógicas: Desafios e Perspectivas

queria se tornar um peixe com as sete cores do arco-íris, ou seja, ele não amava a si mesmo
e queria ser diferente, mas ao final, percebe que deve amar a si mesmo do jeito que é.
Como pontos negativos e adversidades, percebeu-se que, devido à inexperiência das
autoras do projeto, por algumas vezes, foi difícil manter a turma em silêncio nos momentos
necessários e, antes da aplicação, a metodologia foi alterada diversas vezes e não ocorreu
totalmente como planejado anteriormente. A proposta inicial, originalmente, consistia em
contar duas obras literárias infantis paraenses de autores diferentes. Também foi considerado
levar os alunos para o jardim e quadra da escola, para sair em uma “aventura”, na qual o
jardim representaria a floresta Amazônica e a quadra representaria o Rio Amazonas, visando
criar estímulos à imaginação e à ludicidade. Entretanto, essa ideia foi substituída pela busca
às personagens da história dentro da sala, devido ao tempo de aplicação do projeto que, para
crianças dessa faixa etária, deve ser de trinta minutos no máximo, e também, devido ao
conselho da professora de que se os alunos saíssem da sala ficariam dispersos.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos que a aplicação do projeto, mesmo com as adversidades, foi bemsucedida e consistiu em uma grande oportunidade de aprendizagem mútua. Acreditamos que
situações de aprendizagem como estas devem ser mais encorajadas e exploradas. Conforme
o desenvolvimento do projeto, tendo em vista a teoria e a prática do processo de ensinoaprendizagem, enfatizamos o quanto é necessário que o mesmo seja pautado no conceito de
interdisciplinaridade, a fim de que o conhecimento não seja fragmentado em disciplinas,
como defende o ensino tradicional.
No início da aplicação, tivemos como ponto de partida as respostas, questionamentos
e hipóteses dos próprios alunos, características fundamentais para promover um processo de
ensino-aprendizagem significativo. Nesse período de estágio, pudemos vivenciar, mesmo
que por alguns meses, o contexto escolar no qual os alunos estão inseridos e percebemos o
quanto as escolas necessitam de iniciativas como os projetos pedagógicos, pois são fatores
importantes para um processo de ensino-aprendizagem mais significativo. A partir da
história “Um peixinho chamado Arco-Íris”, de Luiz Peixoto Ramos, foram explorados
valores sociais como respeito ao próximo, ao meio ambiente, autoestima e também
elementos da cultura local, tais como o ponto turístico “Museu Emílio Goeldi”, a fauna e a
flora amazônicas, representadas por meio dos cenários da história, como a Floresta
Amazônica e o Rio Amazonas.
No processo de análise dos dados, constatamos que o resultado foi satisfatório, pois
verificamos que o projeto conseguiu alcançar grande parte dos alunos, pois nem todos
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estavam presentes, visto que nas avaliações inicial e final, eles demonstraram o
conhecimento adquirido a respeito do tema. Portanto, a aplicação do projeto foi uma
experiência bastante enriquecedora e proveitosa para a nossa formação, pois a partir de sua
aplicação, tivemos a oportunidade de interagir e exercitar a nossa prática pedagógica com os
discentes. Além disso, o projeto permitiu que o processo de ensino-aprendizagem se tornasse
significativo e lúdico para os alunos, sob uma perspectiva interdisciplinar, objetivo maior da
proposta educativa.
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NARRATIVAS DE LEITURA: EXPERIÊNCIA DA FORMAÇÃO INICIAL
COM ALUNOS DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
Selma Costa Pena 1
Janusa Adriana Maciel da Cruz 2

Resumo: Este artigo é resultado da experiência desenvolvida na disciplina Linguagem oral e escrita
na educação infantil, com estudantes do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Pará.
Partimos do pressuposto de que ao exercerem suas práticas de leitura em sala de aula, os professores
reavivam marcas de suas experiências socioculturais com a leitura, construídas ao longo de suas
trajetórias de vida. Explora aspectos relacionados à formação do leitor a partir das narrativas escritas,
nas quais os estudantes registram suas experiências com a leitura. Relaciona as experiências de leitura
dos estudantes à formação de leitor das crianças da educação infantil, tomando como parâmetro
reflexivo as teorizações de autores que discutem a leitura como elemento cultural. Dessa forma
conclui-se, em primeiro lugar, que as representações e práticas de leitura dos estudantes se
constituíram e se (re) configuraram em distintas formas, conceitos, tempos e espaços, num
entrecruzamento de diferentes discursos; em segundo lugar, que a reflexão sobre as memórias de
leitura resultou em um novo olhar dos participantes sobre seu futuro trabalho docente e confirmou a
hipótese segundo a qual a produção de narrativas oferece a quem narra a possibilidade de
transformação das representações do sujeito consigo mesmo.
Palavras-chave: Formação inicial; Formação de leitores; Educação infantil

Abstract: This article is a result of the experience developed in the Oral and Written Language in
the Early Childhood Education Discipline, with students of the Pedagogy course of the Universidade
Federal do Pará. We start from the assumption that by their reading practices in the classroom,
teachers rekindle marks of their sociocultural experiences with reading, built along their life
trajectories. They explore aspects related to the formation of the reader from written narratives, in
which students record their experiences with reading. They relate the student’s reading experiences
to the training of the readers in the early childhood education, taking as a reflexive parameter the
theorizations of authors who discuss reading as a cultural elemento. In this way, we conclude, in the
first place, that student’s representations and practices of reading were constituted and (re) configured
in different forms, concepts, times and spaces, in a cross-linking of different discourses. Secondly,
the reflection on reading memories resulted in a new view of the participants about their future
teaching work and confirmed the hypothesis according to which the production of narratives offers
to the narrator the possibility of transformation the representations of the subject with himself.

Keywords: Initial formation; training of the readers; early childhood education.
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1 SITUANDO O ESTUDO
Iniciando a primeira etapa da educação básica na educação infantil, há diferentes
conhecimentos escolares que devem ser contemplados diariamente em sala de aula e que se
apresentam como fundamentais para o desenvolvimento global da criança. Entre esses
conhecimentos, encontra-se o ensino da leitura, com suas diferentes práticas.
A reflexão sobre a temática “Leitura na educação” nos possibilita diferentes portas
de entrada, diversos enfoques de análise, já que esta é uma temática multifacetada. A
discussão aqui apresentada tem, entre seus interesses, fortalecer estudos desenvolvidos pelo
Grupo de Pesquisa – ECOAMAZONIA – que desenvolve atividades de pesquisa e extensão
desde o ano de 2008 se dedicando a fortalecer discussões sobre temas relativos à Formação
de leitores. Para este artigo, nossa porta de entrada será a discussão da formação de leitores
a partir de uma prática pedagógica realizada com alunos do curso de Pedagogia da
Universidade Federal do Pará, matriculados na disciplina “Linguagem Oral e Escrita na
Educação Infantil” 3 sobre seus processos de apreensão dessa prática no decorrer de suas
histórias de vida e formação, articulando essas histórias às ações pedagógicas de educadores,
em se tratando do trabalho com a leitura na educação infantil.
Diante disso, algumas questões norteiam o presente estudo, são elas: Quais espaços
formativos imprimiram marcas em suas relações com a leitura? Quais modelos de leitura
emergem nas narrativas dos alunos do curso de Pedagogia e suas possíveis influências nas
atividades de leitura com as crianças que frequentam a educação infantil? Quais gêneros
textuais eram contemplados no trabalho com a leitura quando ainda eram alunos na educação
básica?
O curso de Pedagogia da Universidade Federal do Pará (UFPA) tem como objetivo
formar o Licenciado em Pedagogia para o exercício da docência na Educação Infantil e Anos
Iniciais do Ensino Fundamental, assim como formar o futuro pedagogo para atuação na
gestão educacional e coordenação pedagógica.
A disciplina Linguagem Oral e Escrita na Educação Infantil é oferecida
semestralmente aos estudantes do quinto período letivo do curso de Pedagogia, com carga
horária total de 68 horas-aula. Sob responsabilidade da Faculdade de Educação, tem caráter
obrigatório, com natureza teórico-prática.
Não caberia no espaço deste texto problematizar acerca dos inúmeros desafios
enfrentados em sala de aula quando da discussão sobre o ensino das modalidades de
3

O artigo articula-se diretamente à linha de pesquisa intitulada LETRAMENTO ACADÊMICO NA FORMAÇÃO
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oralidade, leitura e escrita na educação infantil. Para o limite deste artigo nos ocuparemos
tão somente do relato de uma metodologia de trabalho que vem sendo aperfeiçoada e que
tem se revelado extremamente positiva para o cumprimento dos objetivos da disciplina,
sendo o maior deles o de propiciar aos estudantes do curso de Pedagogia conhecimentos
teórico-metodológicos relativos ao processo de ensino e aprendizagem da linguagem oral e
escrita na educação infantil.
Dessa forma, este estudo se insere no quadro das abordagens qualitativas de pesquisa,
a qual nos permite apreender as interpretações que os sujeitos fazem de suas experiências e,
ao mesmo tempo, compreender como elas podem ser problematizadas e ressignificadas a
partir de discussões corridas em sala de aula na Universidade.
Para a análise, foram utilizadas as narrativas escritas pelos estudantes, de caráter
descritivo-analítico, como uma estratégia de pesquisa que melhor respondia às indagações
formuladas. Foram realizadas narrativas escritas produzidas individualmente pelos
estudantes sobre suas histórias de leitura que funciona na disciplina como um dispositivo
investigativo e formativo, permitindo o acompanhamento das reflexões de cada aluno, acerca
do trabalho com a leitura para as crianças pequenas, subsidiando fortemente a organização
das discussões em sala de aula, assim como a organização do trabalho pedagógico com a
leitura na educação infantil. Cabe destacar que a partir dessas narrativas e das discussões
decorrentes, os estudantes elaboraram seus projetos de intervenção que trataram de temáticas
afetas à formação do leitor da educação infantil.
Dessa forma, com base na articulação entre as perspectivas dos estudos que versam
sobre Letramento, Narrativas (auto) biográficas e Formação docente, objetivamos neste
artigo recuperar e reconstruir, por meio das histórias de leitura dos estudantes universitários,
suas trajetórias de leitura experienciadas ao longo de suas vidas e, por vezes, silenciadas ou
pouco considerada nas práticas de formação inicial em articulação direta com as práticas de
leitura a serem efetivadas em turmas de educação infantil.
2 A NARRATIVA COMO ELEMENTO DE INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO
Partimos de um referencial teórico que considera que as concepções que temos sobre
a leitura e sobre o ato de ler, a experiência com diferentes práticas de leitura por nós
vivenciadas no decorrer de nossas trajetórias de vida, possivelmente refletem diretamente
em nossas atuações cotidianas em sala de aula (MORAES, 2000; SOUSA, 2006).
Ao pensar na docência e na figura do professor, é possível pensar que a forma como
este concebe a ação educativa “ilumina” e, de certa forma, direciona as suas escolhas, ou
seja, interfere nas suas decisões quanto ao ensino da leitura. A ideia desenvolvida com
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estudantes universitários que serão em breve professores da educação infantil foi a de pensar
a leitura como uma aprendizagem que vai se ampliando à medida em que cada professor
coloca os alunos em situações de práticas da leitura pelo resto de sua trajetória escolar. Não
é, portanto, uma aprendizagem que tem uma etapa, uma série, um ciclo, um tempo certo e
único para acontecer, mas é um continuum que se renova e se refaz a cada ciclo da vida
escolar. Seria então importante conhecer como o aluno está construindo o seu conhecimento
acerca da leitura a partir de objetos de estudos e dos diferentes gêneros textuais utilizados
como ferramentas que possibilitam o acesso, a compreensão de cada conteúdo estudado.
Em relação às pesquisas sobre leitura enquanto campo de observação, reflexão e
pesquisa é importante dizer que essa é uma preocupação assumida por pesquisadores de
diferentes áreas (Psicologia, Educação, Letras, Biblioteconomia, entre outras). Preocupação
que vem crescendo a cada ano e se diversificando quanto aos focos de interesse, aos
referenciais teóricos e metodológicos de investigação.
Ferreira (1999) analisou 189 teses e dissertações defendidas nos programas de Pósgraduação de diferentes instituições nas áreas de Educação, Letras, Psicologia e
Comunicação, no período de 1980 a 1995, e concluiu que neste período as diversas pesquisas
na área de leitura têm priorizado o momento de aquisição, os métodos de ensino, a atuação
dos professores em sala de aula e que, somente a partir dos anos 1990, surgem outras frentes
de pesquisas capazes de colocar o professor como alvo a ser visto e ouvido. Dentro desse
contexto, consideramos a produção que surge a partir dos anos 1990 reveladora de um
deslocamento do olhar dos pesquisadores.
Nos anos 90, o leitor foi estudado por suas representações de leitura e de leitor a partir
de depoimentos e histórias de vida. Pesquisas já realizadas (MOURA, 1994; MORAES,
2000) focalizaram as discussões sobre história da leitura, leitura de professores, tendo nos
estudos sobre a história cultural e nos princípios epistemológicos da abordagem biográfica,
seus referenciais teóricos e metodológicos, suas maiores fontes de indagação e formação.
Nesses tipos de pesquisas ganharam força os estudos que consideraram as representações
formuladas pelos professores ao longo de suas experiências de vida em diferentes ambientes
formativos; a subjetividade do professor passou a ser um eixo aglutinador das novas
formulações teóricas.
As reflexões tecidas neste artigo unem-se a esses trabalhos, especialmente àqueles
que se utilizaram da narrativa como elemento de investigação e formação, a exemplo do que
nos expõe Moraes (2000):
A narrativa tem sido utilizada na pesquisa qualitativa como um instrumento de
coleta de dados, com o mérito de ser considerada, também, como um trabalho
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formativo, porque pode permitir a organização das experiências humanas: ao
mesmo tempo em que o sujeito organiza suas ideias para o relato – quer escrito/oral
– também re-constrói sua experiência de forma reflexiva e, com isso, acaba
fazendo uma autoanálise que lhe pode criar novas bases de compreensão de sua
própria prática. (MORAES, 2000, p. 42).

Enfim, estudos deste tipo cumprem a tarefa de fortalecer uma imagem pública de
professores como leitores, considerando aquilo que eles mesmos têm a dizer a respeito das
condições em que suas leituras foram produzidas.
3 SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE NA FORMAÇÃO INICIAL
Para desenvolver o trabalho nos valemos das manifestações dos estudantes nos
momentos de rodas de conversas acerca do ensino de leitura nas aulas de educação infantil e
das possíveis articulações entre essas formas de ensinar e seus processos de aprendizagem
da leitura nos diferentes contextos sociais pelos quais passaram e ainda passam. A partir
dessa percepção, iniciamos um trabalho de investigação de forma mais sistematizada sobre
os modelos e as concepções de leitura, de escrita, as principais referências de leitura, os
principais textos lidos, os espaços formativos que foram sendo construídos pelos estudantes
no decorrer de suas trajetórias de vida e que muitas vezes são materializados em práticas
docentes que favorecem ou não a formação do leitor pequeno nas escolas, em especial, nas
escolas de educação infantil.
Com o propósito de problematizar os processos de formação do leitor na educação
infantil, todos os alunos foram convidados, inicialmente, a fazer um texto escrito sobre suas
histórias de leitura. Após esse momento inicial, reuniram-se em pequenos grupos a fim de
buscar ecos de sua história na história do outro. Nesse espaço os estudantes teceram reflexões
tanto sobre o objeto da narração, como sobre aquele que narra, fazendo com que nas
narrativas exista um componente expressivo – aquele que escreve estabelece comparações,
evoca o seu próprio passado enquanto estudante, compara com outras experiências pessoais
etc., como também toma atitudes propositivas em relação a sua futura prática docente.
Participaram deste trabalho cinco turmas de estudantes do curso de Pedagogia da
UFPA, nos anos de 2014 a 2016. Em suas narrativas escritas, os estudantes narraram suas
trajetórias de leitura na família e na escola, incluindo aqui a educação básica; falaram de suas
principais referências e dos objetos de leitura; fizeram destaques que julgamos interessantes
de serem analisados, pois apresentaram pontos importantes para que se discuta a leitura em
duas vias: a da aprendizagem desses futuros professores e a do ensino desses mesmos
sujeitos.
Não foi uma tarefa fácil discutir com os estudantes essa metodologia de trabalho, pois
o processo de formação conhecido por eles demonstrava que não foram priorizados
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momentos de análise e de crítica da realidade social, política, econômica e cultural. Foi
preciso discutir uma concepção de formação que assumisse, como pressuposto
epistemológico, que escutar as vozes dos sujeitos era uma forma de conhecer, por meio de
suas histórias pessoais, os processos formativos apreendidos ao longo de suas vidas e as
relações disso tudo com o que fazemos em sala de aula quando somos professores. Com essa
ideia, defendemos também um processo formativo que vá além da atualização do professor
de apreensão de técnicas de ensino, mas que fundamentalmente o prepare para uma
compreensão de si, de seu papel profissional, da situação escolar como um todo, encontrando
meios de interpretar melhor a realidade em que vive, ampliando seu discernimento acerca
dos pressupostos filosóficos, sociais e políticos que envolvem a educação. Sobre isso, uma
estudante assim se manifestou: “Nunca pensei que o que eu narro sobre mim mesma pudesse
servir de elemento para uma discussão teórica sobre leitura aqui na universidade” (VERA)4.
A partir da fala de Vera, defendemos uma concepção de formação na perspectiva
proposta por Nóvoa (1992), que destaca que a mesma não se constrói somente por
acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas também por meio de trabalho
de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade
pessoal. Importante também foi pensar nas formações dessas trajetórias – pessoal/biográfica
e profissional – como uma via que se complementa e se influencia, evitando a postura
unilateral que aponta apenas como a vida pessoal afeta a vida profissional e não vice-versa.
4 A INTERPRETAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO
Para compreender os processos de leitura dos futuros professores é preciso se dar
conta que determinadas condições, em certos espaços, produzem determinados tipos de
relações com o texto, relações essas que se solidificam em práticas de leitura, a partir das
quais os leitores se orientam, formulam e reformulam suas formas de conceber a leitura.
Assim, ao lermos um texto, a interação autor-leitor deve ser pensada a partir da historicidade
que envolve este ato dinâmico. Enquanto leitores, chegamos ao texto impregnados de
instruções historicamente elaboradas e dos significados que o texto escrito já recebeu e
também das novas possibilidades de leitura proporcionadas pelo novo contexto em que a
leitura se apresenta. Assim sendo, a leitura é um campo de poder, de disputa, ela indica
interesses que se vinculam à cristalização de determinadas práticas que se esclarecem quando
compreendemos sua história. Importância apontada por Bourdieu et al (1996), quando nos
diz que:
Historicizar nossa relação com a leitura é uma forma de nos desembaraçarmos
daquilo que a história pode nos impor como pressuposto inconsciente. O que
4

Nomes fictícios para resguardar a identidades dos estudantes.
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considero como leitura é produto das condições nas quais tenho sido produzido
enquanto leitor. E refletir historicamente sobre o meu conceito de leitura é talvez
a única chance que tenho de escapar ao efeito dessas condições. (BOURDIEU et
al, 1996, p. 45).

Por conta disso, não podemos esquecer que na investigação narrativa não temos
acesso direto à experiência dos outros. Interpretamos, pois, representações dessa experiência
por meio dos textos transcritos e revisados e nas discussões que ocorreram em sala de aula
quando dessas interações. Como a narrativa dos estudantes já é uma interpretação do vivido,
então, o que fazemos, como professora e pesquisadora, fundamentada no referencial teórico,
é interpretar essa interpretação, o que justifica este subtítulo intitular-se “A interpretação da
interpretação”.
A partir da leitura das narrativas escritas os estudantes foram orientados a registrar
nas discussões em pequenos grupos os acontecimentos narrativos que se assemelhavam, os
que eram destoantes, as percepções acerca do que seria ler e escrever, os conteúdos que
advêm das diferentes vozes que circulam e se cruzam nas narrativas, mas também suas
impressões pessoais desses acontecimentos e percepções, suas dúvidas e questionamentos
em torno das questões que se apresentavam e que tinham relações com os objetivos da
disciplina Linguagem oral e escrita na educação infantil. O resumo disso tudo foi colocado
em um quadro que apresentava trechos narrativos, seguidos de impressões dos estudantes e
teorizações a partir das leituras que fazíamos em sala, como no exemplo que segue:

TRECHO
NARRATIVO

IMPRESSÕES DO GRUPO

“Eu ia até a mesa da
professora
para
fazer leitura de livro
didático; era lá que
fazíamos todas as
leituras. Era só o
que era oferecido”

Professora, olhando para essa
história é que vemos o quanto isso é
equivocado; que existem outras
formas de leitura que estão para
além do livro didático e ele aparece
em nossas narrativas como o único
elemento de leitura na escola.

TEORIZAÇÃO
“É preciso, portanto, oferecer-lhes
os textos do mundo: não se formam
bons leitores solicitando aos alunos
que leiam apenas durante as
atividades na sala de aula, apenas no
livro didático, apenas porque o
professor pede. Eis a primeira e
talvez a mais importante estratégia
didática para a prática de leitura: o
trabalho com a diversidade textual
(AUGUSTO, p.5, 2003).

Estes dois movimentos – aquele que toma como matéria de reflexão os registros
escritos e o que se volta para as produções teóricas sobre leitura – foram pensados a partir de
um eixo fundamental: a leitura para crianças pequenas. Para este artigo, elegemos como eixos
de análise: i) as questões referentes ao papel da família e da escola como diferentes espaços
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formativos, ii) o papel do professor como formador de leitor e iii) a importância das
narrativas para o desenvolvimento profissional e trajetória biográfica.
4.1 O PAPEL DA FAMÍLIA E DA ESCOLA NA FORMAÇÃO DO LEITOR
Escola e família são instâncias presentes que se destacam na formação do sujeito
leitor, deixando suas marcas nos seus modos de ler e se apropriar dos materiais impressos,
por isso essas instâncias serão aqui objetos de análise, assim como têm sido, apesar das
diferenças culturais, nos resultados de outras pesquisas como bem observado por Sousa
(2006, p. 105):
[...] quando homens e mulheres professores narram suas histórias de vida e de
leitura observa-se que, em maior ou menor grau, elas estão articuladas à família, à
escola, aos grupos de convívio, que funcionam como espaços de construção e de
reprodução de padrões socialmente aceitos. (SOUSA, 2006, p. 105).

A experiência de leitura dos estudantes em suas famílias de origem abrangia a
circulação e o consumo de variados materiais escritos: livros de literatura, livros religiosos,
livros didáticos, jornais, cadernos, revistas em quadrinhos, cartilhas, cartas, almanaques etc..
As narrativas trouxeram consigo também modelos, convenções e discursos desses lugares
que aos poucos foram definindo o que seria legitimado, as formas de apreensão e
interpretação do texto escrito. Essas determinações pareciam “comandar”, de certa forma, o
que ler e como ler, criando os modelos que hoje muitos dos estudantes defendem para leitura:
Na família, minha mãe lia para mim e eu gostava muito disso. Líamos a bíblia, os
quadrinhos; meu pai lia jornais velhos. Na escola essa experiência era menor, só
usávamos mesmo o livro didático. Tínhamos um dia certo para ler. Lembro bem:
era a quarta-feira (VERA).

Outro destaque nas narrativas dos estudantes foi a figura do autor oral:
Nunca esquecerei das belas histórias contadas por minha avó e depois por minha
mãe. Essa voz ecoava em mim (SANDRO).

Se as práticas orais de leitura permeiam a produção de sentidos, a presença da figura
do autor oral, como apontam os estudantes, continua sendo, segundo Chartier (1996, p. 26)
“uma figura marcante em toda a história da leitura”. Pompougnac (1997, p. 46), estudioso
das práticas de leitura, na França, menciona o papel do outro na constituição do leitor que
vai ao encontro do que foi citado pelos estudantes: “O papel do par não é apenas levar a
descobrir ou dar novos textos para ler. Testemunho das novas leituras, ele ajuda a conseguilas e a ‘certificar’ o novo leitor”. Esse sentimento é demonstrado por André, outro estudante,
quando afirma: “Em casa a gente ia aprendendo a ler só ouvindo; dava vontade de ler
também”.
A partir desse tópico discutimos sobre a importância do autor oral que esteve muito
presente na história da leitura, mediando o processo de apropriação da leitura e a mensagem
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do texto. A audição da leitura feita por outros tem assim diferentes funções. No nível
cognitivo ela abre uma janela para conhecimentos que a conversação sobre outras atividades
cotidianas não consegue comunicar. Permite estabelecer associações esclarecedoras entre a
experiência dos outros e a sua própria.
Para outros estudantes, o que marcou foi a experiência vivida e a forma de iniciação
em práticas de leitura oral: escutas de histórias, leituras de poesias. Destacam-se, nessa
mediação, os papéis do pai, da mãe, da avó e do irmão. Tais mediadores exerceram funções
importantes nas trajetórias relatadas. Familiarizar-se com a leitura mediante a voz do autor
oral são rituais, gestos, lembranças que constituem um cenário específico da leitura na
infância desses estudantes. Um cenário permeado de representações da leitura e seus
modelos, ressignificadas pelas diversas práticas.
Continuando a discussão sobre as práticas de leitura, discutimos também que ao ouvir
um adulto ler, ao manusear um livro, uma revista, os sujeitos vão aos poucos apreendendo a
cultura escrita, se apropriando dela, atribuindo-lhe sentidos. Essa foi uma grande descoberta
para os estudantes quando discutimos a presença dessas práticas como fundamental para a
formação leitora das crianças pequenas, surgindo daí a necessidade de conhecer em sala de
aula essa sua história de leitura na família, seja em conversas em rodas com as próprias
crianças, seja em reuniões com os responsáveis.
Não podemos perder de vista que, quando falamos de práticas e representações de
leitura, a escola assume um papel importante, como o lugar de seu aprendizado inicial e como
ambiente de socialização que cria, ou impõe certa necessidade de leitura, conferindo-lhe o
status de mola-mestra para o sucesso ou o fracasso escolar dos indivíduos. A discussão aqui
girou em torno do ensino da leitura na escola para crianças que ainda não leem
convencionalmente. O que se lê quando não se sabe ler? Foi nossa pergunta-guia. Seguem
os trechos narrativos que deram margem a essa discussão:
Aos seis anos ingressei no pré-escolar e recordo da imensa dificuldade em copiar
as sílabas porque eu queria que minha letra ficasse idêntica à da professora
(MARIA).
Minha relação com a leitura e a escrita teve início quando eu tinha 4 anos na préescola e a professora colocava a gente para fazer exercícios, para cobrir as letras
(VANESSA).

Se a família se apresenta como um espaço de letramento, a escola também o é. A
escola, ao que parece, pode oferecer outras formas de imersão nesse mundo letrado. Isso
pode ocorrer quando esse espaço formativo possibilita às crianças se apropriarem da cultura
escrita, compreendendo os seus usos sociais pedagogicamente. Isso significa que as crianças
da educação infantil podem ter atitudes diferentes diante do mundo letrado, e saberes
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específicos diante da leitura que as façam usufruir dos benefícios que tal prática possa
proporcionar. Dessa forma, para uma aquisição correta da escrita, é necessário que seja
utilizada considerando a finalidade social para a qual foi criada, isto é, escrever para registrar
vivências, expressar sentimentos e emoções, entre outras coisas.
A partir desses trechos narrativos, iniciamos a discussão sobre os sentidos que a
criança atribui à escrita em seus contatos inicias com essa modalidade da linguagem que,
segundo Mello (2010, p.02) “condicionam a formação de seus motivos de estudo”. Foi
possível problematizar também a ideia de que a criança que ainda não apresenta leitura
convencional poderá desenvolver competências a partir da leitura de um adulto e que a leitura
deve estar presente em sala de aula na apresentação dos diferentes gêneros textuais, com um
trabalho sistemático e bem planejado pelo professor.
Mello (2010, p. 02) defende que “na relação que estabelece com a linguagem escrita
por meio das experiências vividas, a criança vai construindo para si um conceito sobre a
escrita”. Qual o significado da escrita, então, para uma criança que aos quatro ou cinco anos
é levada a fazer exercícios de treinos para aprender as letras, para “aprender a ler”? Que lugar
a leitura e a escrita ocupam nessas situações de ensino-aprendizagem?
Com essas questões buscamos subsídios teóricos em autores que se posicionam em
defesa de um processo de aprendizagem que apresente a leitura e a escrita em suas funções
sociais. Destacamos os textos de Suely Mello (2010) “Ensinar e aprender a linguagem escrita
na perspectiva histórico-cultural” e o texto de Silvana de Oliveira Augusto (2003) “ A
linguagem escrita e as crianças – superando mitos na educação infantil”. Com Mello (2010)
os estudantes puderam perceber que:
[...] ao longo de sua história de contato com a escrita, quando vive ou testemunha
situações em que a escrita é utilizada pelas pessoas – em sua função social (como
cultura escrita) ou apenas em seu aspecto técnico (como hábito motor) –,
dependendo do lugar que ocupa nessa relação e da vivência que estabelece com
esse instrumento cultural, a criança forma para si um sentido do que seja a escrita.
(MELLO, 2010, p.03).

Foi interessante essa discussão, pois os estudantes traziam em suas narrativas a
concepção de que a leitura só se efetivaria por meio do domínio do código escrito, a exemplo
do que vemos na narrativa de Carla:
A vontade de ler começou aos 4 anos, com os contos de fadas, quando na escola a
professora de educação infantil me apresentava os livros com imagens coloridas.
Ela lia para mim. Mas ali ainda não era leitura. Comecei de fato a leitura aos oito
anos de idade e o primeiro livro que eu li foi um de contos de fadas. Fui
aprendendo os sons das letras, juntando as sílabas e aí sim, aprendi a ler (grifos
nossos).
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Essa estudante está no quinto período do curso de Pedagogia e, em no máximo dois
anos, estará autorizada pela UFPA a ser professora da educação infantil e dos anos iniciais.
O que é perceptível nesse trecho narrativo é que ainda há falta de compreensão sobre o ato
de ler para crianças da educação infantil. Na educação infantil não existe leitura como forma
de ensino porque à leitura se atribui apenas as relações letra-som adquirido pela criança.
A estudante não compreendeu ainda que “A história da escrita na criança começa
muito antes da primeira vez em que o professor coloca um lápis em sua mão e lhe mostra
como formar letras” (LURIA, 2012, p.143), e que “[...] Quando uma criança de três ou quatro
anos toma emprestada a voz da mãe, da professora, da amiga mais velha, do adulto, e lê o
texto com a voz emprestada, ela está lendo com os seus ouvidos. [...]”(BRITTO, 2005, p.18).
Essa questão possibilitou discutir sobre as formas com que os professores caracterizam a
leitura na infância e como são trabalhadas essas práticas com as crianças que frequentam a
educação infantil.
A partir dessa narrativa e dialogando com diferentes textos, os estudantes passaram a
perceber que a criança da educação infantil lê sim, antes de saber ler convencionalmente e
que deve ter contato com diferentes gêneros textuais, sejam eles verbais, não verbais ou os
dois juntos, atendendo a diferentes finalidades (emocionar, rir, estudar etc), assim como as
crianças devem ter contato com textos curtos e longos, pois o que vai demandar as leituras
será a necessidade de ler que a criança tenha. E isso é possível por meio da mediação dos
professores da educação infantil quando “emprestam” suas vozes às crianças, quando servem
de escribas, atentando às diferentes manifestações realizadas pelas crianças em sala de aula.
O relato da estudante Carla revela uma concepção de leitura que se limita tão somente
à palavra escrita: Ela lia para mim. Mas ali ainda não era leitura. Comecei de fato a leitura
aos oito anos de idade. E, além disso, aponta para práticas de leitura que exigem
necessariamente que os indivíduos estejam alfabetizados convencionalmente (codificar e
decodificar), visto que não se parece acreditar que é possível, por exemplo, vivenciar tais
práticas por intermédio de alguém que já tenha esse domínio, como no caso da professora
acima citada que lia para as crianças.
Em relação aos modelos de leitura expressos nas narrativas, destacamos a ênfase na
leitura como decodificação do código: “Fui aprendendo os sons das letras, juntando as sílabas
e aí sim, aprendi a ler ou como repositório de mensagens: Quanto mais o aluno lê mais ele
acumula informações”.
É nessa perspectiva que se baseia nossa defesa de que, em cursos de formação de
professores para a educação infantil e anos inicias, possa ser discutido o desenvolvimento de
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um trabalho de ensino aprendizagem da leitura baseado em um planejamento sistemático de
situações que envolvam professores e crianças em práticas de letramento que lhes dê
condições de transitar por diferentes gêneros textuais e, que, tais práticas, ultrapassem o
mundo das letras tão somente, dando ênfase ao mundo do conhecimento. Assim sendo,
aprender a ler e a escrever na educação infantil estaria no centro da atividade escolar e seria
fundamental para que as crianças compreendessem o mundo a partir de tudo o que é discutido
nas diferentes áreas do conhecimento.
Essa discussão deu margem ao próximo tópico que tratará do papel do professor de
educação infantil na formação leitora das crianças pequenas.
4.2 O PROFESSOR COMO FORMADOR DE LEITOR
Mello (2010) diz que:
Da mesma forma que a criança tem sua relação com a escrita mediada pelo sentido
que atribui à escrita, também o mediador – que na escola é representado pelo
professor e pela professora – tem suas relações mediadas pelas concepções que
orientam seu pensar e agir, e que refletem os sentidos aprendidos nas situações de
vida e educação. (MELLO, 2010, p 04).

Esse talvez tenha sido o maior êxito dessa experiência com os estudantes do curso de
Pedagogia: fazer com que, revisando suas histórias de leitura, pudessem repensar, refletir
criticamente, sobre as relações entre os sentidos atribuídos pelas crianças sobre o ato de ler
e os sentidos que ele, como futuro professor dessas crianças, também atribui à leitura em
sua trajetória de vida.
Alguns estudantes se mostraram preocupados, afinal, se considerarmos a linguagem
não apenas como transmissão de informação, mas como mediadora (e transformadora)
entre o homem e sua realidade, como algo que se constitui na atividade dos sujeitos com os
outros, sobre os outros e sobre o mundo, a leitura deveria passar a ser considerada no seu
aspecto mais consequente: o da compreensão e não somente como mera decodificação. A
representação tradicional do que seja ler foi de certa forma problematizada a partir de um
repensar dos estudantes a respeito de sua história de leitor e da construção histórica que se
criou em torno dessa prática. Mas a grande questão que se colocava era: como é possível
trabalhar com a escrita e a leitura na educação infantil sem ferir ou desrespeitar a cultura
da infância? Ou seja: se não é para ensinar letras aleatórias, sílabas isoladas, sem
contextualização, o que é então para fazer?
Considerando o pleno desenvolvimento da leitura e da escrita como prática social, as
autoras, Miller e Mello (2008), citadas por Moraes, Rocha e Bissoli (2014, p. 10), sugerem
algumas atividades para trabalhar a linguagem oral e escrita na educação infantil que estão
distribuídos da seguinte forma:

81

Práticas Pedagógicas: Desafios e Perspectivas
PRÁTICAS DE
LEITURA
 Roda de leitura, Visita à
biblioteca, Biblioteca da
sala, de aula, Leitura,
informativa,
Leitura
para a participação em
eventos, Leitura para
orientar-se no ambiente
escolar.

PRÁTICAS DE
ORALIDADE
 Roda de
conversa,
Atividade livre,
Hora da
Novidade,
Ouvir histórias
contadas,
Relatar fatos

PRÁTICAS DE PRODUÇÃO
ESCRITA
 Escrever com as crianças cartas para
alguém distante, Escrever bilhetes,
Confeccionar convites, Elaborar
regras de convivência, Escrever
pequenas histórias, Escrever e
ilustrar
livretos
informativos,
Escrever notícia de jornal, Fazer
relatórios de passeios, Fazer registros
de descobertas, Registrar nome
próprio em produções artísticas,
Redigir panfletos de campanhas,
Confeccionar cartazes, Pôr títulos
nas caixas de materiais, Fazer o
registro da rotina diária

Evidentemente que discutimos com os estudantes que nessas atividades propostas
pela autora, é a professora ou o professor quem realiza a leitura e o registro da produção
escrita, fazendo o papel de escriba das crianças. As crianças observarão, vivenciarão,
participarão de como a linguagem escrita é usada em diferentes situações de comunicação.
A partir dessas discussões, os alunos iniciaram os trabalhos em grupos para a
realização de seus projetos de leitura e escrita para crianças da educação infantil. Todos os
projetos tomaram como referência metodológica o que fazer com as crianças antes, durante
e após a leitura, considerando as modalidades de oralidade, leitura e escrita e o uso de
diferentes gêneros textuais.
Para concluir este tópico de análise, podemos dizer que esse foi um grande momento
de ruptura dos estudantes: sendo formados dentro de uma concepção fragmentada,
positivista do conhecimento, puderam, por meio de fundamentos advindos de sua história
de vida, repensar as formas de formar leitores na educação infantil, a exemplo do que relata
um estudante durante o debate das narrativas:
Nunca pensei que pudesse atribuir tantos significados ao que farei em sala de aula
a partir de minha história e a de meus colegas. Acho que agora temos que repensar
muitos dos conceitos que trazemos dia a dia sobre leitura, escrita, oralidade,
educação infantil (CARLOS).
Mais do que nunca agora penso que precisamos ter também uma base teórica sólida
para sermos bons profissionais (EVA).

Esses fragmentos trazem consigo uma questão fundamental que cerca a discussão da
leitura na escola: um novo modelo curricular e isso envolve, entre outras coisas, o
conhecimento epistemológico e teórico que o professor deve ter sobre sua área de atuação;
implica em pensar no tipo de aluno-leitor que se deseja formar e, por fim, esse compromisso
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profissional abrange também a compreensão acerca da necessidade de se adequar os
conhecimentos de referência aos conhecimentos escolares.
4.3 SOBRE O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E TRAJETÓRIA BIOGRÁFICA
As

discussões

advindas

das

narrativas

implicaram

também

em

um

redimensionamento sobre os significados dos cursos de formação inicial que, para os
estudantes, devem constituir-se em espaços que favoreçam a articulação entre
desenvolvimento profissional e a trajetória biográfica:
Percebo o quanto minha história de vida poderá influenciar o que eu farei em sala
de aula com as crianças. Para mim, as crianças da educação infantil não liam nem
escreviam. Isso me faz pensar nas concepções que tenho sobre isso tudo. Ora, se
levo para minha sala este pensamento por certo vou desenvolver práticas que se
relacionem com isso tudo, ou seja, minhas crianças não lerão nem escreverão
(CARLOS).
Muito diferente uma formação em que nós contamos a nossa história de leitura. Eu
desconstruí o fato de que tudo o que aprenderei para ser professor só vem da
Universidade (JOSÉ).

Para esses estudantes a formação se daria no entrecruzamento entre abordagens que
preconizam as práticas reflexivas e o uso de (auto) biografias, o que não significa afastá-los
das discussões mais amplas acerca da categoria docente (a categoria trabalho, por exemplo),
da construção do coletivo de classe. As narrativas acima nos levam à reflexão de que a prática
docente não se constrói somente quando alunos e professores entram em contato com as
teorias pedagógicas, “[...] mas encontra-se enraizada em contextos e histórias individuais,
que antecedem, até mesmo, a entrada deles na escola, estendendo-se por todo o percurso da
vida escolar e profissional” (CATANI, 1997p. 34).
Isso para dizer que os trabalhos de formação (inicial e continuada) que consideram a
experiência dos sujeitos, sua história e suas representações não sobrepujam o sujeito em
detrimento do coletivo, mas a exemplo do que ocorreu nesse processo formativo com os
estudantes do curso de Pedagogia, ao evidenciar o sujeito e sua condição historicamente
determinada, evocam a condição de seus pares e, consequentemente, de sua classe. Quantas
outras vozes vieram juntas às dos estudantes no decorrer dessa formação! Pai, mãe, avós,
vizinho, professor da escola básica, professor do ensino superior, autores de livros..., enfim,
quantas vozes disseram coisas e trouxeram suas representações de tantos outros lugares. São
muitos os discursos que “vestem” as palavras desses estudantes.
Pensar sobre suas histórias de formação, por meio de um exercício narrativo,
possibilitou aos estudantes analisar as condições e os contextos em que desenvolveram essa
experiência, o que possivelmente favorecerá na compreensão de suas especificidades e na
aproximação com as diferentes histórias de outros sujeitos.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os registros memorialísticos analisados mostraram que os estudantes se constituem
como futuros educadores ressignificando as práticas formativas acadêmicas e outras práticas
que permeiam seu cotidiano; que as interações experienciadas nos diferentes espaços
formativos e a qualidade das mediações nesse processo são elementos importantes para sua
constituição docente; que cada professor constrói maneiras próprias de ser e de ensinar,
entrecruzando o pessoal e o profissional e que, o processo de formação de professores,
precisa se efetivar, também, a partir da articulação de diferentes saberes – pré-profissionais,
da formação, da experiência.
No trabalho desenvolvido a experiência autobiográfica dos estudantes em suas
histórias de leitura colocaram em questão não apenas os processos formativos do passado,
mas a tomada de consciência sobre o protagonismo diante das escolhas formativas. Por isso,
as narrativas escritas têm possibilitado, entre outras coisas, a seleção de textos para discussão
em aula; uma melhor compreensão dos estudantes do curso de Pedagogia acerca do ensino e
aprendizagem das modalidades de oralidade, leitura e escrita para as crianças pequenas, uma
outra forma de pensar o conhecimento, seu modo de pensar sobre si mesmo enquanto futuro
profissional, pensando e repensando suas formas de agir, de intervir nas turmas de educação
infantil.
Se de um lado as narrativas têm permitido uma aproximação dos estudantes com suas
histórias de leitor, de outro, também permitem certa aproximação a um conjunto de questões
que lhes eram naturalizadas acerca da leitura, como por exemplo: criança de educação
infantil não lê, não escreve, dessa forma as práticas sobre essas modalidades eram esvaziadas
de sentido; livros de leitura para essas crianças só aqueles sem texto verbal; as leituras, só as
que forem bem curtinhas.
Interessante notar que independente das melhores intenções, muitas vezes, a pretexto
de proteger a cultura da infância, com o discurso de que elas são frágeis, negamos às crianças
o direito de se relacionar plenamente com a cultura escrita. Como consequência criamos em
nossas turmas de educação infantil um ambiente improdutivo onde a linguagem escrita é
esquecida e quando utilizada serve como pretexto para o processo mecânico de alfabetização.
E por certo são as crianças das classes populares as mais sacrificadas.
Se nosso desejo é que a criança da educação infantil domine a linguagem escrita,
transitando por diferentes gêneros textuais, nos diferentes espaços da sociedade,
compreendendo seus diferentes objetivos, atentando para que serve e como funciona essa
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escrita, então o acesso cotidiano a essa prática em sala de aula como objeto de conhecimento
é imperativo.
Acreditamos que este trabalho possibilitou aos estudantes do curso de Pedagogia
problematizar determinadas práticas, inclusive, as vivenciadas durantes seus estágios
supervisionados, quando, muitas vezes, fizeram projetos de leitura para trabalhar com as
crianças ou ainda deixaram de fazer por considerar que tal prática não seria passível de
intencionalidade pedagógica, que não se ensina leitura e escrita na educação infantil.
Para nós, professores da academia, fica a “lição” de que precisamos conhecer esse
perfil leitor dos estudantes para que novas práticas de leitura possam ser evidenciadas no
contexto da universidade, envolvendo os estudantes de forma efetiva. Por certo, essa não é
uma tarefa fácil, mas é absolutamente necessária, pois em bem pouco tempo esses estudantes,
participantes dessa pesquisa, serão os professores que estarão em nossas escolas com as
crianças de educação infantil, seja na qualidade de professor, coordenador pedagógico ou
gestor escolar e, como tal, precisarão ser propositivos, promovendo na escola um ambiente
em que a leitura tome lugar de destaque em todas as áreas do conhecimento, instigando a
curiosidade das crianças, a criatividade, a criticidade e a autonomia.
O que aprendemos com essa experiência? Primeiramente e essencialmente que se
possibilite de todas as formas que a criança pense sobre a linguagem escrita na escola de
educação infantil. E para isso é fundamental que a criança seja exposta à escrita; que a escrita
seja uma experiência no sentido defendido por Larrosa (1999) como aquilo que se inscreve
em nós, nos toca e deixa marcas. Aprendemos também que é possível trabalhar com a escrita
e a leitura na educação infantil sem ferir ou desrespeitar a cultura da infância, propondo
atividades em que essas práticas sejam conhecidas em suas diferentes funções na sociedade.
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA COM FOCO NO PROCESSO DE EDUCANDA
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Resumo: O presente artigo é resultado de um projeto de intervenção pedagógica desenvolvido a partir
das vivências da disciplina Estágio Supervisionado em Instituições não Escolares e Ambientes
Populares, desenvolvido por alunas do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, da Universidade do
Estado do Pará, na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. Este estudo propõe discutir
possibilidades educativas que corroborem com processo de aprendizagem infantil em contexto
hospitalar, a partir da construção de recursos pedagógicos adaptados e atividades lúdicas que propiciem
uma aprendizagem significativa. Tendo como enfoque o processo de aprendizagem de educanda com
Doença de Pompe internada na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.
Palavras-chave: Pedagogia hospitalar; Educação infantil; Doença de Pompe.

Abstract: This article is the result of a pedagogical intervention project developed from the
experiences of the Supervised Internship in Non - School Institutions and Popular Environments,
developed by students of the Full Degree in Pedagogy, State University of Pará, Santa Casa Foundation
Of Misericórdia do Pará. This study proposes to discuss educational possibilities that corroborate with
the process of infantile learning in hospital context, from the construction of adapted pedagogical
resources and playful activities that allow a significant learning. Based on the learning process of
educator with Pompe disease admitted to the Santa Casa de Misericórdia Foundation of Pará.
Keywords: Hospital pedagogy; Early childhood education; Pompe disease.

1

Graduada do Curso de Pedagogia, Universidade do Estado do Pará-UEPA. E-mail:
anagoncalves.uepa@gmail.com
2
Graduada do Curso de Pedagogia, Universidade do Estado do Pará-UEPA.
E-mail: lores.ct@gmail.com
3
Professora de Estágio Supervisionado em Educação em instituições não escolares e ambientes populares. Email: rosilenefgs@yahoo.com.br
4
Graduada do Curso de Pedagogia, Universidade do Estado do Pará-UEPA. E-mail:
thaisprimopereira@gmail.com

87

Práticas Pedagógicas: Desafios e Perspectivas

1 INTRODUÇÃO
Este estudo tem como objetivo apresentar a possibilidade de trabalho pedagógico no
ambiente hospitalar a partir de atividades adaptadas às necessidades da criança com Pompe
e destacar a importância da intervenção pedagógica no processo de hospitalização,
auxiliando no atendimento global da criança internada.
A educação é um processo abrangente cujas práticas educativas ocorrem em lugares
diversos, desta forma abre-se um grande leque para que o pedagogo, enquanto profissional
possa, atuar nesses ambientes, sendo um profissional capacitado para intervir e atuar de
maneira ativa nesses recintos, buscando conquistar seu espaço fora do ambiente formal, já
que o mesmo pode atuar em diversos espaços, buscando sempre a sua valorização e
reconhecimento profissional fora do ambiente escolar, buscando construir sua identidade
enquanto profissional dentro do campo hospitalar.
Atualmente a pedagogia hospitalar, apresenta-se como um novo campo de
conhecimento e de desenvolvimento na área da educação. Mesmo sendo um tema ainda novo
e pouco conhecido pela sociedade já contribui de maneira significativa na vida dos
educandos que se encontram hospitalizados, pois estando os mesmos em estado de
adoecimento precisam deixar o convívio familiar e de frequentar a escola, e a pedagogia
hospitalar oferece a esses indivíduos um atendimento diferenciado para que os mesmos
possam dar continuidade no seu processo de escolarização, melhorando, dessa forma, a sua
adaptação dentro dos hospitais e contribuindo para a sua recuperação.
O processo de hospitalização pode ser um período em que sentimentos como angústia
e dor se fazem presentes. Em solução a isso, o atendimento pedagógico/ educacional oferece
às crianças e jovens internados atendimentos que contribuem para o processo de
aprendizagem, além de amenizar a dor causada pelo tratamento (SOUZA, 2011).
Nesse sentido, elaboramos um projeto de intervenção a ser desenvolvido com uma
criança com doença de Pompe do Hospital e Maternidade Santa Casa de Misericórdia do
Pará, sendo o trabalho desenvolvido em seu leito, com atividades lúdicas que lhe
proporcionassem um aprendizado prazeroso e motivador. Com a carga horária de 80h,
trabalhando todas as quintas-feiras. Procuramos adaptar as atividades para que a educanda
pudesse desenvolvê-la da melhor maneira possível.
Entre as atividades que foram desenvolvidas com a educanda nesse período destacase, contação de histórias, representação dos numerais, atividades lúdicas com as vogais, cores
e pinturas. O projeto teve como proposta um atendimento personalizado, desenvolvido e
planejado de acordo com as necessidades da criança com a doença de Pompe, construindo
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atividades adaptadas e levando em consideração o seu desenvolvimento cognitivo e motor,
além de desenvolver atividades pedagógicas lúdicas, com intenção de favorecer o
desenvolvimento educacional do paciente, possibilitando uma interação positiva entre
paciente, família, hospital e pedagogo minimizando os traumas gerados pela internação.
2 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO
A Pedagogia Hospitalar como processo pedagógico atualmente é uma realidade. Na
nossa sociedade e por meio dela é possível que o educando que se encontra hospitalizado
tenha à preservação e a continuidade dos seus estudos, por meio de metodologias
diferenciadas, respeitando, dessa forma, o seu quadro clínico. A pedagogia hospitalar
segundo Mattos e Mugiatti (2006):
Compreende os procedimentos necessários á educação de crianças e adolescentes
hospitalizados, de modo a desenvolver uma singular atenção pedagógica aos
escolares que se encontram em atendimento hospitalar e ao próprio hospital na
concretização de seus objetivos. (MATTOS; MUGIATTI, 2006, p. 67).

As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica de 2001, em
seu art. 13, define a classe hospitalar como serviço destinado ao provimento, mediante
atendimento educacional especializado, da educação escolar, a alunos impossibilitados de
frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde que implique internação hospitalar ou
atendimento ambulatorial.
Diante disso, a resolução nº 41, de 13 de outubro de 1995, estabelece os objetivos
dessas classes hospitalares: “[...] dar continuidade ao processo de desenvolvimento e ao
processo de aprendizagem de alunos matriculados em escolas da Educação Básica,
contribuindo para seu retorno e reintegração ao grupo escolar [...]”. Esta resolução também
dispõe que:
[...] a criança ou adolescente hospitalizado deve receber amparo psicológico, quando
se fizer necessário, e desfrutar de alguma forma de recreação, de programas de
educação para a saúde e de acompanhamento do currículo escolar, de acordo com
sua fase cognitiva, durante sua permanência no hospital. (BRASIL, 1995).

O Ministério da Educação (MEC), por meio do documento Classe Hospitalar e
Atendimento pedagógico domiciliar: estratégias e orientações (2002), define que o
atendimento em classes Hospitalares é configurado como um desdobramento da modalidade
de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, em que estão estruturadas as
atividades como classes hospitalares e Atendimento Domiciliar.
Dessa forma, a Classe Hospitalar conceitua-se como: “Ambiente Hospitalar que
possibilita o atendimento educacional de crianças e jovens internados, que necessitam de
educação especial ou que estejam em tratamento” (BRASIL, 1994, p. 22).

89

Práticas Pedagógicas: Desafios e Perspectivas

Nesse sentido, de acordo com Fireman (2006), o pedagogo atualmente pode atuar em
vários espaços. Na área da saúde, o pedagogo atua no planejamento e na execução de
programas de orientação e educação preventiva que envolve atividades falada e escrita, em
hospitais, em acompanhamento e reforço escolar, com atividades lúdicas para entretenimento
de crianças hospitalizadas por longo período. Nesse espaço, o pedagogo tem o papel
fundamental de acompanhar a criança ou adolescente hospitalizado no período de ausência
escolar, além de orientar e oportunizar à criança situações e espaços diversificados.
Na pedagogia hospitalar o pedagogo desenvolverá sua prática pedagógica por meio de
projetos, ações e/ou programas pedagógicos nos diversos espaços do hospital, podendo atuar
nas UTI’S, nos leitos, na ala de recreação do hospital, na classe hospitalar e no atendimento
ambulatorial para que, dessa forma, as crianças que se encontram em estado de internação
tenham continuidade no seu processo de aprendizagem.
Matos (2011, p. 18), sugere “que sejam oferecidas atividades educacionais para
crianças hospitalizadas, por mais graves que sejam suas deficiências, e, estas atividades
necessitam que se tenham espaços adequados dentro dos hospitais”.
Diante disso existe a necessidade de o pedagogo de elaborar e aplicar intervenções
pedagógicas que possam ser realizadas nas classes hospitalares, que contribuam para a
melhora da autoestima e do processo de aprendizagem dos sujeitos hospitalizados, assim
como colaborar no seu relacionamento interpessoal dentro do próprio hospital e, dessa forma,
criar vínculos afetivos.
A prática do pedagogo no contexto hospitalar se dará por meio de atividades lúdicas e
recreativas variadas como contação de histórias, aplicação de jogos pedagógicos e
educativos, dramatização de peças teatrais, realização desenhos e pinturas, e a continuação
dos estudos dentro do hospital. Através dessas práticas o pedagogo pode ajudar e auxiliar a
criança ou adolescente na adaptação durante o processo de internação, servindo também de
um recurso motivacional para sua recuperação.
A classe hospitalar tem como objetivo, defender o direito de toda criança e adolescente
à cidadania, assegurando, assim, o respeito às pessoas com necessidades educacionais
especiais à igualdade de oportunidades.
Destarte, reiteramos a importância e a necessidade do atendimento especializado às
crianças hospitalizadas, compreendendo a educação como direito inalienável da criança e do
adolescente, que contribui tanto para o desenvolvimento biopsicossocial da criança, além de
corroborar para a melhora do estado clínico do educando, agindo também como fator
terapêutico.
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As experiências individuais de adoecer põem em jogo certos mecanismos, como o
medo do desconhecido, medo que a doença impeça a realização de projetos e de desejos,
medo da dor ou do mal-estar, medo da morte. Com isso a hospitalização infantil tem sido um
tema de constante interesse entre vários profissionais da saúde e da educação que se
preocupam com o processo de desenvolvimento global da criança hospitalizada (SOUZA,
2011).
De acordo com a Política Nacional de Educação Especial – MEC/SEESP (2008), a
criança hospitalizada encontra-se em situação de risco e por este motivo pode ter o seu
desenvolvimento ameaçado. Entretanto, existem várias experiências bem-sucedidas que
envolvem o trabalho pedagógico junto com o educacional e apontam grande possibilidade
de crianças e jovens em ambientes hospitalares de aprenderem e darem continuidade nos
seus estudos, tornando esse ambiente um espaço de socialização e aprendizagem para os
educandos em estado de internação.
A Pedagogia Hospitalar vem “[...] oferecer à criança hospitalizada, ou em longo
tratamento hospitalar, a valorização de seus direitos à educação e à saúde, como também ao
espaço que lhe é devido enquanto cidadão do amanhã”. (MATOS; MUGGIATI, 2001, p. 16).
Com isso, a pedagogia hospitalar tem o objetivo de incluir a ação do educador no
ambiente hospitalar, no qual possa atender as crianças ou adolescentes com necessidades
educativas especiais, ou seja, crianças que, por motivo de doença, precisam de atendimento
escolar diferenciado e especializado. E este novo espaço de educação dentro dos ambientes
hospitalares contribui na ajuda dos transtornos emocionais, causados pelo longo período de
internação.
Segundo Matos e Muggiatti (2006) a pedagogia hospitalar é:
[...] aquele ramo da Pedagogia cujo objeto de estudo, investigação e dedicação é a
situação do estudante hospitalizado, a fim de que continue progredindo na
aprendizagem cultural, formativa e, muito especialmente, quanto ao modo de
enfrentar a sua enfermidade, com vistas ao autocuidado e à prevenção de outras
possíveis alterações na sua saúde. (MATOS; MUGGIATTI, 2006, p.79).

Assim, é imprescindível a participação do profissional da área da educação como
membro da equipe multidisciplinar do hospital, no sentido de complementar e diversificar o
atendimento oferecido durante o período de internação às pessoas que, por vezes, ali ficam
por períodos prolongados; outras não muito. Porém, todos os pacientes estão marcados pela
necessidade de preservarem a saúde e obterem melhores condições gerais no ambiente
hospitalar; além de tentativas de minimizar as possíveis dificuldades decorrentes da
hospitalização, pelas intervenções quase sempre dolorosas a que são submetidas.
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As classes hospitalares são de grande importância para o desenvolvimento do
educando que se encontra internado e já é reconhecida legalmente através do Estatuto da
Criança e do Adolescente Hospitalizado, na Resolução CONANDA nº 41, de 17 de outubro
de 1995, que em seu item 9 trata do “Direito de desfrutar de alguma forma de recreação,
programas de educação para a saúde, acompanhamento do currículo escolar durante sua
permanência hospitalar” (SKLASKI, 2009).
De acordo com a Política Nacional de Educação Especial - MEC/SEESP (2008 Apud
SOUZA, 2011), a criança hospitalizada encontra-se em situação de risco e por este motivo
pode ter o seu desenvolvimento ameaçado.
Dessa forma, o trabalho do pedagogo no ambiente hospitalar também serve de terapia
para as crianças e os jovens que ali se encontram, pois o mesmo transforma o espaço em um
local de ludicidade e de recreação. O pedagogo, neste espaço, tem o papel fundamental em
acompanhar a criança ou adolescente no período de ausência escolar, além de orientar e
oportunizar à criança situações e espaços diversificados.
Existe uma compreensão entre os educadores de que o serviço oferecido nas no
ambiente hospitalar se caracteriza como um direito e uma necessidade de toda e qualquer
criança e jovem hospitalizado, sendo, portanto, necessário que sejam facilitados meios e
condições para que isso aconteça naturalmente no ambiente hospitalar (CAIADO, 2003
Apud SOUZA, 2011).
No estudo em questão será dado foco a uma enfermidade específica denominada
doença de Pompe, uma doença rara e hereditária com transmissão autossômica recessiva,
que acomete o tecido muscular, levando o paciente a um quadro de miopatia debilitante e
progressiva e que, com frequência, traz risco de vida ao paciente. É uma doença decorrente
de uma deficiência da atividade da enzima GAA (alfaglicosidade ácida) que ocasiona um
acúmulo de glicogênio dentro de uma estrutura intracelular chamada lisossomo, acarretando,
dessa forma, fraqueza muscular, deterioração da função respiratória e morte prematura. A
doença também conhecida como deficiência de maltase ácida (AMD), doença tipo II de
armazenamento de glicogênio (GDS-II) e glicogenose II, conforme explica Silva, 2012.
3 A EDUCANDA COM DOENÇA DE POMPE
A educanda nasceu com o seu desenvolvimento normal e após dois anos de idade
começou a apresentar hipotonia, que consiste em uma fraqueza muscular, frouxidão articular,
falta do controle da cabeça e também diminuição de força.
A aluna possui sua parte cognitiva toda preservada, aprende com facilidade, mas
apresenta dificuldade em realizar algumas atividades em decorrência da fraqueza muscular
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ocasionada pela doença, entretanto, apresenta um desempenho satisfatório quando as
atividades são adaptadas as suas necessidades.
Antigamente os indivíduos com a doença de Pompe tinham um período de vida mais
curto, no entanto, atualmente, existe um tratamento que consiste na aplicação de enzimas. A
educanda que participou deste estudo de caso recebe esse tratamento de 15 em 15 dias. Com
esse tratamento, ela vem apresentando ganho de força muscular, melhora na respiração,
conseguindo ficar até duas horas sem o aparelho respiratório.
Observou-se que esse tratamento influenciou no processo de aprendizagem da aluna,
tendo em vista que a melhora do tônus muscular possibilitou a realização de algumas
atividades, além de contribuir para o seu desenvolvimento afetivo visto que agora a mesma
pode brincar fora do quarto com outras crianças do hospital.
4 MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de um relato de experiência oriundo de um estudo de caso que, segundo Gil
(2002), é uma estratégia de pesquisa que busca examinar um fenômeno contemporâneo
dentro de seu contexto. Seu planejamento é bastante flexível, de modo que possibilita a
consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado.
O projeto desenvolveu-se em três momentos: O primeiro momento aconteceu no
contato com a equipe médica, para a obtenção de informações acerca da patologia da aluna,
e no contato inicial com a educanda, em que, a partir de atividades lúdicas como a contação
de história infantis, foram observados os aspectos do desenvolvimento que a educanda
apresentava, estas informações serviram de subsídios para a execução deste trabalho.
No segundo momento, aconteceu a construção de material adaptado de acordo com as
necessidades da educanda percebidas no contato inicial, assim como a confecção de um
diário de atendimento pedagógico, para o registro das atividades desenvolvidas com a aluna.
No terceiro momento foram realizadas as atividades pedagógicas com a educanda.
Essas atividades buscavam explorar os seguintes conteúdos: as cores, as vogais e os numerais
associados à noção de quantidade, apresentados em atividades pedagógicas diversificadas
em seis encontros.
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Figura 1 - Painel da alimentação saudável Roda de Conversa.

Fonte: acervo fotográfico particular das autoras.

No primeiro encontro, o trabalho pedagógico foi desenvolvido a partir da temática cores,
em que foram utilizados, como recurso pedagógico, o livro de histórias sobre cores e imagens
que relacionavam cores e objetos.
No segundo encontro, deu-se continuidade ao trabalho com as cores, tendo como auxílio
a caixa das cores. Ocorreu também, o trabalho com relógio de brinquedo, que relacionou: cores
e formas, numerais e atividades impressas, sendo utilizada colagem de papel crepom de cores
variadas.
No terceiro encontro, trabalhou-se os numerais de 0 a 10 e a aluna pode desenvolver a
noção de quantidade, tendo como recurso bananas e um macaco confeccionados com E.V.A.
As bananas significavam as quantidades, além da pintura dos números.
No quarto, foram apresentadas as vogais, associando-as com os objetos cujos nomes
eram iniciados por vogais. Foi utilizado neste momento o alfabeto em E.V.A.
No quinto, ocorreu a continuidade do trabalho com as vogais, desta vez, foram
trabalhados com a educanda o quebra-cabeça das vogais da Turma da Mônica, e as pinturas
com pincel e tinta guache. No sexto encontro, foi realizado o trabalho pedagógico com as
vogais, inserindo-as no nome da aluna para uso da identificação e pintura do nome com pincel
e tinta guache.
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto foi executado de maneira satisfatória, haja vista que percebemos a participação
e o envolvimento da educanda de maneira positiva nas atividades propostas. Destaca-se que a
criança apresenta desenvolvimento cognitivo normal em relação a sua faixa etária e
conhecimento prévio sobre alguns dos conteúdos apresentados no decorrer do projeto.

94

Práticas Pedagógicas: Desafios e Perspectivas
Figura 2: Execução da atividade do nome da aluna

Fonte: acervo fotográfico particular das autoras.

Vale ressaltar que o conhecimento prévio da educanda é oriundo, principalmente, do
suporte educacional que a família lhe oferece, pois apesar de ainda não ter tido contato anterior
com o processo de escolarização, a criança já apresentava conhecimento sobre alguns
conteúdos escolares da sua faixa etária, por ser estimulada por sua família, geralmente, através
de brinquedos/brincadeiras de cunho pedagógicos.
Casarin (2007, p.35), aponta o dever da família no processo de escolaridade:
O dever da família em relação ao processo de escolaridade e a importância da
presença dos pais ou responsáveis, no contexto escolar, é publicamente reconhecido
na legislação nacional e nas diretrizes do Ministério da Educação aprovadas no
decorrer dos anos 90, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990).

Neste sentido, foi possível constatar que o envolvimento e o interesse familiar foram de
fundamental importância para a execução do projeto, influenciando de forma favorável para o
processo de aprendizagem da criança. A família da educanda mostrou-se extremamente
receptiva, estando presente em todas as atividades desenvolvidas, e não somente presente, mas
participativa, incentivando a criança a desenvolver as atividades da melhor maneira possível
e elogiando o desempenho da educanda.
Alguns imprevistos foram enfrentados no decorrer do projeto, pois a educanda
apresentou certa dificuldade em realizar algumas atividades, devido à diminuição da força,
ocasionada por sua doença, porém tais dificuldades foram contornadas, a partir da
reformulação e adaptação das atividades.
Em suma, o projeto foi executado de maneira positiva, tendo em vista o progresso
observado na educanda, assim como sua satisfação em participar das atividades realizadas.
Enfatiza-se, que todas as atividades propostas foram realizadas pela educanda, algumas
mediante adaptações às suas necessidades.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação é direito de todos os cidadãos e, assim, afirma a nossa Constituição Federal
de 1988, como direito de todas, as crianças e adolescentes. Hospitalizados também estão aí
incluídos. Nesta pesquisa relatamos a importância de se ter um profissional da educação
inserido no contexto hospitalar, sendo vista a sua necessidade para a realização do
acompanhamento com a educanda com doença de Pompe, pois a patologia da criança não afeta
o sistema cognitivo, dessa forma estando apta a ter o acesso à educação previsto em leis.
Procuramos trabalhar com a educanda atividades que pudessem ser adaptadas as suas
necessidades motoras e que correspondesse à grade curricular da educação infantil, na qual ela
está inserida, para que assim esteja tendo ensino aproximado ao realizado no ambiente formal.
A partir da análise deste trabalho, percebe-se a necessidade de se realizar trabalhos
pedagógicos/educacionais dentro do ambiente hospitalar com os demais pacientes internados,
visando contribuições que somam no seu aprendizado mesmo estando em situação de
internação.
A valorização e a atuação do profissional da educação nesse contexto é de suma
importância. Felizmente ela vem, aos poucos, ganhando destaque em novos espaços de
trabalhos. Desta forma a pedagogia hospitalar se insere na perspectiva da inclusão quando
possibilita a continuidade dos estudos e das vivências de aspectos nos quais a crianças está
afastada. Para isso é necessário que se tenha um profissional que domine as teorias
educacionais e, o mais importante, que seja sensível em sua aplicação, orientado e estimulando
o desenvolvimento de maneira consciente o trabalho pedagógico, para que ele não se torne um
trabalho de reação, e sim em uma ação educativa, jáa que sua função está relacionada a todas
as atividades de aprendizagem e desenvolvimento humano, esse desenvolvimento, por sua vez,
não deve ser interrompido para a criança hospitalizada.
Destarte, a formação do pedagogo para atuar no ambiente hospitalar se torna urgente
para que este espaço seja ocupado e conquistado, garantindo o direito da criança e do
adolescente de receber atendimento educacional especializado nos leitos dos hospitais seja
concretizado.

96

Práticas Pedagógicas: Desafios e Perspectivas

7 REFERÊNCIAS
BRASIL. Resolução nº 41 de 13 de outubro de 1995. Diário Oficial da União, Seção I, p.
163/9-16320. Brasília/DF, out. 1995.
BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria de Educação Especial. Política
Nacional de Educação Especial: Livro 1. Brasília, 1994.
CASARIN, Nelson Eliton Fonseca. Família e aprendizagem escolar. Porto Alegre, 2007.
Disponível em: <http://tede.pucrs.br/tde_arquivos/24/TDE-2007-04-12T143957Z499/Publico/389091.pdf>. Acesso em: 09/11/2015.
FIREMAN, Maria Denise. O trabalho do pedagogo na instituição não escolar.
Dissertação de mestrado em Educação – Universidade Federal de Alagoas. Maceió, 2006.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisas. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
GOHN, Maria da Glória. Educação não formal, participação da sociedade civil e
estruturas colegiadas nas escolas. São Paulo, Cortez, 2008.
MATOS, Elizebete Lucía M.; MUGIATTI, Margarida M. T. de Freitas. Pedagogia
hospitalar: a humanização integrando educação e saúde. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006.
MATOS, Elizete Lúcia Moreira; MUGGIATI, Margarida Maria Teixeira de Freitas.
Pedagogia Hospitalar. Curitiba: Champagnat, 2001.
MATOS, Elizebete Lucía M.; MUGIATTI, Margarida M. T. de Freitas. Pedagogia
hospitalar: a humanização integrando educação e saúde. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006.
MATOS, Elizete Lúcia Moreira. Pedagogia hospitalar: inclusão digital, novas linguagens e
novos cenários favorecendo ao escolar hospitalizado. Curitiba: PUC-PR., 18 jan. 2011.
Disponível em: . Acesso em: 08 dez. 2015.
MEC - Ministério da Educação. 2001. Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de setembro de
2001. Disponível em:<http://portal,mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf>
MEC/SEESP. 2002. Classe hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar: estratégias e
orientações. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/livro9.pdf
______. Ministério da Educação. Política Nacional de Educação Especial na perspectiva
da Educação Inclusiva. Resolução SEESP, janeiro de 2008. Brasília.
SILVA, Ana Patrícia Gonçalves Sousa e. Doença de pompe: a propósito de 2 casos clínicos
do hospital pêro da covilhã. - Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em medicina (ciclo de estudos integrado) Universidade da Beira Interior. Covilhã, 2012. Disponível
em:<https://ubibliorum.ubi.pt/bitstream/10400.6/1185/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20A
na%20Silva.pdf>. Acessado em: 10/10/2015
SKLASKI, Renata. 2009. Classe hospitalar – Há espaço para o professor no hospital.
Jornal Virtual Profissão Mestre. Disponível em:
http://katiacilenebarbosa.blogspot.com/2010/08/classe-hospitalar-ha-espaco-para-o.html

97

Práticas Pedagógicas: Desafios e Perspectivas

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE:
REALIDADE E DESAFIOS DE FORMAR PARA O SUS
Gabriela Grechi Carrard 1
Márcia Rosa da Costa 2
Cleidilene Ramos Magalhães 3
Resumo: Marco legal na história da educação para a saúde, as Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCN) cumprem a função de orientar os currículos dos cursos de graduação, bem como a de instruir
quanto às atividades práticas – os estágios – que compõem parte dos currículos universitários. Os
serviços de saúde, no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), constituem-se campo de prática
significativo para as atividades de ensino e pesquisa. Preceptores vinculados a esses serviços
desempenham potencial contribuição na formação dos futuros egressos. Esse artigo pretende destacar
aspectos importantes e emergentes da prática da preceptoria como espaço de ensino-aprendizagem.
Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, de abordagem quanti-qualitativa, realizado com
preceptores, graduados em diferentes cursos da área da saúde, atuantes no campo da Atenção Primária
à Saúde (APS), de um município da serra gaúcha.Para geração dos dados utilizou-se questionário
online e entrevista semiestruturada, que posteriormente foram analisados através da estatística
descritiva univariada e da análise temática, respectivamente. Um total de 53 preceptores responderam
ao questionário. A problematização da realidade se encontra como uma prática pedagógica recorrente
nas atividades de ensino com os alunos. A falta de tempo é compreendida como um elemento
dificultador para o efetivo desempenho das atividades. Nesse sentido, destaca-se a importância dos
estágios, a considerar esse como período privilegiado de contato direto do alunado com a realidade da
população, com o cotidiano das Políticas de Saúde e com o local onde a produção do cuidado acontece.
Considera-se fundamental a figura do preceptor nesse contexto.
Palavras-chave: Preceptoria; Práticas Pedagógicas; Atenção Primária à Saúde.
Abstract: A legal framework in the history of health education, the National Curriculum Guidelines
(DCN) serve as a guide for the curriculum of undergraduate courses, as well as for the practical
activities - the internships - that form part of university curricula. Health services, in the context of the
Unified Health System (SUS), constitute a significant field of practice for teaching and research
activities. Preceptors linked to these services have a potential contribution to the training of future
graduates. This article intends to highlight important and emerging aspects of preceptorship practice
as a teaching-learning space. This is an exploratory, descriptive, quantitative-qualitative study carried
out with preceptors, graduates of different health courses, working in the field of Primary Health Care
(PHC) of a municipality in the state. For data generation, an online questionnaire and semi-structured
interview were used, which were later analyzed through univariate descriptive statistics and thematic
analysis, respectively. A total of 53 preceptors answered the questionnaire. The problematization of
reality is found as a recurrent pedagogical practice in teaching activities with students. The lack of
time is understood as an obstacle to the effective performance of activities. In this sense, it is important
to highlight the importance of the stages, to consider this as the privileged period of direct contact of
the student with the reality of the population, with the daily health policies and with the place where
the production of care takes place. The figure of the preceptor in this context is considered
fundamental.
Keywords: Preceptorship; Pedagogical practices; Primary Health Care.
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1 INTRODUÇÃO
Pensar sobre processos formativos na área da saúde implica em conhecer minimamente
as orientações propostas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). Deliberadas em
2001, elas representam o marco legal na história da educação para a saúde, pois orientam os
currículos dos cursos de graduação, além de definir quais características (competências) são
esperadas do profissional graduado (BRASIL, 2001a; BRASIL, 2001b).
Quanto às atividades práticas, dada sua importância, os estágios compõem parte dos
currículos universitários da área da saúde. O Conselho Nacional da Educação, por meio da
Resolução nº2/20074 e da Resolução nº4/20095, regulamenta que os estágios e as atividades
complementares dos cursos não deverão exceder a 20% da carga horária total do curso. Ainda
nesse sentido, em especial ao curso de Medicina, faz-se a ressalva: a carga horária mínima
do estágio curricular é de 35% da carga horária total do curso, sendo o mínimo de 30% da
carga horária desenvolvido na atenção básica e em serviço de urgência e emergência do SUS,
respeitando-se o mínimo de dois anos deste internato (BRASIL, 2014).
Nesse sentido, independentemente de os programas de estágio apresentarem
características diversas, o principal objetivo permanece o mesmo, ou seja, o de propiciar aos
estudantes a vivência e a prática do que lhes foi ensinado teoricamente em sala de aula
(ZABALZA, 2014). A propósito, ao considerar a relevância das atividades práticas em
contextos reais no decorrer na formação dos estudantes no âmbito da saúde, eis que a
preceptoria torna-se fundamental para a concretização desse processo formativo.
Entende-se por preceptoria o campo de ensino, que “vem ganhando importância na
graduação com a expansão dos cenários de ensino-aprendizagem para os serviços que
constituem o SUS” (SOARES et al., 2013, p.14). Nessa perspectiva, define-se preceptoria
como uma atividade de ensino, na qual os preceptores6 desempenham um papel importante
na formação dos alunos e futuros profissionais. Assim, o preceptor de serviço tem papel
elementar para os estudantes, ou seja, na apropriação de competências para a vida
profissional, incluindo conhecimentos, habilidades e atitudes (BARRETO et al., 2011).

4

Resolução nº 2/2007 - dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração
dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial. (BRASIL, 2007).
5
Resolução nº 4/2009 - que faz referência a carga horária mínima dos cursos de graduação considerados da área
de saúde, bacharelados, na modalidade presencial. (BRASIL, 2009).
6
O termo Preceptor (es) adotado, baseia-se nos seguintes referenciais Botti e Rego (2008), Cunha (2012), Fajardo
e Ceccim (2010), Ribeiro(2011), Trajman et al. (2009) a partir dos quais entende-se por preceptor: profissionais
da saúde graduados, independente da categoria profissional, que realizam atividades de orientação, suporte,
ensino e compartilhamento de experiências com estudantes de graduação da área da saúde, nos cenários de prática
SUS.
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Em relação às práticas formativas–preceptoria, em termos legais–, a Constituição
Nacional de 1988, no art. 200, que versa sobre o sistema universal vigente, menciona como
atribuição o ordenamento da formação de recursos humanos para a área da saúde (BRASIL,
1988). Nessa mesma lógica, a Lei. 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, versa sobre a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e aponta outras providências, como o art. 27 que estabelece que “os serviços
públicos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem campo de prática para
ensino e pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema
educacional” (BRASIL, 1990, p.18.058).
Desempenhado pelos profissionais de saúde, in loco, o papel de educador nos cenários
de prática com os alunos é de oferecer ao aprendiz um ambiente que lhe permita construir e
reconstruir conhecimentos a partir da vivência prática, com vistas a formar pessoas
transformadoras na sociedade (SANTOS et al., 2013). No entanto, o profissional de saúde
no dia-a-dia da preceptoria, utiliza “meios” que subsidiam sua prática pedagógica com os
alunos.
Para Oliveira e Daher (2016, p.123), na conjuntura do processo de ensinoaprendizagem, “o preceptor, profissional do serviço, assume, nesse paradigma, papel de
construtor de vínculo e articulador do encontro entre o ensino e o serviço”. Acrescenta-se
para além do citado, o papel do preceptor no ímpeto da construção da articulação ensinoserviço-comunidade, ideário conquistado por meio do movimento UNI (Uma Nova Iniciativa
na Educação dos Profissionais de Saúde: União com a Comunidade), em meados dos anos
90 na América Latina, inclusive no Brasil (Figura 1).
Figura 1 - Inserção do preceptor na articulação entre as dimensões
ensino-serviço-comunidade

IES/ENSINO

SERVIÇO

COMUNIDADE
PRECEPTOR

Fonte: Oliveira; Daher. Revista Docência no Ensino Superior, 2017.
Legenda: IES – Instituição de Ensino Superior
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Ao longo das duas últimas décadas, o campo da formação em saúde, vem sendo
desenhado e recortado por iniciativas de ordem prática, política e pedagógica que traçam
diferentes formas e modos de como se ensina e se aprende a ser profissional (ABRAHÃO;
MERHY, 2014). Diante deste contexto e a partir da trajetória como profissional de saúde e
preceptora dos estudantes de graduação, inquietações e curiosidades surgiram e serviram de
motivo para a realização de pesquisa sobre o tema, sendo parte dela retratada neste artigo.
A literatura, a política educacional da área e as instituições de ensino defendem cada
vez mais que a integração ensino-serviço precisa ocorrer desde os primeiros anos da
graduação, com o objetivo da inserção dos acadêmicos na prática dos serviços do SUS, em
especial, na atenção primária. Nesse contexto, acredita-se que a Atenção Básica (AB),
caracteriza-se como campo potencial para o aprendizado dos estudantes, além de evidenciar
a possibilidade/necessidade do “cuidado extra-muros”, para além da unidade de saúde, tal
como no domicílio, na escola, na comunidade.
Objetiva-se nesse artigo destacar aspectos importantes e emergentes da prática de
ensino/preceptoria, como espaço de ensino-aprendizagem, no contexto da APS.
2 METODOLOGIA
Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, de método misto sequencial do tipo
quan

QUAL (CRESWELL, 2010). A população foi composta por profissionais de saúde

preceptores graduados em diferentes cursos da área da saúde (serviço social, enfermagem,
medicina e nutrição), atuantes no campo da atenção primária à saúde, de um município da
serra gaúcha. Como critérios de inclusão, adotou-se para a primeira etapa (quantitativa)
experiência em atividades de preceptoria nos últimos cinco anos. Para a segunda etapa
(qualitativa) exigiu-se experiência de no mínimo 12 meses em atividades de preceptoria.
Para a geração dos dados da primeira etapa, utilizou-se de questionário online,
elaborado pela própria pesquisadora7, concebido com o uso do aplicativo Google Drive
através da ferramenta denominada Form. Após o aceite do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE), o resultado final da amostra culminou em 53 respondentes validados,
equivalente a 63,09% da população considerada no presente estudo. Optou-se pela entrevista
semiestruturada, como método de geração de dados na etapa qualitativa, tendo sido
7

A coleta de dados pertinente a esta pesquisa foi realizada através da disponibilização de um questionário online
(instrumento de coleta de dados). Este questionáriofoi aplicado em duas pesquisasintituladas respectivamente de:
1) PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO SUS: análise da integração Ensino – Serviço na Atenção Primária à Saúde
sob a ótica do Preceptor e 2)PRECEPTORIA NA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE:
vivência do ser preceptor na ênfase de atenção ao paciente crítico. Essas pesquisas possuemcomo objetivo
comum: avaliar as práticas dos profissionais de saúde como preceptores de estudantes em diferentes níveis de
atenção. O questionário foi elaborado pelas próprias pesquisadoras baseado em premissas da literatura atual
referente ao tema/assunto.
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realizadas 18 entrevistas (amostra intencional por categoria profissional), distribuídas de
maneira díspar entre as categorias profissionais que compõem o estudo.
Os dados foram posteriormente analisados, no software de organização de dados e
análise estatística, denominado Statistical Package for Social Science for Windows– (IBM
SPSS STATISTICS). Ainda, para o entendimento/tratamento dos dados relacionados ao
questionário, utilizou-se a estatística descritiva univariada por meio de parâmetros
resultantes dos índices de distribuição de frequência e com medidas de tendência central
(média e mediana) e medidas de dispersão (mínimo, máximo). Quanto às entrevistas, essas
foram transcritas de maneira literal e os dados foram explorados a partir das concepções
propostas por Minayo (2014) para a técnica de análise temática.
O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da
universidade preponente, Parecer Nº 1.028.261.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Esta seção será apresentada em duas partes: a primeira expressa o perfil dos
profissionais de saúde preceptores participantes da pesquisa e a segunda refere-se à categoria
concepções de ensino-aprendizagem, concebida a partir da análise sistemática das
transcrições dos preceptores.
3.1 PERFIL DOS PRECEPTORES
Com relação às categorias profissionais que compõem o estudo, evidencia-se a
predominância da Enfermagem, representando 75,5% do total da amostra, seguido da
Nutrição 11,3%, da Medicina 9,4% e do Serviço Social 3,8% (Gráfico 1). As categorias
elegíveis participantes do estudo compõem as equipes de atenção básica do município em
questão. Verifica-se, na realidade pesquisada, que além de profissionais que compõem a
equipe mínima (medicina e enfermagem), há a presença de especialistas, de modo a
qualificar as práticas de cuidado nas Unidades de Saúde.
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Gráfico 1 - Caracterização da Amostra
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Fonte: Oliveira; Daher. Revista Docência no Ensino Superior, 2017.

Com relação ao perfil dos participantes da investigação, 39,6% (n=21) compreendem
a faixa etária de 30 a 39 anos de idade e com relação ao tempo de formação obteve uma
média de 16,5 anos, sendo a mínima 1 ano e a máxima 37 anos. Ainda que a média seja
expressiva, ao associar o ano de conclusão da graduação dos profissionais participantes com
a deliberação das DCN no ano de 2001, verifica-se que 60,37% (n=32) dos sujeitos
finalizaram a graduação a partir desse ano.
O período de tempo no qual os profissionais exercem a função de preceptor forneceu
a média de 4,9 anos, sendo o mínimo 36 dias e o máximo 17,5 anos. Identifica-se amostra
heterogênea entre os participantes do estudo. E quanto às práticas, essas caracterizam-se por
núcleo profissional, salvo algumas atividades citadas, de cunho multiprofissional
3.2 CONCEPÇÕES
PRECEPTORIA

DE

ENSINO-APRENDIZAGEM

NO

CONTEXTO

DA

A partir das falas dos participantes no decorrer das entrevistas e através da análise
realizada, identificam-se as concepções de ensino-aprendizagem e as práticas pedagógicas
adotadas pelos profissionais de saúde no contexto da formação in loco com os estudantes.
A vivência no dia-a-dia dos serviços proporciona ao aluno conhecer como se efetivam
as Políticas de Saúde. Nesse sentido, a aprendizagem torna-se significativa, a partir da
“bagagem de conhecimentos” do estudante em articulação com a teoria e a prática. Entendese por aprendizagem significativa, na teoria de Ausubel, “um processo pelo qual uma nova
informação se relaciona com um aspecto relevante da estrutura do conhecimento do
indivíduo” (MOREIRA; MASINI, 2001, p.17). Observe-se o que diz o preceptor:
[...] a gente fez uma revisão de literatura para ver que não era só a questão da ferida
em si, que ela não está fechando, a questão dos recursos sociais deles que eram
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precários, a questão da higiene, a questão das doenças de base, [...] A gente foi lá,
estudou né [...] (P16)8.

A busca pela teoria ocorre num processo contínuo, no sentido de recordar os
conhecimentos prévios já apreendidos, como também envoltos pela iniciativa, proatividade,
curiosidade e motivação à pesquisa por referenciais que respondam às suas necessidades, na
perspectiva de gerar um novo conhecimento significativo apreendido. O grau de importância
da relação teoria-prática na sala de aula é equivalente às aprendizagens fora do ambiente
acadêmico, que “sem esse componente a aprendizagem experiencial perde parte essencial de
sua riqueza” (ZABALZA, 2014, p.102).
Esse mecanismo de busca, reflexão, leitura, estudo e discussão potencializa o
aprendizado do aluno, bem como é uma oportunidade de o preceptor estar revisando,
aprendendo, se mobilizando junto com o estudante, de modo a qualificar sua práxis. No
entender de Freire (2014), nas condições de verdadeira aprendizagem, os educandos se
transformam em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, junto ao
educador (preceptor), também sujeito do processo.
Outro aspecto, a ser destacado refere-se à problematização da realidade a qual se
apresenta como um recurso recorrente, no que se refere às práticas pedagógicas adotadas
pelos preceptores da pesquisa. Essa impulsiona o desenvolvimento de conhecimentos,
habilidades e atitudes, favorece o processo de aprendizagem significativa nos cenários reais.
Nesse sentido, 73,6% (n=39) dos participantes afirmam realizar essa problematização dos
conhecimentos científicos na prática junto com o acadêmico de graduação.
Para Freire (2014, p.24) há necessidade do processo formativo prever e viabilizar
momentos de reflexão sobre e a partir da prática: “a reflexão crítica sobre a prática se torna
uma exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blá-blá-blá e a
prática um ativismo”. Assim, na perspectiva da aprendizagem em serviço, elementos da
organização pedagógica, tal como o planejamento do tempo, necessita ser considerado, com
a finalidade de proporcionar processos da prática reflexiva na formação.
No contexto do estudo, observa-se que os profissionais consideram significativo o
momento da discussão/reflexão entre aluno e preceptor, através da problematização das
situações reais vivenciadas, com vistas à qualificação da própria prática. Feuerwerker (2011)
considera que a potência da aprendizagem depende de haver ou não reflexão acerca da
experiência vivenciada.

8

Para preservar o anonimato dos participantes, atribuiu-se um código a cada profissional de saúde participante,
composto pela letra “P” (de Preceptor) acrescida de um número.
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Em contrapartida ao citado, verifica-se como elemento dificultador para a realização
desse tipo de “ação”, o tempo, ou seja, questões de carga horária específica para as atividades
de ensino com os alunos. Uma prática encontrada nesse estudo é a dificuldade de conciliar
atividades de formação/ensino na saúde com “atividades-fim” de assistência ao usuário.
Nessa conjuntura, os preceptores problematizam acerca do tempo (horas) dedicado
para formação de novos profissionais com perfil de atuação nos serviços do SUS, conforme
preconizado pelas legislações vigentes. Paralelo a esse achado, estudo realizado com
preceptores, aponta que a escassez de tempo pode representar uma expressiva fragilidade
para o desempenho da preceptoria (HARTZLER et al., 2015).
Com relação às práticas pedagógicas adotadas, observa-se, ainda, que o processo de
reflexão sobre a prática, usualmente incide após a ocorrência da ação, de modo a favorecer
o protagonismo do aluno. Segundo Schön (2000) há duas formas de refletirmos sobre a ação:
uma pensando retrospectivamente sobre o que fizemos e a outra efetuando uma pausa no
meio da ação.
Os momentos do estágio, sob a lógica de vivenciar a realidade (in situ), também
predispõem aos acadêmicos questões que implicam na mudança de paradigmas, de modo a
articular os conhecimentos teórico-práticos constantemente, como se observa na fala do
preceptor:
[...] vendo que não é tão simples assim trabalhar em unidade básica, que ás vezes
tem essa “ah, ela é enfermeira de postinho”, como eles falam, então é tranquilo. Que
não é tranquilo, é bem diferente. (P3).

Essa mudança de paradigma corrobora com o estudo de Almeida et al. (2016), através
do qual se constatou que os estágios permitiram aos alunos reconstruir o conceito de
complexidade. Nesse sentido, o contato direto com a realidade viva incentiva reflexões sobre
a prática, de modo a reconstruir suas próprias concepções.
Tempo e espaço pedagógico para pensar sobre e repensar o fazer em saúde demanda
do preceptor a elaboração e a viabilização de práticas pedagógicas junto aos alunos que, de
fato, possam ser mobilizadoras de reflexões, construções e reconstruções sobre a prática
profissional vivenciada na preceptoria.
Considerando o enorme potencial formativo do estágio, a tendência dos profissionais
de saúde preceptores é de reproduzir as práticas apreendidas no decorrer da sua formação
profissional. Para Milanesi et al. (2016), os profissionais a serem demandados como
preceptores, tendem a reproduzir as estratégias pedagógicas as quais foram formados durante
a vida, como bem demonstra a fala do preceptor:
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[...] então eu quando atendo eles, eu me imaginava quando estava eu em campo, a
campo e como a gente tem que ter paciência, né com essa nova pessoa que está
vindo, que é tudo novidade para essa pessoa, né. (P5).

As próprias vivências do profissional de saúde como graduando, subsidiam as práticas
do processo de ensino-aprendizagem do preceptor com os estudantes. Para Oliveira (2014,
p. 12), ao encontro do citado e na perspectiva de construir um ambiente favorável, horizontal,
“a competência técnico-científica e o rigor de que o professor não deve abrir mão no
desenvolvimento do seu trabalho não são incompatíveis com a amorosidade necessária às
relações educativas”.
A tarefa de ensinar, portanto, é permeada por exigências de ordem pedagógica/didática
para além do desempenho técnico/científico do profissional na prática do trabalho em saúde
– o que se constitui como um verdadeiro desafio para os preceptores, alunos e instituições
formadoras.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estágio como parte do componente curricular “faz parte do projeto pedagógico do
curso, além de integrar o itinerário formativo do educando“ (BRASIL, 2008). Nesse
contexto, insere-se assim a preceptoria, como um espaço de aprendizagem em cenários reais.
Ser preceptor, entre outras atribuições, implica nas práticas de ensinar e aprender em
diferentes conjunturas, para além do habitual em sala de aula. Os resultados acima
apresentam um panorama de como ocorre as práticas pedagógicas dos profissionais de saúde,
nas atividades de ensino com os estudantes, inseridos no contexto dos serviços SUS e em
específico na APS.
Observam-se, no estudo em questão, que as atividades de ensino prático ainda se
encontram restritas por núcleo profissional. Destacam-se algumas experiências isoladas de
trabalho conjunto com diferentes núcleos, ou seja, atividades de campo que congregam
estudantes e preceptores de diferentes formações da saúde.
Compreende-se esse achado como uma fragilidade, tendo em vista que o trabalho em
saúde exige a atuação conjunta de vários profissionais (diferentes categorias envolvidas)
frente ao cuidado dos usuários.
É válido salientar que, na literatura pesquisada, o vocábulo preceptoria encontra-se
intimamente relacionado às residências, em especial a médica, na modalidade de ensino de
pós-graduação. No que se refere à preceptoria em outros contextos para além do hospital e
no que se refere ao acompanhamento dos alunos de graduação, os referenciais apresentados
são limitados/incipientes.
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Considerando que “o estágio permite completar as aprendizagens disciplinares e
enriquecê-las em contextos profissionais reais” (ZABALA, 2014, p. 98), faz sentido o
profissional de saúde preceptor propor, viabilizar e problematizar atividades que, ao mesmo
tempo, são relevantes aos estudantes, aos serviços e aos usuários e que agregam elementos
relevantes à produção do perfil profissional (FEUERWERKER, 2011, p. 31).
De modo a consolidar a integração ensino-serviço-comunidade na esfera SUS, no ano
de 2015 foram instituídas em nível nacional “as diretrizes para a celebração dos Contratos
Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES)” (BRASIL, 2015a, p.193).
Compreende-se como potencial instrumento organizativo dos processos de ensino-serviçocomunidade entre as instituições e os recursos humanos envolvidos, de modo a dar
visibilidade para as ações de preceptoria.
Ressalta-se nesse estudo a necessidade de formação pedagógica para a atuação nas
práticas da preceptoria, uma vez que se observa que, 88,7% (n=47) dos participantes
possuem curso de pós-graduação/especialização concluído, sendo que desses, apenas 14,8%
(n=7) possuem formação específica para o exercício da preceptoria.
No Brasil, no que se refere à preceptoria como espaço de ensino, e o estímulo à
qualificação da prática, no ano de 2015, o Ministério da Saúde lançou o Plano Nacional de
Formação de Preceptores (PNFP) (BRASIL, 2015b). O objetivo do curso é garantir o
processo contínuo de educação permanente dos profissionais da rede como também,
conjuntamente, aperfeiçoar os conhecimentos do médico-preceptor em processo pedagógico
supervisionado, aliado a incentivo financeiro para valorização da preceptoria (BRASIL,
2015c; BRASIL, 2016), iniciativa essa específica para medicina.
Ao considerar o estágio como um período privilegiado de contato direto do alunado
com a realidade da população, cotidiano das políticas de saúde em que a produção do cuidado
acontece, entende-se que esse estudo permite destacar a preceptoria como elemento potencial
e articulador na efetivação das práticas de ensino nos cenários SUS, na perspectiva de
estreitar as lacunas existentes entre ensino-serviço-comunidade e proporcionar uma
formação consoante com as reais necessidades dos usuários e do Sistema Único de Saúde.
Se por um lado as perspectivas são de atuação do preceptor como o mediador de
práticas pedagógicas no contexto do SUS, contribuindo para a formação in loco,
contextualizada e orientada para a formação de profissionais de saúde mais próximos e
conectados com a realidade social da população; por outro os desafios são justamente
preparar os preceptores para uma atuação pedagógica que muitos deles desconhecem ou
sequer foram chamados para participar. Simplesmente podem ter se tornado preceptores
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porque estão no serviço de saúde. Elucidar esse papel de preceptor entre os profissionais de
saúde e prepará-los para tal, torna-se uma perspectiva emergente e, ao mesmo tempo, o
principal desafio para as instituições formadoras envolvidas na formação dos profissionais
de saúde.
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A IMPORTÂNCIA DOS ESPAÇOS NÃO FORMAIS DE ENSINO PARA A
FORMAÇÃO DOCENTE DE ALUNOS DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS
NATURAIS: O CASO DO CENTRO DE CIÊNCIAS E PLANETÁRIO DO PARÁ
“SEBASTIÃO SODRÉ DA GAMA”
THE IMPORTANCE OF NON FORMAL SPACES EDUCATION FOR TEACHER
TRAINING OF STUDENTS OF NATURAL SCIENCES: THE CASE OF THE
SCIENCE CENTER AND PLANETARIUM PARÁ "SEBASTIÃO SODRÉ DA
GAMA"
Ted Wilson Bichara Junior1
Thiago Augusto Dias Santos
Mauro Bruno Ferreira de Souza
Diego Ramon Silva Machado

Resumo: O curso de Licenciatura Plena em Ciências Naturais da Universidade do Estado do Pará tem
o objetivo básico de contribuir para a superação da carência de corpo docente no ensino médio e
fundamental, em especial nas disciplinas Biologia, Física e Química, com a atuação dos Centros de
Ciências como espaços não formais de ensino. A partir disso, investigamos a formação de estudantes
de Licenciatura em Ciências Naturais na perspectiva do Centro de Ciências e Planetário do Pará
(CCPP), como um espaço não formal, através das atividades que os mesmos realizam no local. Sendo
assim, realizamos a pesquisa com os mediadores de Biologia, Física e Química por meio de
observações das atividades realizadas pelos mesmos nos dias de visitação, a partir da aplicação de
questionários de sondagem e entrevistas para ponderar como um ambiente não formal pode favorecer
a atuação do mediador de Ciências e sua formação como indivíduo responsável pela mediação e
construção de conhecimento. Observamos que a melhoria na qualidade de ensino está ligada à boa
formação desses futuros docentes.
Palavras-chave: Espaços não formais; Ensino de ciências; Formação inicial docente

Abstract: The course of Full Degree in Natural Sciences of Pará State University has the basic
objective of contributing to over come the short age of teachers in primary and second education,
particularly about the subjects Biology, Physics and Chemistry and the performance of Science centers
and non-formal education spaces. From this, we investigated the formation of undergraduate students
in the Science Center and Planetarium do Pará (CCPP) perspective, as a non formal space, through the
activities that they carry out on site. Thus, the survey was conducted with mediators Biology, Physics
and Chemistry through observations of the activities performed by the min the days of visitation,
survey questionnaires and interview sorder to consider as a non-formal environment can improve the
performance of Science mediator and it formation as an individual responsible for the mediation and
knowledge construction. We observed that the improvement in the quality of education is linked to
good training of these future teachers.
Keywords: Non formal spaces; Science teaching; Teacher training
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1 INTRODUÇÃO
Como um sujeito social, o professor de ciências deve estar atualizado com os conteúdos
em geral e, como um indivíduo na sociedade, precisa associar tais conhecimentos com o
cotidiano; além de propor soluções para eventuais questionamentos e levar o aluno a aplicar o
aprendizado em suas atividades cotidianas. “Logo, numa visão ampliada, o educador é um
sujeito social ou pessoa que lida com assuntos referentes à sua área de conhecimento”
(MALDANER, 2008, p. 169). Portanto, o professor de ciências é também um pesquisador que
aprende continuadamente e propõe metodologias de ensino, conforme o ambiente e a
disponibilidade de recursos para a execução de suas atividades.
Para suprir a demanda de eventuais necessidades relacionadas ao ensino, destacamos,
além dos espaços formais, no caso das escolas, a importância de ambientes não formais, como
os Centros de Ciências. Esses ambientes contam com uma área ampla, materiais para
realização de atividades, participação conjunta e estimulam a argumentação do aluno a fim de
que o mesmo possa atribuir conhecimento de forma diferenciada, o que nem sempre é possível
em um ambiente formal.
Com isso, debatemos a importância do Centro de Ciências para a formação inicial dos
alunos de Licenciatura em Ciências Naturais da Universidade do Estado do Pará, pois é
considerado um espaço de atribuição de experiências, formas de enriquecer o dinamismo e a
metodologia de ensino. Pontuaremos também a importância da relação indissociável entre
teoria e prática e o modo tal qual essa realidade deve estar ligada à formação inicial docente.
Tendo em vista a carência de professores, especialmente nas áreas de Biologia, Física
e Química, além de uma debilitada qualidade de ensino que há muito vem sendo discutida,
buscamos explicar a atuação do CCPP (Centro de Ciências e Planetário do Pará) “Sebastião
Sodré da Gama”, como um espaço não formal na formação inicial de professores.
Ressaltaremos aqui, a sua contribuição para que os futuros docentes possam relacionar a teoria
e a prática, com o propósito de promover metodologias de ensino que facilitem a compreensão
dos alunos e um rendimento satisfatório.
Considerando que a formação inicial de professores está relacionada a métodos que
preparam o futuro docente para lidar com as eventuais dificuldades no ensino, além da
proposição de métodos que visem à melhoria desse ensino, realizamos tal pesquisa com o
objetivo de discutirmos as dificuldades, benefícios e ajustes que podem ser feitos para
melhorar a qualidade desses ambientes não formais no preparo de futuros professores, bem
como a sua importância na aquisição da teoria e prática como via de mão dupla.

113

Práticas Pedagógicas: Desafios e Perspectivas

Com relação à aquisição da teoria e da prática, denotamos a importância deste trabalho
no que diz respeito aos espaços não formais e formação inicial de professores, uma vez que,
em geral, a formação inicial e continuada tem como foco principal a escola. Dessa maneira,
destacamos a necessidade de atribuir à formação de professores esses ambientes não formais,
uma vez que neles se realizam atividades prático-pedagógicas.
Observamos, ainda, que na perspectiva da formação inicial docente, “é imprescindível
a todo profissional de ensino, formado nas últimas décadas, a percepção da ciência a partir do
referencial teórico vinculado à formação da práxis, enquanto ação e reflexão sobre a realidade
sócio-histórica a qual está inserido” (LANZA, 2009, p. 437).
Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi investigar a importância do CCPP
“Sebastião Sodré da Gama” como contribuinte para a formação de alunos de Licenciatura em
Ciências Naturais como futuros professores, bem como observar as vivências dos monitores
com o público que visita o espaço e, por fim, sondar por meio de questionários e entrevistas a
visão dos monitores acerca do espaço não formal para a sua formação docente, considerando
esse local como o único no Estado do Pará com características de Museu e/ou Centro de
Ciências da Região Norte (GONÇALVES; YANO, 2013).
2 ESPAÇOS NÃO FORMAIS PARA O ENSINO DAS CIÊNCIAS NATURAIS EM
BELÉM-PARÁ
A educação, enquanto forma de ensino-aprendizagem, é adquirida ao longo da vida
dos cidadãos e, sob o ponto de vista de alguns autores, pode ser dividida em três diferentes
formas: a educação formal desenvolvida nas escolas; a educação informal, transmitida pelos
pais e outros tipos de convívios com a sociedade em geral; e a educação não formal, que
proporciona a aprendizagem de conteúdos da escolarização formal em espaços para além da
sala de aula, nos quais as atividades desenvolvidas devem ser direcionadas e ter um objetivo
definido (VIEIRA; BIANCONI; DIAS, 2005).
No que diz respeito aos ambientes não formais, no entanto, o que pode ser analisado é
que os mesmos atuam basicamente como locais responsáveis por divulgar ou “popularizar a
ciência”, em vez de complementar, através de atividades diversas e diferenciadas, diretamente
àquilo que é adquirido em sala de aula. Soares (2003), ao discutir seu trabalho sobre à casa da
ciência da UFRJ, destaca que o ensino não formal está voltado à divulgação da ciência por
meio de atividades práticas e lúdicas, aberta a todos os públicos. Dessa maneira, como afirma
o autor a respeito dos espaços não formais, “a Casa da Ciência vem se constituindo como um
centro de popularização da ciência que explora as diversas áreas do conhecimento através de
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linguagens variadas – teatro, exposição, música, oficinas, cursos, palestras, seminários e
audiovisual” (SOARES, 2003, p. 14).
Em pesquisa realizada no município de Belém por Braga, Gomes e Gutjahr (2015),
após inventário dos espaços não formais não institucionais (teatros, praças, lagos, etc.),
constatou-se a existência de 396 áreas em potencial para a utilização em práticas
socioeducativas em Ciências Naturais, distribuídos em 238 praças, 60 canteiros centrais, 31
trevos, 52 áreas verdes complementares, 8 orlas, 6 rotatórias e um recanto. Todavia, os
pesquisadores enfatizaram que, apesar de serem considerados importantes no âmbito
educacional, em especial para atividades relacionadas à disciplina Estágio Supervisionado I:
vivências em Espaços Não-Formais, componente curricular do curso de Ciências Naturais da
Universidade do Estado do Pará (UEPA), há a necessidade de um bom planejamento e
embasamento teórico das ações a serem desenvolvida nestes locais, sobretudo por parte do
professor orientador.
No que diz respeito aos espaços não formais institucionais, Jacobucci (2006) aborda
em sua pesquisa uma visão mais ampla dos Museus e Centros de Ciências. O objetivo destes
espaços é a divulgação científica e atuação na formação continuada de professores. A
pesquisadora aponta ainda diversos espaços não formais, dando destaque em diferentes
Estados, dentre eles o Pará, onde encontramos o Museu Paraense Emílio Goeldi no qual,
apesar de ser um espaço aberto ao público, há restrições das atuações educativas quanto ao
Parque Zoobotânico, afirmando que as atividades educativas realizadas nesse local “são
destinadas, principalmente, a crianças e adolescentes que visitam o museu com a escola ou
acompanhados de familiares” (JACOBUCCI, 2006, p. 119).
Assim como o Museu Paraense Emílio Goeldi, outros espaços não formais podem ser
indicados no município de Belém, como é o caso do CCPP (Centro de Ciências e Planetário
do Pará). Em ambos são realizadas atividades de visitação, o CCPP também possibilita que os
alunos participem ativamente das propostas aplicadas pelos mediadores, o que não é observado
no Museu Goeldi, apesar de ambos serem considerados espaços não formais de educação.
2.1 A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES
Faz-se necessário ressaltar que a atribuição teoria e prática tem sido enfrentada como
um desafio aos futuros docentes atuantes no CCPP, visto que, especialmente nas atividades
experimentais, a simples demonstração de que determinado conceito é verdade e aplica-se em
determinada esfera, não contempla o real objetivo da relação teoria/prática, haja vista que o
aluno, muitas vezes, é levado a crer que a prática se dissocia da teoria, o que não condiz com
a proposta.
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Com relação à formação de professores, Bandeira (2006) explicita que “a formação de
professores pode pressupor caminhar em duas direções diferenciadas e complementares,
relacionadas ao professor como aluno, e ao professor como docente” (BANDEIRA, 2006, p.
1). Dessa forma, pondera-se a importância do CCPP ao propor ao mediador de ciências a
vivência com o público, para que não apenas transmita o conhecimento, mas também o receba
partir da troca de experiências. Nesse ponto, o CCPP mostra-se um ambiente eficaz para a
formação inicial e continuada, já que está sempre buscando desenvolver novas atividades por
meio da experimentação, como oficinas, minicursos e outros, além de disponibilizar seu
ambiente para turmas de Estágio Supervisionado I da UEPA, o que é bastante relevante para
que os alunos possam visualizar novas possibilidades de associar conceitos científicos e
atividades cotidianas.
Em virtude disso, precisa-se salientar que, embora a informação e o conhecimento
estejam intimamente ligados, suas definições não são sinônimas. “A informação é tudo aquilo
que está disponibilizado às pessoas, porém somente a informação, torna-se conhecimento
quando o indivíduo atribui sentido àquela informação, ao interpretá-la” (CHIMENTÃO, 2009,
p.2).
Existem certas dificuldades com relação à formação de professores nesses cenários de
construção de saberes. Desse modo, consideramos que os professores de ciências, ou seja, os
educadores tradicionalmente formados nas licenciaturas, voltados para a atuação do sistema
formal de ensino, estão diante de novos desafios, como, por exemplo, a tarefa de planejar
práticas de ensino nos novos cenários educativos contemporâneos e de constatar que, neles, o
educador torna-se um “agente cultural” apto a atuar (MONTEIRO; MARTINS; GOUVÊA,
2009, p.3).
Considerando o público alvo da pesquisa, alunos de Licenciatura em Ciências Naturais,
pode-se dizer que, segundo Medina e Portilho (2012), muitos fatores estão presentes na
formação de professores, desde os internos, como a reflexão, o envolvimento e a vontade, até
os externos, relacionados ao ambiente de atuação, como a metodologia e a linha de estudo
eleita, bem como o contexto ao qual o acadêmico, como futuro professor, ou mesmo o
professor em atuação, está inserido.
2.2 O CENTRO DE CIÊNCIAS E PLANETÁRIO DO PARÁ "SEBASTIÃO SODRÉ DA
GAMA"
O Centro de Ciências e Planetário (CCPP) “Sebastião Sodré da Gama” foi fundado em
1999, com sua estrutura reformulada no período de 2010 a 2012, sendo criado um Centro de
Ciências com experimentos lúdicos e interativos com o objetivo de facilitar o processo de
educação formal. O CCPP funciona de segunda a sexta nos turnos da manhã e da tarde, não
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há realização de atividades no espaço às segundas, pois neste dia os mediadores das diversas
áreas do conhecimento se reúnem para planejar e estruturar os métodos a serem desenvolvidos
nos dias de visitação, a qual é livre ou programada.
Discutindo especificamente sobre os espaços da Biologia, Física e Química, os
mesmos atuam em mediação de modo que os visitantes passem pelos três ambientes nos quais
eles podem visualizar atividades práticas e lúdicas, além da oportunidade de argumentar,
perguntar e mesmo participar de algumas atuações, como o espaço lúdico.
Nas visitações, de um modo geral, as escolas levam os alunos ao espaço, numa data
antecipadamente marcada. Em casos de atraso ou imprevistos, ela é livre, os visitantes podem
explorar todos os ambientes por intermédio dos mediadores, porém, na maioria das vezes, a
visitação é programada.
Os mediadores atuam no planejamento das atividades, estruturação de oficinas,
exposições, entre outros, além de “levar” o CCPP para os interiores, realizando práticas nestes
lugares específicos, com o auxílio dos materiais da experimentoteca. Todo o planejamento e
realização das tarefas são acompanhados pelos técnicos de cada área do conhecimento.
Além disso, de acordo com Gonçalves e Yano (2013), o CCPP tem características
fundamentais como o objetivo criar possibilidades de melhorias do ensino e aprendizagem de
ciências. Segundo o autor:
Fundado desde 1999, com a denominação de Planetário do Pará ‘Sebastião Sodré da
Gama’, com os objetivos de criar possibilidades de melhorias do ensino e
aprendizagem de ciências e astronomia, de modo a contribuir com a formação
humanística, crítica e reflexiva da população paraense através de diversas atividades
educativas e culturais, voltadas ao público em geral, elaboradas a partir dos temas
geradores, Astronomia e Educação Ambiental, os quais eram trabalhados cursos,
palestras,
oficinas,
observações
astronômicas
e
programas
de
cúpula.(GONÇALVES; YANO, 2013, p. 8).

Tendo em vista a contribuição do CCPP na formação inicial e continuada de
professores e a atuação destes no espaço não formal como sendo o alvo da pesquisa, em
primeira instância, foi realizado um período de visitação ao CCPP, a fim de verificar a rotina
de atividades dos mediadores de ciências e sua relação com o público como critério preliminar
para pontuar a contribuição do ambiente não formal no perfil do futuro docente na realização
de suas atividades. Nesse primeiro momento o que pôde ser observado foi que o Centro de
Ciências mede, através dos técnicos de cada área do conhecimento, a participação dos
monitores no planejamento das atividades, de acordo com o público que irá visitar o espaço,
o que é possível pelo fato de haver um agendamento prévio. E, como resultado do
planejamento, os mediadores podem definir o procedimento metodológico, o qual irá se
utilizar para atuar de maneira que os objetivos possam ser bem direcionados e cumpridos.
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O CCPP conta com uma área ampla, capaz de comportar um bom número de público,
com exceção dos espaços de Ciências que concentram um número menor de alunos. Por isso,
em dias de visitação sempre a turma é dividida em subturmas para que todos possam explorar
os ambientes que o CCPP oferece, com comodidade. Para tal, as visitações têm um horário
definido com a finalidade de cumprir o planejamento e conhecer os espaços. As visitações são
realizadas com frequência, especialmente dias de terça e quintas-feiras com uma grande
predominância de alunos do ensino fundamental. É necessário explicitar que os monitores
atuam conforme o público que visita o espaço, contudo, evidentemente, nem sempre é possível
atender a demanda da categoria do público.
3 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa foi realizada nos meses de setembro, outubro e novembro de 2014 no CCPP
e deu-se da seguinte maneira: primeiro realizamos observações nos espaços de Biologia, Física
e Química, depois aplicamos questionários e logo após realizamos entrevistas aos mediadores
dessas três áreas de conhecimento, com um intervalo de uma semana entre o questionário e a
entrevista.
Após o período de visitação e análise do espaço, que foi feito durante três semanas, na
semana subsequente, aplicamos um questionário aos mediadores de Ciências, contendo três
perguntas abertas e quatro fechadas acerca do CCPP, que versavam sobre a avaliação do
Centro de Ciências nos aspectos de mediação na realização das atividades, tais como: os
pontos positivos e negativos do CCPP, suas contribuições na formação inicial dos mediadores,
a disponibilidade de recursos e seu uso para a realização do trabalho desenvolvido no ambiente
não formal. O questionário foi aplicado para 11 mediadores de Ciências, sendo três do espaço
da Química, quatro da Biologia e quatro da Física.
Na semana seguinte, foi realizada uma entrevista com quatro perguntas voltadas
também ao CCPP, contudo dessa vez as perguntas foram pautadas na problemática do Centro
de Ciências e sua contribuição na formação inicial e continuada de professores. Para tal
procedimento, foram entrevistados 8 mediadores, sendo três de Biologia, dois de Física e três
de Química. As entrevistas foram gravadas e tiveram em torno de quatro a cinco minutos de
duração.
As entrevistas foram feitas individualmente com cada mediador, a fim de garantir
melhor apuração dos resultados e das respostas de cada um deles. Os mediadores, os quais
puderam responder quatro perguntas, tais questionamentos seguiram a avaliação sobre os
pontos: o CCPP e suas atividades sob o ponto de vista do aluno de Licenciatura em Ciências
Naturais; atividades do CCPP como forma de contribuição para o mediador; a auto avaliação
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deles quanto às suas complementações ao espaço não formal; e como os ambientes não
formais, no caso do estudado aqui, auxiliam na formação inicial docente.
É importante salientar que tanto a aplicação do questionário, quanto a realização das
entrevistas foram fundamentadas na perspectiva de discutir a relação entre o CCPP e a
formação inicial de professores. É necessário destacar que a entrevista foi dirigida ao ponto de
vista do mediador, enquanto os questionários pautados na formação inicial e atribuições do
Planetário.
O referencial teórico para embasar o questionário e entrevista foi baseado na
investigação de natureza qualitativa, de acordo com Bogdan e Biklen (1994), em que “os dados
são recolhidos em forma de palavra e incluem transcrições de entrevistas, notas de campo,
fotografias e outros registros. A palavra escrita assume particular importância, tanto para o
registro dos dados, quanto à divulgação dos resultados” (BOGDAN; BIKLEN, 1994).
As perguntas do questionário foram categorizadas em abertas e fechadas, além de
termos feito duas análises. Para as perguntas abertas, destacamos os pontos em comum escritos
pelos mediadores de Ciências, por área de conhecimento; já para as perguntas fechadas, foi
feita uma análise gráfica para os conceitos apontados pelos estagiários (Excelente, Bom,
Regular e Insuficiente) a fim de pontuar cada especificidade acerca do CCPP, suas atividades
e disponibilidade de recursos.
A categorização das entrevistas deu-se a partir da comparação com o que foi relatado
e o que foi escrito pelo mediador, uma vez que tanto as perguntas do questionário, quanto as
da entrevista tinham semelhanças fundamentais, como a contribuição do CCPP para a
formação inicial docente, a visão do monitor ao Centro de Ciências e pontos positivos e
negativos do espaço não formal para a formação inicial de professores. A partir de todas essas
análises, fizemos a descrição dos resultados obtidos.
Logo, pretendíamos através da participação dos mediadores na pesquisa, apresentar
resultados apurados acerca do CCPP e sua contribuição na formação inicial desses futuros
docentes, os quais participam de modo efetivo, por mediação, entre os espaços de técnicos e
professores orientadores. Os resultados foram obtidos e discutidos através da análise
qualitativa dos questionários e da entrevista.
4 DISCUSSÃO DAS RESPOSTAS DOS MEDIADORES EM FORMAÇÃO DO CCPP:
QUESTIONÁRIO E ENTREVISTA
4.1 O QUESTIONÁRIO
A partir das observações realizadas no acompanhamento das atividades, o questionário
foi feito com base em perguntas relacionadas à contribuição do CCPP na formação inicial dos
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mediadores das áreas de Biologia, Física e Química. Eles foram identificados com nomes
fictícios com o objetivo de destacar os pontos distintos e comuns de cada pergunta analisada.
No que diz respeito à primeira pergunta, quanto à visão dos mediadores sobre o CCPP
e as atividades desenvolvidas no espaço, de um modo geral, os mediadores do espaço da Física
alegaram que o Centro de Ciências é um facilitador da aquisição de conhecimento através das
práticas experimentais e lúdicas, com destaque para a resposta do mediador de física Alfeu, o
qual afirmou que: “O espaço mostra na prática os conceitos teóricos vistos em sala de aula”.
Logo, a partir das respostas dos mediadores de física, destacamos dois pontos, o
primeiro: o CCPP visa facilitar a atribuição de conceitos teóricos, normalmente vistos em sala
de aula, com atividades experimentais e lúdicas. O segundo ponto, de acordo com Alfeu,
demonstra que o Centro de Ciências atua como um espaço que comprova, por meio da prática,
os conceitos vistos em sala de aula.
Ainda a respeito do primeiro questionamento, os mediadores do espaço da Biologia
destacaram que o CCPP é um espaço que possibilita aos alunos uma vivência diferente do
ambiente em sala de aula, aproximando mais as atividades de seu cotidiano e “de uma maneira
descontraída e divertida”.
Os mediadores de biologia Marcos e Mônica concordaram em suas respostas com
relação ao CCPP como um espaço que complementa o conhecimento adquirido pelo aluno em
sala de aula. Isso denota que o Centro de Ciências não é um espaço que substitui ou é mais
eficaz do que as escolas, mas como um meio complementar ao entendimento do aluno sobre
os conceitos vistos na sala de aula, o que em nível de formação docente, leva o aluno de
licenciatura a adquirir métodos para complementar sua formação ao invés de substituir aquilo
que aprende na universidade (JACOBUCCI, 2006).
Além dessas afirmações, os mediadores do espaço da química, acerca do CCPP e as
atividades realizadas, destacaram a importância do espaço na divulgação da ciência de maneira
lúdica, como facilitadora da aprendizagem, a qual dá suporte aos alunos através dos
experimentos que aproximam o cotidiano dos mesmos aos conceitos vistos em sala de aula.
Destacamos o parecer da mediadora Joelma, no qual ela afirma que o CCPP é um
espaço de “popularização da ciência”, entendemos, então, o ambiente não formal como um
espaço de divulgação científica, haja vista que o Centro de Ciências é aberto ao público,
afirmação confirmada nas ideias de Jacobucci (2006, p. 272), pois, segundo a autora:
Através da atualização de conteúdos realizada nos cursos, oficinas e palestras, os
centros e museus de ciências que oferecem essas atividades aos professores
contribuem com a formação dos mesmos na medida em que fornecem os dados
recém-produzidos nas Universidades e Institutos de pesquisas nacionais e
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pesquisas acadêmicas (JACOBUCCI, 2006, p. 272).

Com relação à segunda pergunta referente à contribuição do CCPP na formação
docente, a aquisição de experiência nas práticas e atividades realizadas foi a resposta mais
destacada pelos mediadores de física, com exceção de Pedro, que ressaltou a importância do
contato com o público infantil como um fator contribuinte na sua formação. Além da
experiência, verificamos nas respostas que o CCPP é também um espaço incentivador à
pesquisa, e isso nos faz pensar que o espaço também contribui na valorização das capacidades
individuais e coletivas dos monitores quem participam das atividades.
Ao analisarmos os mediadores do espaço da biologia, com relação às contribuições do
CCPP em sua formação, a maioria se referiu atribuição de novas metodologias, o incentivo a
propostas de didáticas compatíveis ao público e ainda mencionaram a importância do espaço
como estímulo ao planejamento e produção de materiais didáticos. Logo, a mediação entre os
espaços, deve proporcionar ao aluno de Licenciatura em Ciências Naturais a aquisição de
estratégias e metodologias interdisciplinares, destacados por Mônica (mediadora de Biologia).
O posicionamento do mediador de química acerca das contribuições do CCPP foi
diferenciado, contudo se complementam a nosso ver, uma vez que ressaltaram a importância
do CCPP como um provedor de ganho de experiência, que, segundo ele, é significativo para a
futura docência.
Outro ponto exposto por João (mediador de Química) foi a importância do CCPP em
estimular e enriquecer sua atuação e didática ao lidar com diversas faixas etárias, além da troca
de conhecimento com o público que visita o local. João ainda ponderou a importância do
espaço não formal como um meio de promover dinamismo, incentivando o aluno de
licenciatura a “construir didáticas de ensino mais distantes do método mecanicista”.
Sobre a terceira pergunta aplicada, a respeito dos pontos positivos e negativos do CCPP
na formação docente dos alunos de Licenciatura Plena em Ciências Naturais, destacaram-se
dois pontos, os quais fizeram parte das respostas de três dos quatro questionários aplicados
aos mediadores de física, a experimentação e a realização de oficinas como forma de facilitar
a compreensão dos conceitos abordados. De maneira geral, eles apontaram como aspecto
positivo a importância do CCPP na divulgação da ciência, uma vez que as pessoas que visitam
o espaço podem visualizar de forma prática como a mesma é trabalhada e ao mesmo tempo
incentiva os mediadores a produzir metodologias, a fim de facilitar essa comunicação com o
público que é variado.
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Aos pontos negativos, dois foram abordados em praticamente todas as respostas, no
que diz respeito aos materiais disponíveis e ao aprendizado por parte do público. Destacamos
a resposta de Pedro (mediador de Física) sobre o assunto, em que ele diz: “Algumas pessoas
não aprendem por pensar que é brincadeira”. Considerando que, durante as nossas
observações, geralmente, o público é aluno do ensino fundamental, haja vista que o espaço da
física possui muitos equipamentos que são atrativos aos olhos dos discentes, isso acaba, de
certo ponto, “mascarando” o significado conceitual do determinado aparelho. Citamos como
exemplo a bicicleta geradora de energia elétrica por meio da força mecânica (pedalar).
Além disso, outra questão foi observada com predominância, quanto ao recurso de
materiais disponíveis para realizar algumas práticas ou atividades, ou, até mesmo, a
inadequação do uso de alguns recursos em determinadas experiências pedagógicas, como
observado na resposta de Ágatha: “Pontos negativos são os recursos, pois nem sempre são
adequados”. Por fim, Pedro ainda considerou que não existem aspectos negativos acerca do
CCPP.
Ainda sobre esta questão, destacam-se poucos comentários para as respostas dos
mediadores de biologia. Dos quatro que participaram da pesquisa, um não respondeu a esta
pergunta e outro não manifestou seu parecer quanto aos possíveis pontos negativos do CCPP
em sua formação.
Mônica salientou que, na maioria dos casos, os materiais didáticos são elaborados por
eles e contribuem para a sua formação, visto que gera autonomia na realização das atividades
e, gradativamente, deixa-os independentes para elaborarem suas próprias estratégias
metodológicas a fim de atuar com um público de diversas faixas etárias e distintos níveis de
escolaridade. Similarmente, Marcos se remeteu para a questão do dinamismo em sua atuação,
considerado relevante para sua formação, já que essa é uma atitude que um professor de
ciências deve manifestar em sua docência.
A mediadora citada anteriormente relatou também como ponto negativo a ausência do
trabalho em equipe para o planejamento e execução das atividades, o qual nem sempre ocorre;
já Marcos deu seu parecer sobre o calor no espaço, problema na estrutura física, o que deixa
os visitantes por vezes desconfortáveis. Com relação às respostas dos mediadores de biologia
quanto a esta pergunta, contudo, não destacamos aspectos importantes, uma vez que as
mesmas foram de cunho mais direto do que crítico.
Por fim, sobre o parecer dos mediadores do espaço da química, como aspectos
positivos destacaram-se dois pontos que foram mencionados: as atividades experimentais e a
quebra de alguns dilemas. Os mediadores Joelma e João concordaram na realização de
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experimentos que mostram, na prática, os conteúdos que eles vêem em sala de aula, além de,
por ser em sua maioria experimentos simples com materiais alternativos, estes poderem
reproduzir na escola ou em casa.
Destacamos a resposta de Paulo que diz que “o principal ponto positivo é podermos
quebrar o preconceito dos alunos para com a ciência, principalmente a química”. Tal parecer
é bastante relevante, visto que, principalmente os leigos e as crianças que não têm contato com
experimentos simples e alternativos, a química, sobretudo, é compreendida como uma ciência
que “explode” as coisas ou só é realizada em laboratórios sofisticados. Ao ter esse contato
com experimentos, em que os reagentes são substâncias até mesmo usadas na cozinha, o
público pode atribuir uma nova concepção sobre esta área do conhecimento.
Sobre os pontos negativos, os três mediadores concordaram em um único ponto: a falta
de recursos e materiais que inviabiliza a realização de algumas práticas e, até mesmo, por
vezes, inadequados para o público alvo, por falta de mais reagentes. Certamente esta é a
realidade, a qual os futuros professores enfrentarão em sua rotina de trabalho.
Em relação às perguntas fechadas, fizemos a análise dos mesmos a partir do caráter
das perguntas, em que os mediadores puderam definir em suas respostas o conceito de cada
pergunta realizada, sendo as classificações para os conceitos: excelente, bom, regular e
insuficiente; realizamos quatro perguntas fechadas, numeradas de 4 a 7.
A quarta pergunta está relacionada à opinião dos mediadores acerca das atividades que
o CCPP efetua, a quinta, quanto à disponibilidade dos recursos do CCPP, a sexta, sobre o uso
desses recursos para as atividades dos mediadores e, por fim, a sétima pergunta referente à
avaliação quanto à aquisição de conceitos atribuídos na realização das atividades.
Para as perguntas fechadas elaboramos o gráfico 1, abaixo, mostrando a avaliação dos
mediadores quanto à sua opinião sobre as questões de conceitos. Pela análise do gráfico,
observamos que em todas as questões o conceito bom é predominante, no que diz respeito à
avaliação dos mediadores quanto às atividades executadas no CCPP, da disponibilidade de
recursos e materiais, dos seus usos e da aquisição de conceitos como parte integrante das
atividades. Esta disponibilidade de meios pedagógicos materiais para o processo de ensinoaprendizagem corrobora com estudos sobre a importância dos planetários como ambientes
não-formais para o ensino de ciências, sobretudo por fugirem do convencional das salas de
aulas, por serem centros de revolução da aprendizagem, uma vez que apresentam
características diferentes daquelas encontradas nas escolas, bem como proporciona
experiências práticas e observacionais em encontro aos interesses e necessidades do visitante,
a exemplo das apresentações (ou sessões de cúpula) e exposições sobre o universo
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(ROMANZINI; BATISTA, 2000). Conjuntamente com a aprendizagem, pode-se também
considerar que as experiências de mediação nestes lugares como “processo formativo não
apenas para públicos que visitam museus de ciências, mas também para futuros professores
da área científica”, apesar de as possibilidades de formativas propiciadas pelos centros de
ciências ainda ocuparem poucos lugares nos currículos de formação de professores, mesmo
que eles possam contribuir com questões da alfabetização científica (OVIGLI; FREITAS;
CALUZI, 2010).
Gráfico 1 - Avaliação dos mediadores quanto as atividades realizadas no CCPP
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Questão 7

Fonte: elaborado pelos autores.

Ao mesmo tempo, observamos uma relevância quanto ao conceito regular sobre a
disponibilidade e uso dos materiais disponibilizados para a realização das práticas. É notório
que das três respostas regulares da questão 5, dois são mediadores da química e um da biologia.
Tal resultado comprova que, dentre os três espaços, o espaço de química, de fato, apresenta
maiores dificuldades na realização de suas práticas, exatamente por falta de materiais ou
inviabilidade para determinado público alvo, como foi observado nas respostas discursivas.
Por outro lado, na questão 6, sobre o uso dos materiais nas atividades, os três
mediadores da química conceituaram como regular, além de Marcos da biologia, que também
o fez. Portanto, acerca da disponibilidade e uso dos materiais, e outros para o desenvolvimento
das atividades, pontuamos certa carência dos mesmos, especialmente ao espaço da química.
Mais uma vez se evidencia este fato quando ressaltamos que o espaço da química não funciona
todos os dias por carência ou falta de materiais e reagentes para a prática, o que inviabiliza a
possibilidade de funcionar em todos os dias de visitação.
Sobre isso, destacamos o que Ponte &Oliveira (2002, p. 4) relatam sobre o
conhecimento profissional, o qual se distingue de questões acadêmicas ou cotidianas. Damos
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enfoque especial aos mediadores de química, uma vez que, de acordo com as respostas do
questionário, lidam com situações adversas que envolvem prática, recurso disponível e público
alvo, em que poucas vezes é possível conciliá-los de modo definido. Considerando as palavras
do autor, observamos que, no sentido de formação profissional, os mediadores de química são
mais incentivados – poderíamos dizer até forçados – ao promover alternativas com o fim de
realizar a prática, mesmo quando não são adequadas ao público alvo, que “envolve tanto
processos de rotina como a resolução de problemas concretos num domínio delimitado de
prática social” (PONTE; OLIVEIRA, 2002, p. 4).
Nas questões 4 e 7 acerca das atividades realizadas e a atribuição de conceitos,
respectivamente, analisamos que houve predominância dos conceitos excelente e bom, mais
ainda no primeiro. Denota-se, portanto, que o CCPP, quando pensamos no planejamento
mediado pelos alunos de Licenciatura Plena em Ciências Naturais e seus orientadores, bem
como a aquisição dos conceitos abordados nas atividades realizadas, apresenta um resultado
satisfatório, mesmo em certo contraste com a disponibilidade e o uso dos materiais.
Finalmente, de acordo com as respostas dos próprios mediadores, o ganho de experiência,
atribuição de novas estratégias metodológicas e a prática docente no espaço são resultado
dessa boa atuação do CCPP quanto às atividades e aos conceitos apresentados e abordados de
maneira mais simples de entender. Tais características contribuem, significativamente, à
formação desses futuros professores.
Por fim, destacamos o parecer de Frison (2012, p.159), o qual afirma que “os
professores que estão em formação e os já atuantes, necessitam saber mais como atuar com
esses saberes teóricos e experimentais dentro e fora de sua esfera de trabalho, e é evidente que
o docente se deparará com dificuldades e limitações, as quais ele precisará lidar para realizar
o seu trabalho com êxito”. Certamente, tais dificuldades no CCPP, relacionadas aos materiais
e sua disponibilidade de uso, de certo modo, também contribuem para a formação de seus
mediadores como futuros professores que estarão mais aptos para lidar com situações adversas
em seu ambiente de trabalho e, até mesmo, fora dele.
4.2 A ENTREVISTA
A entrevista foi realizada com o intuito de relatar a vivência e a influência na formação
docente desses mediadores no CCPP, utilizando quatro perguntas que evidenciaram suas
opiniões quanto à importância das atividades realizadas e contribuições para sua formação
inicial. Os mediadores entrevistados também foram das três áreas das Ciências Naturais, sendo
dois do espaço da física, e três da biologia e da química.
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Do ponto de vista da importância das atividades que são realizadas no CCPP, os
mediadores da física relataram que a forma de se trabalhar no ambiente não formal é bastante
significativa, pois é possível trabalhar de forma flexível conciliando a teoria e a prática de
forma mais abrangente, evidenciando não só o que se aprende nos espaços formais de ensino,
mas também como “algo a mais”.
Considero importante é a forma que a gente trabalha, recebendo as escolas de forma
que temos o espaço e o tempo flexíveis, podemos trabalhar de modo diferenciado
em vários aspectos, por exemplo, quando recebemos uma turma temos como falar o
conteúdo resumidamente, depois uma aplicação e deixar que eles questionem,
comecem instigar [...]. (Alfeu - Mediador de Física).

Os mediadores do espaço da química mencionaram que as atividades que aprendem no
CCPP como um espaço de divulgação da ciência, não somente para o espaço não formal, mas
também em oficinas, exposições, etc., de forma que também haja uma interdisciplinaridade
entre as disciplinas, transmitindo o conhecimento através das práticas realizadas.
Na minha opinião as metodologias que a gente aprende aplicar, não somente aqui,
mas em escolas públicas e vários outros lugares são muito importantes, pois
tentamos passar um conhecimento não só com conteúdo, mas prático para os alunos,
metodologias que eles possam ver e entender como realmente funciona a química e
as outras disciplinas [...]. (João - Mediador de Química).

Ademais, mediadores do espaço da biologia alegam que todos os que trabalham no
CCPP têm que transmitir o conhecimento de maneira não formal, sendo necessário montar ou
criar atividades lúdicas para que o aluno possa entender aquilo que está sendo explanado. Isso
está de acordo com a afirmação de Piconez (1991), que nos diz ser possível em um espaço não
formal, ter uma formação docente, a qual se desenvolva em uma relação com a prática e teoria,
e vice-versa, dando origem ao que ele chama de uma prática ressignificada.
Quanto às contribuições do CCPP para a formação docente inicial, os mediadores da
física destacam que vêm acrescentar experiência na sua formação com orientação dos técnicos
e professores, fazendo com que, ao exercer a profissão futuramente, tenham alternativas para
o ensino aprendizagem de seus alunos, como os experimentos, práticas lúdicas, dentre outras,
como ressalta o mediador de física Pedro:
O Centro de Ciências só vem acrescentar tanto no currículo como na nossa própria
experiência, pois nós temos as orientações dos técnicos, dos professores com
opiniões, conselhos [...]. (Pedro - Mediador de Física).

Os mediadores do espaço da química também destacaram o ganho de experiência,
conhecimento e didática como contribuição do CCPP na sua formação inicial, ou seja,
confirmando o que Schön (1992) afirmara – quea formação docente precisa abranger situações
práticas do cotidiano – visando a ressignificação dessas colocações relatadas pelos futuros
professores.
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Aqui no Centro de Ciências ganhamos conhecimento e, sobretudo de estarmos
vivenciando aqui a nossa área, divulgando e que futuramente vai nos ajudar como
professores quando atuarmos em outros espaços fora da escola [...] (Joelma Mediadora de Química).

Finalizando, os mediadores de biologia relataram que, ao exercer a docência, não terão
apenas um método de ensinar “conteudista”, mas buscarãoalternativas além da aula expositiva.
Desta maneira, o CCPP contribui na prática pedagógica para instruir essas novas metodologias
no ensino aprendizagem, fazendo com que os alunos tenham uma visão mais ampla daquilo que
está sendo explicado.
O Centro de Ciências nos ensina a transmitir o conhecimento de outra maneira, e dessa
forma podemos quebrar a metodologia maçante da sala de aula, aprendemos a
transmitir o conhecimento de forma que o aluno possa entender, então para o aluno
entender temos que trazer o conhecimento de forma mais lúdica, mais acessível para
aprendizagem [...] (Mônica - Mediadora de Biologia).

Sobre isso, Bordenave e Pereira (1998) relatam a importância do que eles chamam de
“comunicação multilateral” como meio facilitador do processo de aprendizagem, com a
finalidade de que o assunto em questão seja amplamente discutido e não apenas repassado do
professor para o aluno, isto é, dando ênfase às contribuições do CCPP que ensinam novos
métodos ou práticas para os futuros docentes, incentivando essa comunicação multilateral na
profissão.
Tendo em vista os resultados obtidos na pesquisa realizada no CCPP, observamos que
esse Centroé fundamental na formação inicial docente de seus mediadores, de acordo com as
suas próprias respostas e relatos analisados. Em suma, os futuros professores de ciências
naturais apontaram que o CCPP tem contribuído na sua formação docente, apesar de
identificarem dificuldades no âmbito da disponibilidade de recursos metodológicos para
exercer as atividades do Centro de Ciências, sobretudo no espaço de química, bem como
problemas relacionados à visitação e infraestrutura do CCPP.
Cremos que a disponibilidade de mais recursos, junto às metodologias de trabalho e
convênios, tanto no ensino, quanto na pesquisa e extensão e, ainda, na formação inicial e
continuada de professores de ciências naturais envolvidos no CCPP, possam promover a
qualificação pedagógica necessária ao espaço. Defendemos também a necessidade de mais
investigações que tenham como foco a instituição, seus diversificados espaços, profissionais,
bem como as metodologias de ensino aplicadas pelos mediadores e os processos de
aprendizagens neste ambiente de ensino e divulgação científica, relacionando a teoria e a
prática na educação em Ciências Naturais.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O CCPP, como núcleo vinculado à Universidade do Estado do Pará, tem contribuído
não somente com a formação inicial e continuada dos mediadores do local, mas também à
formação de alunos do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), o
qual também realiza atividades no CCPP, como oficinas e outras atividades. Dessa maneira,
pontuamos que o Centro de Ciências atua a incentivar cada vez mais os alunos de Licenciatura
em Ciências Naturais a desenvolver metodologias independentes e com mediação de
profissionais que estimulam a atuação efetiva do futuro docente.
Deste modo, através da mediação entre os espaços do CCPP, os mediadores atribuem
experiências quanto ao trabalho em equipe, socialização de ideias e execução de tarefas
mútuas, bastante relevantes para os futuros profissionais da área de educação. Além disso,
ajuda o aluno a entender que as ciências (Biologia, Física e Química) estão intimamente
ligadas e que o conhecimento é interligado pela interdisciplinaridade. Tais atribuições
complementam a formação inicial e continuada e leva-nos a propor um vínculo maior entre o
Centro de Ciências, como espaço não formal e a UEPA, sendo o núcleo responsável pela boa
preparação dos futuros professores.
Denota-se, dessa maneira, que a partir dos objetivos do CCPP, bem como sua atuação
para com o seu público alvo, para que essa seja bem sucedida, necessita-se de mediadores
aptos para desenvolver tais atividades a fim de cumprir com esses objetivos. Sendo assim, o
CCPP necessita adotar medidas que contribuam à boa atuação de seus mediadores,
demandando estratégias a fim de auxiliar na formação inicial dos mesmos.
Por fim, podemos ainda considerar que as dificuldades e certas restrições eventuais que
sucedem em desenvolverem-se atividades no CCPP, podem também, de certa maneira,
“pressionar” os mediadores a buscar outros métodos que sejam aplicados no espaço, fazendo,
assim, com que eles assumam desafios, os quais, provavelmente, existirão quando iniciarem
sua atuação como professores de ciências.

128

Práticas Pedagógicas: Desafios e Perspectivas

6 REFERÊNCIAS
BOGDAN, R; BIKLEN, S. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria
e aos métodos. Porto: Porto Editora, 1994, p. 47-49.
BORDENAVE, J. D.; PEREIRA, A. M. Estratégias de Ensino-Aprendizagem. Como
Incentivar a participação ativa dos alunos. 10. Ed. Editora Vozes, Petrópolis, 1998.
BRAGA, C. E.; GOMES, H. A.; GUTJAHR, A. L. Espaços não-formais não institucionais
de Belém-Pará, uma alternativa para o Estágio Supervisionado do curso de Ciências
Naturais: ação educativa em uma praça pública. Enciclopédia Biosfera, Centro Científico
Conhecer, Goiânia, v.11, n. 21, 2015, p. 2716-2733.
CHIMENTÃO, L. K. O Significado da Formação Continuada Docente. In:4º Congresso
Norte Paranaense de Educação Física Escolar. Londrina, Julho, 2009.
FRISON, M. D. A produção de saberes docentes articulada à formação inicial de
professores de química: Implicações Teórico-Práticas na Escola de Nível Médio. Porto
Alegre, 2012. 310 f. Dissertação (Tese de Doutorado). Universidade Federal do Rio Grande
do Sul.
GONÇALVES, C. J. G.; YANO, V. T. B. A Importância do Espaço não formal Centro de
Ciências e Planetário do Pará “Sebastião Sodré da Gama” Para o Ensino de Física no
Ensino Médio. Belém, 2013. 18 f. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso) –
Universidade do Estado do Pará.
JACOBUCCI, D. F. C. A Formação continuada de professores em centros e museus de
ciências no Brasil. 2006. 317f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Estadual de
Campinas. Campinas-SP, 2006.
LANZA, F. Teoria e prática: Aspectos indissociáveis. An. Sciencult, v.1, n.1, Parnaíba,
2009.
MALDANER, O. A. A pós-graduação e a formação do educador químico. In: ROSA, M. I.
P.; ROSSI, A. V. In: Educação Química no Brasil: Memórias, políticas e tendências.
Campinas, SP: Editora Átomo, 2008, p. 269-288.
MEDINA, G. B. K.; PORTILHO, E. M. L. Uma Metodologia de Formação Continuada para
Professores da Educação Infantil. In: IX SEMINÁRIO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO
DA REGIÃO SUL, Anais...Caxias do Sul, 2012.
MONTEIRO, B. A. P.; MARTINS, I.; GOUVÊA, G. Espaços não formais de educação e os
discursos presentes na formação inicial de professores de química.In: VII ENCONTRO
NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, Anais... Florianópolis,
2009.
OVIGLI, D.F.; FREITAS, D.; CALUZI, J.J. Quando os museus de ciências tornam-se
espaços de formação docente. In: PIROLA, N.A. org. Ensino de ciências e matemática, IV:
temas de investigação [online]. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica,
p.95-114, 2010.
PICONEZ, S.C.B. A Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado: a aproximação da
realidade escolar e a prática da reflexão. In: Piconez, S.C.B. (org.). A Prática de ensino e o
estágio supervisionado. Campinas: Papirus, p. 15-38, 1991.
PONTE, J. P.; OLIVEIRA, H. Remar contra a Maré: A Construção do Conhecimento e a
Identidade Profissional na Formação Inicial. Revista de Educação, vol. 11, n.2, 2002, p.145163.

129

Práticas Pedagógicas: Desafios e Perspectivas

ROMANZINI, J.; BATISTA, I. L. Os planetários como ambientes não-formais para o ensino
de ciências. In: VII ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM
CIÊNCIAS, Anais... Florianópolis, nov., 2009.
SCHÖN, D.A. Formar professores como profissionais reflexivos. In: NÓVOA, A (org.). Os
professores e a sua formação. Lisboa, Dom Quixote, 1992, p. 79-91.
SOARES, M. S. M. A casa da ciência da UFRJ como espaço de educação não-formal. Rio
de Janeiro, 2003. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso(Curso Normal Superior) –
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro-RJ, 2003
VIEIRA, V.; BIANCONI, M. L.; DIAS, M. Espaços não-formais de ensino e o currículo de
ciências. Ciência e Cultura, vol. 57, n. 4, out/dez, 2005.

130

131

Práticas Pedagógicas: Desafios e Perspectivas

O PEDAGOGO QUE ATUA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
PARÁ: PRÁTICAS, DESAFIOS, PERSPECTIVAS E IDENTIDADE
PROFISSIONAL
Jéssyca Santos Cordeiro 1
Marina de Assis Oliveira Santos 2
Diana Lemes Ferreira 3
Resumo: No presente artigo buscou-se compreender o processo de construção da identidade
profissional dos Pedagogos atuantes no Ministério Público do Estado do Pará (MPE/PA), para que
assim se possa conhecer sobre a atuação dos mesmos dentro de espaços de educação não formal,
principalmente, na esfera jurídica. A proposta foi estudar sobre a identidade profissional dos
pedagogos do MPE/PA no intuito de conhecer sobre as suas práticas e ainda identificar os seus
desafios e perspectivas. Para tanto, analisou-se a identidade profissional dos pedagogos do MPE/PA,
a partir de pesquisa bibliográfica, análise documental e algumas entrevistas. Optou-se pela pesquisa
qualitativa, tendo como procedimento o estudo bibliográfico e, para a coleta dos dados, utilizou-se da
técnica da entrevista semi-estruturada. Desta forma, a partir da coleta e interpretação dos dados, foi
possível analisar e entender as atribuições que competem ao pedagogo no MPE/PA, bem como
desvelar a construção do processo identitário na instituição. Para tanto, o artigo tem sustentação
teórico-metodológica em autores como Libâneo (2010), Dubar (2005), Braga (2010), entre outros. Os
resultados evidenciaram que o trabalho desenvolvido pelos pedagogos na instituição é amplo e está
relacionado a planejamento, gestão com pessoas, assessoria, acolhimento e orientação educacional.
Conclui-se que o trabalho desenvolvido pelos pedagogos é importante, uma vez que estes
profissionais também são responsáveis por auxiliar no processo de asseguramento dos direitos sociais
e coletivos. Esta pesquisa permitiu identificarmos que os pedagogos enquanto profissionais do
MPE/PA apresentam autonomia, reconhecimento e satisfação, fatores essenciais para a construção da
identidade profissional.
Palavras-chave: Educação Não Formal; Identidade Profissional; Atuação do Pedagogo.

Abstract: This article aims to understand the process of building the professional identity of
Pedagogues working in the Public Ministry of the State of Pará (MPE / PA), so that it can learn
about their work within of non-formal education spaces, mainly in the legal sphere . Therefore the
proposal was to study the professional identity of the MPE / PA pedagogues in order to know about
their practices and identify their challenges and perspectives. For that, the professional identity of the
MPE / PA pedagogues was analyzed, based on bibliographical research, documentary analysis and
some interviews. The qualitative research was chosen, having as a procedure the bibliographic study
and for the data collection, it was used the semi-structured interview technique. In this way, from the
collection and interpretation of the data it was possible to analyze and understand the attributions that
compete with the pedagogue in the MPE / PA, as well as to unveil the construction of the identity
process in the institution. For this, the article has theoretical and methodological support in authors
such as Libâneo (2010), Dubar (2005), Braga (2010) and others. The results evidenced that the work
developed by the pedagogues in the institution is broad and is related planning, management with
people, advice, reception and educational guidance. It is concluded that the work developed by
pedagogues is important for their recognition and appreciation, since these professionals are also
responsible for assisting in the process of ensuring social and collective rights. This research allowed
us to identify that pedagogues as MPE / PA professionals present autonomy, recognition and
satisfaction, factors that are essential for the construction of professional identity.
Keywords: No-formal education; Professional identity; Educator's performance.
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1 INTRODUÇÃO
Este artigo é resultado do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), desenvolvido no
Curso de Pedagogia na Universidade do Estado do Pará-UEPA. Teve como objetivo
principal conhecer sobre a atuação dos pedagogos no Ministério Público do Estado do Pará
(MPE/PA), suas práticas, desafios e perspectivas profissionais, assim como destacar a
importância de sua atuação em um órgão do campo jurídico. Informações que nos
permitiram compreender como está se dando o processo de construção da identidade
profissional dos Pedagogos no Ministério Público do Estado do Pará (MPE/PA).
Ressalta-se que a Pedagogia é o campo do conhecimento que se detém em estudar a
educação ou o ato educativo, ocupando-se da educação intencionalizada, ou melhor, de
investigar quais os fatores que contribuem para a construção do ser humano como membro
de uma determinada sociedade, bem como, os processos e meios dessa construção, buscando
unir teoria e prática, aplicando-os em qualquer espaço. Sendo assim, despertamos o interesse
em pesquisar sobre os pedagogos atuantes no MPE/PA no intuito de conhecer de modo mais
aprofundado a atuação de pedagogos no MPE/PA; buscou-se responder as seguintes
questões norteadoras: Quais as principais atribuições desse profissional nessa esfera de
atuação? Qual o perfil do pedagogo dentro da instituição? Quais os desafios e perspectivas
da profissão no órgão?
Este estudo, inicialmente, deu-se por meio da pesquisa bibliográfica a qual nos
permitiu maior domínio sobre as teorias apresentadas no decorrer deste trabalho. Para tanto,
foram utilizadas bibliografias baseadas nos estudos de Libâneo (2010,2011), Dubar (2005),
Freitas (2012), Braga (2010), entre outros. Para a obtenção dos dados elencou-se a entrevista
semiestruturada, por esta ser “[...] uma técnica muito eficiente para a obtenção de dados em
profundidade acerca do comportamento humano”. (GIL, 2008, p. 110). A entrevista foi
realizada com 3 (três) pedagogas da instituição, sendo que uma delas se encontra na
Promotoria de Justiça da Infância e Juventude (PJIJ); a segunda na Procuradoria de Justiça
Promotorias anexo I e II (PJPJA/I e II), e a terceira no Centro de Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional Ernesto Pinho Filho (CEAF), todos anexos e pertencentes ao MPE/PA.
Destacamos que considerando as questões éticas e a importância de se utilizar a
técnica da entrevista, fez-se necessária a assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) pelas entrevistadas, visando tornar públicos os dados coletados, assim
como assegurar o anonimato das mesmas.
Acreditamos que a presente pesquisa se converteu em importante instrumento de
estudo sobre a atuação do pedagogo no campo jurídico, tornando-se subsídio para novas
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pesquisas no tocante à ação desse profissional e a construção de sua identidade na referida
esfera de atuação.
2 A PEDAGOGIA JURÍDICA
Para Libâneo (2011, p. 64) “[...] toda educação corresponde a uma pedagogia [...]”.
Logo, as modalidades de educação formal, não formal e informal, são processos educativos
os quais a pedagogia estuda, porém, em diferentes espaços, cada uma com suas
especificidades. No entanto, nunca serão estudados de forma isolada, uma vez que:
[...] se há muitas práticas educativas, em muitos lugares e sob variadas
modalidades, há por consequência, várias pedagogias: a pedagogia familiar, a
pedagogia sindical, a pedagogia dos meios de comunicação etc., e também a
pedagogia escolar. (Id, 2010, p. 31).

Neste viés que destacamos a Pedagogia Jurídica, como uma prática educativa que
ocorre fora do ambiente escolar, contudo ela se desenvolve em um ambiente
institucionalizado, organizado e sistematizado por leis e regras que visam regulamentar o
trabalho e beneficiar a sociedade por meio da contribuição na resolução de problemas legais.
Desse modo, a Pedagogia Jurídica, para Leite (2004, p. 1) “Trata-se do campo do
conhecimento que estuda os processos de educação jurídica”. E para desenvolver-se precisa
dialogar com “[...] a Ética, a História e a Política, além da Educação e da Sociologia que se
apresentam imprescindíveis” (LEITE, 2003, p. 16).
No tocante à regulamentação ao cargo de pedagogo em instituições do campo
jurídico, a Resolução do Conselho Nacional de Educação – Conselho Pleno (CNE/CP) Nº
1/2006, teve papel importante, pois a referida legislação ampliou a possibilidade de atuação
do pedagogo aos espaços não escolares. Sendo que essa resolução veio para regulamentar o
curso de Pedagogia e estabelecer que as instituições de ensino superior devam formar
profissionais para atuarem na docência escolar e na gestão escolar e não escolar, ou seja, em
espaços e instituições nas quais se realizam práticas educativas e se constroem
conhecimentos pedagógicos (BRASIL, 2006). Do mesmo modo a (CNE/CP) Nº 02/2015
afirma a necessidade de ampla formação dos profissionais da educação básica, pois
compreende que a educação contempla todos os processos formativos que se desenvolvem
na convivência humana, no trabalho, na vida familiar, em instituições de ensino, pesquisa e
extensão e nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil (BRASIL, 2015).
As referidas resoluções propiciaram a ampliação do campo profissional dos
pedagogos, pois após essas resoluções, alguns concursos públicos já apresentavam em suas
demandas o profissional da Pedagogia, como: o Tribunal de Justiça do Estado do Pará; o
Ministério Público do Estado do Pará; a Defensoria Pública do Pará e, atualmente, a
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Defensoria Pública do Estado de São Paulo, (DOL). O que refletiu as diversas possibilidades
de atuação do profissional da educação no campo jurídico. Contudo, o pedagogo ainda está
conquistando o seu espaço e construindo a sua identidade nessa esfera de atuação. Nesse
sentido, Freitas (2012), reconhece que:
[...] ganha espaço para auxiliar no atendimento dos usuários do sistema de justiça
no campo dos conflitos de natureza cível e penal para realizar uma intervenção
diferenciada nos litígios, visto que o modelo tradicional de justiça vem ganhando
outras moldagens, ainda que tímidas, à realidade jurídica brasileira e o pedagogo
realiza uma intermediação pedagógica entre os usuários da justiça e os operadores
do Direito. (FREITAS, 2012, p. 89).

Partindo dessa premissa, o profissional deve buscar especializar-se, firmando sua
identidade enquanto pedagogo. Logo, faz-se imprescindível que o pedagogo conheça e se
aprofunde nas legislações fundamentais para o trabalho na área jurídica como: o Estatuto da
Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 8069/1990 (BRASIL, 1990); o Estatuto do Idoso,
Lei nº 10.741/03 (BRASIL, 2003), e a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional n° 9.394/1996 (BRASIL, 1996); Lei Maria da Penha nº 11.340 (BRASIL, 2006);
Constituições Estaduais e Federais, bem como, outras legislações educacionais. Por isso é
fundamental que os pedagogos que atuam no campo jurídico tenham conhecimentos sobre os
âmbitos legais, além de conhecer os sujeitos envolvidos nos casos, pois esses profissionais
contribuem, por meio de seus pareceres e/ou relatos na resolução de casos judiciais. Assim
como afirma Freitas (2012):
As opiniões, tecnicamente fundamentadas, transformam-se em pareceres que
podem corroborar as decisões judiciais nos casos, contribuindo para a construção
ou sustentação de concepções sociais a respeito dos sujeitos e de seus problemas.
(FREITAS, 2012, p. 85).

Logo, a preparação do profissional e seu aprimoramento são essenciais para a exímia
realização de suas atividades profissionais. Posto isso, é importante contribuir para desvelar
essa nova esfera de atuação que o pedagogo vem conquistando e construindo, no que tange a
suas possibilidades profissionais, como, por exemplo, no Ministério Público do Estado do
Pará.
2.1 UM BREVE HISTÓRICO SOBRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
PARÁ (MPE/PA)
No Brasil, a criação do Ministério Público ocorreu no ano de 1890, quando surgiu o
primeiro documento legal que versava sobre a criação do Ministério Público como
instituição, como aponta Braga:
Durante o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, surge o primeiro diploma
legal que formaliza a existência do Ministério Público Brasileiro, por meio dos
Decretos Federais nº 848 (BRASIL, 1890) e nº 1.030, de 1890; ambos dispunham
sobre a Lei Orgânica da Justiça Federal (BRAGA, 2010, p. 102).
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Após sua criação o Ministério Público foi sendo reformulado e estruturado a fim de
seguir as diversas legislações criadas no Brasil, até se consolidar como uma instituição
independente e autônoma que visa defender os interesses sociais individuais e coletivos, por
meio da Constituição Federal (CF) de 1988, ainda em vigência no Brasil. A CF/88 também
se fez muito importante, pois, foi por meio desta que o referido Ministério ganhou novos
desdobramentos para abranger todo o território nacional, como evidenciado em seu artigo
128:
Art. 128. O Ministério Público abrange:
I - o Ministério Público da União, que compreende:
a) o Ministério Público Federal;
b) o Ministério Público do Trabalho;
c) o Ministério Público Militar;
d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;
II - os Ministérios Públicos dos Estados. (BRASIL, 1988).

Logo, com os novos desdobramentos, a Constituição admite que o Ministério Público
seja regido por duas instâncias de governo – da União e dos Estados –, o que restringe a
atuação particular de cada Parquet. Apesar de que a consolidação autônoma deste Ministério
só ocorrer com a CF/88, muitos destes órgãos já haviam sido criados há alguns anos, como é
o caso do Ministério Público do Estado do Pará.
O Ministério Público do Estado do Pará se instalou de forma administrativa a partir
de 17 de setembro de 1965, e foi embasado pela Lei nº 3.346, sendo esta reconhecida como a
primeira lei do Ministério Público Estadual. No ano de sua instalação, o Brasil ainda estava
vivendo no regime militar; sendo assim, o Ministério Público do Estado só sofreu mudanças
com a Constituição de 1969, que traz em seu capítulo VII do poder executivo, seção VII:
Art. 95. O Ministério Público federal tem por chefe o Procurador-Geral da
República, nomeado pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de
trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação liberada.
§ 1º Os membros do Ministério Público da União, do Distrito Federal e dos
Territórios ingressarão nos cargos iniciais de carreira, mediante concurso público
de provas e títulos; após dois anos de exercício, não poderão ser demitidos senão
por sentença judiciária ou em virtude de processo administrativo em que se lhes
faculte ampla defesa, nem removidos a não ser mediante representação do
Procurador-Geral, com fundamento em conveniência do serviço.
§ 2º Nas comarcas do interior, a União poderá ser representada pelo Ministério
Público estadual.
Art. 96. O Ministério Público dos Estados será organizado em carreira, por lei
estadual, observado o disposto no § 1° do artigo anterior. (BRASIL, 1969).

A referida lei, além de acentuar o autoritarismo dos militares, fez referência ao
Ministério Público subordinado ao poder executivo. O órgão manteve-se durante o período
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da ditadura militar sobre forte fiscalização e controle, uma vez que em um regime autoritário
uma instituição democrática não poderia ter autonomia.
No entanto, no ano de 1982, foi promulgada a Lei nº 001/82, Lei Orgânica do
Ministério Público do Estado, a qual permitiu a criação de novas funções ao Parquet de
forma a lhe reestruturar, garantindo “certa” autonomia à organização. Porém, segundo o
MPE/PA (1992) a autonomia só foi alcançada, após a conquista de sua sede própria, que
ocorreu depois de duas tentativas. A primeira tentativa iniciou-se em 1985, com o então
Procurador Geral de Justiça que ocupava o cargo naquele ano, o qual tentou formalizar a
compra de dois imóveis de um empresário, todavia sem sucesso em decorrência do valor
exorbitante das propriedades. A segunda iniciativa, já em 1990, ocorreu quando a
Procuradora Geral de Justiça da época elaborou uma nova proposta de compra, de um prédio
localizado na Rua João Diogo, na capital paraense Belém/PA e a compra foi concluída com
sucesso. E foi deste modo, que no dia 10 de novembro de 1992, surgiu o edifício sede do
MPE/PA. (MPE/PA, 1992).
Segundo o MPE/PA (1992), a inauguração desta sede é uma das vitórias alcançadas a
partir da promulgação da CF de 1988, posto que foi nesse período que o MPE/PA passou de
um mero fiscalizador das leis a um “ [...] defensor da ordem jurídica do regime democrático
e dos interesses sociais e individuais[...]” (MPE/PA, 1992, p. 6).
Sendo assim, o Ministério Público do Pará vem se desenvolvendo, desde a década de
1980, no intuito de oferecer um melhor atendimento à sociedade. Tanto que no ano de 1982,
com a Lei nº 001/82 foram criados cargos até então inexistentes no quadro funcional do
órgão, como: o Colégio de Procuradores, o Conselho Superior do Ministério Público, a
Corregedoria Geral da Instituição, os Procuradores de Justiça, os Promotores de Justiça,
além da Procuradoria Geral de Justiça. Foi por meio da vigência desta lei que o MPE se
expandiu e surgiram as Procuradorias e Promotorias de Justiça que, atualmente, funcionam
em prédios anexos à sede principal, dentre as quais destacamos: a Promotoria de Justiça da
Infância e Juventude e as Procuradorias de Justiça, assim como o Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), locais em que atuam os pedagogos, os quais foram
sujeitos desta pesquisa.
3 A ATUAÇÃO DOS PEDAGOGOS NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
PARÁ (MPE/PA)
Esta pesquisa nos possibilitou uma amostra de aproximadamente 30% da realidade
dos pedagogos do MPE/PA que, atualmente, tem no seu quadro funcional oito pedagogos,
sendo dois da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude (PJIJ), um da Procuradoria de
Justiça Promotorias anexo I e II (PJPJA), mais precisamente, na Promotoria de Educação,
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um no Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional Ernesto Pinho Filho (CEAF) e
quatro no Centro de Apoio Operacional (CAO). Só foi possível entrevistar 3 pedagogas, com
faixa etária entre 30 e 50 anos, as quais estão lotadas da seguinte maneira: uma na PJIJ; outra
na Promotoria de Educação, e a terceira no CEAF, todos anexos e pertencentes ao MPE/PA.
No CAO não houve a possibilidade, já que os quatro Pedagogos atuantes devem suprir as
necessidades dos 144 municípios do Estado do Pará, uma vez que não há pedagogos nos
prédios do MPE no Estado que não seja na sede do município de Belém.
Quanto à atuação dos Pedagogos no MPE, existem variações, pois como esses
profissionais atuam em Promotorias diferentes e no Centro de Formação, cada um tem suas
especificações. Contudo, é imperioso destacar que a função que existe é a de técnico
pedagogo, e está regulamentada no Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR) dos
profissionais do MPE/PA. É neste documento que constam as atribuições referentes a cada
um dos Pedagogos em exercício profissional, conforme, resumidamente exposto no quadro 1:
Quadro 1 - Atribuições para Técnico Pedagogo

Pesquisa

Assessoria

Elaboração de diagnósticos ligados a instituição de atendimento a criança e ao adolescente
Elaboração de diagnóstico ligado às instituições educacionais (escolas, creches, centros de
internamento, etc);
[...]
Comparar o atendimento prestado na legislação vigente C.F/88, ECA, LDB e outros;
[...]
Elaborar e analisar estratégias de pesquisas sócio educativas;
Analisar e refletir acerca da política educacional adotada nos níveis: Nacional, Estadual e
Municipal, com o intuito de diagnosticar suas dificuldades e elaborar alternativas de soluções;
[...]
Recebimento de denúncias educativas;
Participar em visitas e inspeções a Órgãos Governamentais que realizem trabalhos de cunho
educativo;
[...]
Encaminhamento à atendimento pisco - social (creches, abrigos, saúde etc.);
[...]
Integrar quando designado comissões, Equipes e grupos de trabalho para desenvolver
atividades de projetos, pesquisas e etc.;
[...]

[...]
Planejar, executar, supervisionar e avaliar programas e projetos na área educacional e na
capacitação profissional;
Treinamento Atuar na organização e execução de eventos pelo Ministério Público;
Desenvolver parcerias estratégicas entre o Ministério Público e outras instituições;
[...]
Estabelecer cronograma de atividades, reuniões com a equipe de trabalho;
[...]
Fonte: Ministério Público do Estado do Pará (2016).

As atribuições foram anexadas à resolução de nº 14/2003-MPE/CPJ, de 18 de
novembro de 2003, por meio do art. 2º da Resolução de nº 043/2011-CPJ de 1 de dezembro
de 2011, o qual em seu anexo IV descreve outras atribuições ao cargo de Técnico Pedagogo.

137

Práticas Pedagógicas: Desafios e Perspectivas

Realizamos a comparação entre o que consta como atribuições do cargo de Técnico
Pedagogo no PCCR dos Profissionais do MPE/PA e a fala das entrevistadas sobre suas
funções. Para tanto, as entrevistadas foram identificadas como P1, que é a Pedagoga que atua
na Promotoria de Justiça da infância e da Juventude, P2 o que atua na Promotoria de Justiça
de Educação e P3 a profissional atuante no Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional.
Durante a entrevista às Pedagogas do MPE/PA, foi efetuada a seguinte pergunta
fundamental para compreendermos sobre a atuação dos Pedagogos dentro do MPE/PA, e
compararmos com o PCCR: Quais as atividades que desenvolve no seu dia a dia de trabalho?
Como resposta a essa pergunta, cada uma das entrevistadas relatou, resumidamente, sobre
suas atividades profissionais. Desse modo, a profissional que atua na Promotoria de Infância
e Juventude, P1 relatou suas atribuições:
Nós temos atividades em diversas frentes [...] tem as notícias de fato, essas notícias
de fato, são as denúncias que as pessoas vêm aqui na recepção e falam com o
promotor, [...] podem ser de diversas ordens, [...] quando é por telefone é por meio
do disque 100, existe também a atuação do pedagogo nos planos de atuação dos
Promotores, [...]você também tem como campo de atuação o trabalho nas casas de
acolhimento, que são das crianças que estão nas casas ou por uma questão de que a
Justiça tirou da família, por algum motivo, ou porque elas estão disponíveis pra
adoção, [...] então, também é um campo específico da Promotoria da Infância, [...]
fora as palestras que nós vamos proferir nas escolas”. (PEDAGOGA, P1, 2016).

Partindo da análise da fala da entrevistada, percebe-se que sua atuação é vasta e as
atividades desenvolvidas são diversificadas, o que evidencia muito a importância de sua
presença enquanto profissional da educação, atuando em uma Promotoria que está
direcionada a assegurar os direitos da infância e da juventude. Outra entrevistada, que é a
Pedagoga que atua na Promotoria de Justiça de Educação, P2 descreve que sua atuação:
[...] é dar o suporte a atuação dela (Promotora), eu faço análise, emito parecer e
também produzo um relatório, também participo das reuniões, [...] dando o suporte
educacional, porque, às vezes, ela não conhece, vem o Secretário ou o
Coordenador do Conselho e ele presta uma informação para ela e ela tem a
necessidade e pede para eu traduzir isso para ela [...] eu fico na assessoria
pedagógica da doutora. (PEDAGOGA, P2, 2016).

Nesta Promotoria específica, a presença de um profissional da educação se faz
extremamente necessária, como se pode inferir na fala da Pedagoga, pois o seu
conhecimento só vem a somar com o trabalho desenvolvido pela Promotora de Justiça com a
qual atua, assim como com todos os demais profissionais que trabalham na Promotoria de
educação.
A Pedagoga P3 conquistou seu espaço, conseguiu reconhecimento e, atualmente,
ocupa além do cargo de Técnico-Pedagogo, o de Diretor Administrativo, ambos, no Centro
de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, a possibilidade de progressão de carreira, segundo

138

Práticas Pedagógicas: Desafios e Perspectivas

Dubar (2005), faz parte da construção de uma identidade profissional. Sobre a sua atuação a
Pedagoga P3 destaca:
Nós fazemos o calendário anual do curso através do levantamento da necessidade
de treinamento [...] vamos fazendo a filtragem [...] e depois nós montamos esse
calendário e passamos para apreciação [...] falando da função pedagógica,
passamos especialmente para o geral e para o de curso e eventos. Para que
posteriormente, encaminhemos ao Conselho Deliberativo, então toda essa
caminhada quem faz é o pedagogo, toda essa articulação [...]trabalharmos também
muito nessa operacionalização dele, no contato com os professores,
[...]trabalhamos a formatação do curso, a validade [...]as metodologias [...] a
logísticas, enfim [...] trabalhamos também na divulgação, também é bem verdade
que tem toda uma equipe, mas o nosso trabalho vai da coordenação dessa equipe
para que um workshop ou um curso de formação, enfim, aconteça, nós também
participamos de reuniões com alguns segmentos, porque assim o curso chega até
nós em forma de nome e ai depois nós vamos trabalhar o corpo do curso, então
temos contato com várias unidades [...] pra entender quais são as reais
necessidades [...] Nós também temos estagiários e o pedagogo é responsável na
área de pedagogia, nós temos dois para essa formação do estagiário, fazendo as
orientações devidas. Aqui, também, trabalhamos com a questão dos processos
seletivos para estagiários, então nós já tivemos momentos em que, literalmente,
realizamos o processo seletivo e temos momentos como esse que estamos
trabalhando agora, onde discutimos essa prática e nossa atribuição, é “know-how”
nosso, onde é que nos encontramos “brecha” na legislação no próprio CEAF para
terceirizar esse serviço, então eu estou contando assim para vocês observarem que
todas as demandas aqui dentro passam pelo pedagogo [...] antes nos parávamos no
pedagógico mesmo [...] hoje não, nós somos também responsável quanto aos
documentos oficiais que saem para contratação e pagamento desse professor, dos
termos de cooperação técnica que nós também precisamos estar à frente,
precisamos estar vendo, [...] precisamos estar atentos ao mercado, a quem pode ser
nosso parceiro, a quem oferece curso on line do nosso interesse, pra que possamos
estar movimentando ai as nossas parcerias, então nessa parte administrativa são
todos esses processos [...]. (PEDAGOGA, P3, 2016).

Partindo da fala da entrevistada, pode-se concluir que suas atribuições são inúmeras,
e que perpassam por atribuições de coordenação pedagógica e administrativa dos diversos
cursos ofertados pelo CEAF. Percebe-se que esta profissional conquistou reconhecimento
dentro da instituição, fator essencial, para a identificação do sujeito com o seu trabalho; e
ponto forte na entonação de satisfação apresentada pela mesma, durante a entrevista.
Nesta premissa, as Pedagogas relatam a importância do seu trabalho dentro do
MPE/PA que, apesar de ser um órgão jurídico, precisa “desse olhar” de cunho educacional,
pois é uma das funções do Ministério Público do Estado a “garantia do direito à educação
[...] fazer cumprir a carta magna, a LDB e que a educação seja garantida com qualidade”
(P1, 2016). Então, é de fundamental importância a atuação de Pedagogos neste Órgão. E
nesse sentido, é possível perceber na fala da Pedagoga da Promotoria de Educação o quanto
está sendo significativo o trabalho desses profissionais da educação no que tange ao
cumprimento das leis:
O Ministério Público tem papel fundamental na fiscalização das políticas públicas,
dentre elas a política pública educacional [...] a nossa importância de fortalecer o
trabalho do Ministério Público pela educação. Tem um projeto em parceria entre o
Ministério Público do Estado [...] com o Ministério Público Federal que é o
Ministério Público pela Educação que é uma plataforma online [...] existe um
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modelo de questionário onde, o promotor e o procurador da república da região
enviam para todas as escolas, as escolas vão preencher, esse questionário,
preenchendo ele gera um dado, esse dado vai chamar atenção para um problema
[...], então ele vai tabular os dados, [...] e alertar sobre os problemas [...]. Alertando
sobre os problemas ele vai gerar para o promotor os modelos de atuação, já tem no
site pré-pronto, por exemplo, modelos de recomendação, [...] que fundamentam o
trabalho do promotor. [...] Nós temos esse papel de contribuir para o aparecimento
dessa fiscalização [...]. O trabalho que a equipe pedagógica tem feito tem
fortalecido esse entendimento cada vez mais [...] infelizmente, a problemática
educacional brasileira é muito maior do que uma promotoria com quatro servidores
[...] Nós temos contribuído [...] para fomentar esse entendimento de que o MP
também tem que contribuir com a garantia do direito educacional. O MP tem que
cobrar do estado à garantia do direito a educação, que ela não se encerra só no
acesso, a gente sabe que tem vaga, mas tem vaga em que escola? Que tipo de
escola está sendo ofertada a vaga? Que tipo de educação está sendo ofertada? Não
é só garantir o acesso, você precisa garantir a permanecia, mais do que isso garantir
uma formação para esse aluno. [...] primeiro nós lutamos por vaga, por escola e
agora por uma escola de qualidade. Quando eu digo isso é bem emblemático [...]
então nós temos feito um trabalho, nesse sentido de despertar esse olhar para
educação [...] Estamos no movimento de ter um CAO Educação [...] Isso ajudaria
muito porque fortaleceria o trabalho que é desenvolvido [...] (PEDAGOGA P2,
2016).

É perceptível que as atribuições do Pedagogo no Ministério Público do Estado são
intensas e gratificantes, o que torna ainda mais visível a importância da atuação desses
profissionais da educação. Importância essa, que é bem retratada na fala Pedagoga P3:
[...] Na instituição é de suma importância, tanto é, que no período de quatro anos,
aumentou de uma Pedagoga para duas, depois para oito. Eu considero que toda
essa caminhada que nós estamos fazendo também começou a dar visibilidade, não
só a minha, mas as de minhas colegas, para o pedagogo hoje, se você ver lá no
CAO, é uma demanda estúpida e antes eu era sozinha lá, hoje já temos quatro
pedagogos, então isso retrata a importância de todos os pedagogos lotados aqui,
eles são de referência, sabe? Eles são bons, os cedidos e os concursados então isso
vai dando credibilidade [...]. (PEDAGOGA P3, 2016).

Sendo assim, a partir das respostas apresentadas por todas as entrevistadas, pode-se
inferir que fica evidente que as atividades desenvolvidas por estas profissionais encontramse contidas no Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações do MPE/PA e que é justamente a
grandeza de suas atribuições e atividades que contribuem para que essas profissionais se
identifiquem com a profissão, com o órgão e sua equipe de trabalho e são todos esses fatores,
dentre outros, que contribuem para a formação e construção da identidade pessoal e
profissional das pedagogas.
4 DESAFIOS, POSSIBILIDADES E PERSPECTIVAS DOS PEDAGOGOS NO
MPE/PA
Por meio da análise das entrevistas percebemos claramente que as entrevistadas,
apontam desafios impostos a sua atuação fora do ambiente escolar e também pontuam as
suas perspectivas e possibilidades para o aprimoramento do trabalho realizado no MPE,
como podemos perceber na fala da pedagoga P3:
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É assim, nós temos algumas limitações para curso, para capacitação e na verdade
nós queremos muito que tudo aconteça [...] então na verdade a minha expectativa
em relação ao trabalho é que cada vez mais os servidores sejam qualificados e que
possamos terminar o nosso projeto político pedagógico e isso não conseguimos
determinar, porque as ocupações operacionais, a coisa do dia a dia, não deixa
nunca, que possamos não só receber as demandas, mas propor as demandas, de
acordo com o alinhamento estratégico da instituição, fazer as alianças com o
planejamento estratégico da instituição. Então, tudo isso são propostas [...] que
precisam realmente, que eu acredito, que ainda temos para caminhar, e eu também
espero contribuir com o plano de trabalho geral do CEAF [...]. (PEDAGOGA P3,
2016).

Além disso, como todas as pedagogas iniciaram a sua atuação profissional,
primeiramente no espaço escolar, podemos entender ainda, como um desafio, o aprender das
práticas da educação não formal, uma vez, que não obtiveram uma formação específica para
desenvolver esse trabalho fora do espaço escolar, o que implica em novas possibilidades
profissionais no decorrer do aprendizado, que acontece de forma espontânea no Ministério
Público, o que podemos verificar na fala da Pedagoga P2:
Aprender mais, crescer mais no órgão, nesse campo da educação eu gostaria muito
de continuar [...] é isso [...] o desafio, é dar continuidade a esse trabalho e me
aprimorar, e melhorar [...] acredito que é isso, crescer profissionalmente no órgão,
de repente no dia que tiver um CAO educação compor a equipe do CAO educação,
é isso (PEDAGOGA P2, 2016).

E ainda é possível identificar outra perspectiva de trabalho, a qual seria de suprir
todas as atribuições, já que o seu esforço e dedicação são fundamentais e contribui para que
cada vez mais esse profissional seja reconhecido nessa instituição. Assim como podemos
perceber na fala da Pedagoga P1 (2016), “Olha meu desafio hoje no MP e minha expectativa
é realmente deixar esta mesa limpa, dar conta dos prazos que eu tenho, esse é meu desafio,
outro desafio é aperfeiçoarmos o trabalho”.
É notável também que os desafios, possibilidades e perspectivas que os profissionais
da educação enfrentam na prática da educação não formal são encontrados no seu dia a dia
de trabalho, tanto que outra expectativa encontrada na análise das entrevistas seria o trabalho
de forma interdisciplinar que, segundo Freitas (2012, p. 129) “A ânsia de afirmação de sua
prática profissional tem levado o pedagogo [...] a reinventar sua atuação profissional,
recombinando-a com a dos demais colegas a fim de realizar um trabalho interdisciplinar”.
Dessa forma, podemos inferir que o trabalho interdisciplinar é de extrema
necessidade para o bom desenvolvimento das atribuições pedagógicas nessa esfera de
atuação do campo não formal, como podemos perceber na fala das entrevistadas:
É uma equipe aqui na infância de Pedagogo, Psicólogo e Assistente Social [...].
Então nós trabalhamos de forma interdisciplinar sim e não só com esses
profissionais não, [...] tem vários profissionais que podem compor (PEDAGOGA
P1, 2016).
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Ocorre sim, por exemplo, nós temos uma equipe [...] a analista jurídica da doutora
faz o olhar jurídico dos procedimentos e eu faço a análise pedagógica do que está
[...] em conflito com que diz a legislação educacional, por exemplo, o olhar técnico
ao que prevê a legislação, se na escola que nós fomos a realidade apresentada está
diferente dos documentos eu emito o parecer a analista jurídica, por sua vez faz um
trabalho com base, para auxiliar a doutora. O que o MP pode fazer perante essa
situação, a doutora vai expedir uma recomendação para que eles resolvam a
situação ou ela vai assinar um termo ajuste de conduta, no qual a Secretária do
Estado ou Município se compromete a resolver aquela situação num determinado
período de tempo ou se não resolver fica sujeito a pagamento de multa ou se vai
entrar com uma ação cível, vai acionar o judiciário. (PEDAGOGA P2, 2016).
Então nesse trabalho interdisciplinar nós acabamos fazendo essas discussões do
que levar, do que abordar, e muitas vezes sentamos com o próprio palestrante, não
só com o proponente do curso [...] e eu particularmente em todo o curso que nos
oferecem procuro estudar um pouco sobre, ler um pouco sobre, porque foge a
nossa competência [...] nós precisamos ter o mínimo de conhecimento caso
contrário estaremos como pedagogo fazendo um papel figurativo (PEDAGOGA
P3, 2016).

Sendo

assim,

podemos

compreender

que

o

trabalho

no

sentido

da

interdisciplinaridade pode ser apresentado como um desafio e uma possibilidade, pois,
ambas as entrevistadas, em suas falas, expressam a necessidade de seguir uma linha de
raciocínio, mas também ter competência para compreender e analisar a do outro. Além desse
fato, quando se trabalha com o processo educativo relacionado aos direitos humanos,
Graciani (2014, p. 143) destaca que “[...] deve ser compreendido como um processo
educacional sistemático e multidimensional, com o escopo e objetivo de orientar a formação
do sujeito, envolvida de forma interdisciplinar nas diferentes áreas do conhecimento”.
Assim, trabalhar na perspectiva da interdisciplinaridade é também muito importante para a
carreira profissional.
Esse estudo nos possibilitou compreender alguns dos desafios enfrentados pelos
pedagogos do MPE, além das suas perspectivas e possibilidades que são fundamentais não
só para a construção de novos saberes e práticas pedagógicas, mas também para entender
como está se desenvolvendo a sua carreira no ambiente não formal, o qual implicou na
contribuição do processo de construção da identidade profissional do pedagogo na esfera
jurídica.
4.1 A IDENTIDADE PROFISSIONAL DOS PEDAGOGOS DO MPE/PA
Dubar (2005) compara a identidade profissional com a social, uma vez que o autor
acredita que a identidade social é construída a partir do período de ingresso na escola, pois é
durante o nosso processo de formação que vamos construindo a nossa identidade individual,
a partir de características próprias. Porém, é no processo de transição de saída da escola e
entrada no mercado de trabalho que o indivíduo começa a construir um novo processo
identitário, o qual o autor julga ser:
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[...] a construção biográfica de uma identidade profissional e, portanto, social, os
indivíduos devem entrar em relações de trabalho, participar de alguma forma das
atividades coletivas em organizações, intervir de uma maneira ou de outra em
representações [...]. (DUBAR, 2005, p. 151).

Logo, embasadas nos estudos de Dubar (2005), conceituamos a identidade
profissional como o processo de reconhecimento profissional do sujeito, ou seja, é a
identificação do sujeito com as atividades que realiza dentro de uma instituição,
considerando que se sinta parte integrante, possuindo um sentimento de valorização e de
possibilidades de crescimento. Contudo, este processo de reconhecimento depende muito das
relações que o indivíduo estabelece consigo e com os outros, com a instituição da qual faz
parte, sua trajetória de vida e o tempo de experiência, pois, é com o tempo e as relações que
o sujeito constrói seu processo de identificação, ou seja, são esses fatores que configuram a
construção da identidade profissional de um indivíduo.
Podemos inferir, a partir da entrevista, que o processo de construção da identidade
profissional das três pedagogas iniciou-se por meio das atribuições vivenciadas no espaço
escolar, já que a carreira profissional de todos começou nesse ambiente. Contudo, houve o
interesse dessas profissionais por um campo de atuação diferenciado, que lhes permitisse
“uma projeção de carreira mais satisfatória” (PEDAGOGA P2, 2016), e um processo de
reconhecimento maior com as atividades que realizam. Todo esse processo de mudança de
campo de atuação implica na desconstrução/reconstrução de suas identidades profissionais,
já que as atribuições de seus cargos no MPE/PA diferem das que realizavam no âmbito
escolar. Apesar de ainda trabalharem de alguma forma com a educação, surgem novos
desafios e competências.
A construção da identidade profissional, também analisa a prática dos profissionais,
pois esses devem sentir-se satisfeitos com as atividades que realizam, o que foi afirmado por
todas, ao serem questionadas sobre sentir satisfação em suas atividades. Outro fator
importante é sentir que possuem autonomia, pois:
[...] A autonomia não está desvinculada da conexão com as pessoas com as quais
se trabalha, nem tão pouco é um padrão fixo de atuação. Antes, representa uma
busca e um aprendizado contínuo, uma abertura à compreensão e à reconstrução
contínua da própria identidade profissional [...] (CONTRERAS, 2002, p. 199).

Partindo desta perspectiva, a autonomia é um processo importante e que se realiza
nas relações estabelecidas. Entretanto, é necessário esclarecer que a autonomia profissional,
destacada tanto por Dubar, (2005), quanto por Contreras, (2002) não está no fato de um
profissional possuir total liberdade na tomada de decisões, mas sim no fato de saber que
pode ser ouvido e de que é importante no funcionamento e na qualidade das atividades
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desenvolvidas pela instituição a qual integra, para tanto essa autonomia deve ser mediada
pelo entendimento, pelo respeito e pelo diálogo, no intuito de atingir os objetivos da
organização. O que pode ser observado na fala das entrevistadas, na pergunta: Você possui
autonomia na realização de suas atribuições ou atividades? “Possuímos autonomia, mas é
uma autonomia delegada [...]” (PEDAGOGA, P1, 2016), “Sim muita, eu sou muito livre
para trabalhar” (PEDAGOGA, P2, 2016) e “Sinceramente eu penso que sim […] Eu tenho
autonomia de pesquisar os melhores palestrantes, de apresentar e de discutir com eles, e de
levar propostas, para mim isso é autonomia [...]” (PEDAGOGA, P3, 2016).
A identidade profissional dos Pedagogos atuantes no Ministério Público do Estado do
Pará foi construída por meio desta afirmação de autonomia, mas também a partir da
identificação e satisfação para com o seu trabalho. Conforme identificamos na fala da
Pedagoga P2 “Estou sim, mas do que uma questão profissional, é pessoal, é muito
satisfatória”. As pedagogas P1 e P3 na questão sobre se estão satisfeitos com o seu trabalho
no MPE/PA responderam que:
Sim, muito satisfeita porque [...] a pauta educação está [...] realmente ganhando
uma evidencia no Ministério Público do Estado, sim estou satisfeita, acredito que
apesar dessa história construída, mas a partir desse marco da nossa vinda para cá a
frente do trabalho ampliou e ganhou uma dimensão [...] e todo mérito dessa
história precisa ser reconhecido. (PEDAGOGA P1, 2016).
[...]. Estou satisfeita com o que eu faço, estou satisfeita com a minha função, com
as minhas atribuições aqui dentro, com os meus quatro chefes. Porque eu consigo
desenvolver um trabalho, porque eu tenho um nível de relacionamento bom com a
equipe que trabalha junto comigo, com os meus superiores, porque eu me sinto
ouvida, existe uma flexibilidade [...] (PEDAGOGA P3, 2016).

A partir de suas respostas fica evidente que os Pedagogos do MPE/PA, além de
reconhecerem a amplitude de sua atuação, admiram o trabalho que vem sendo desenvolvido
pelos demais colegas de profissão, destacando o papel do Pedagogo no órgão, posto que a
valorização do trabalho é proveniente da competência profissional, que se caracteriza como
uma dimensão fundamental para o compromisso ético e social (CONTRERAS, 2002). E este
comprometimento é essencial no processo de construção da identidade profissional.
Logo, foi possível compreender que esta identidade profissional que vem sendo
construída pelos Pedagogos no MPE/PA iniciou de forma gradativa, pois sofreu alteração no
que tange ao campo profissional, saindo de uma categoria escolar para engrenar em uma
atuação do campo não formal, o qual proporcionou novas descobertas e possibilidades de
atuação para o pedagogo, inferindo em outra perspectiva de carreira, tomando para si outro
viés profissional, permitindo desta forma a construção de sua identidade, de uma nova
identidade profissional, uma identidade dentro do campo jurídico no Ministério Público do
Estado do Pará.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em decorrência dos estudos realizados compreendemos que o Ministério Público do
Estado do Pará é uma instituição que, com o passar dos anos, foi conquistando o
reconhecimento de sua importante atuação na defesa dos direitos da sociedade paraense. Em
virtude desse fato, o órgão foi ampliado tanto estruturalmente quanto em seu quadro
trabalhista e, desse crescimento funcional, surge a figura do Pedagogo, pois na instituição
ocorrem diversos processos educativos voltados para a atuação do Pedagogo, que visam
viabilizar e beneficiar os indivíduos e a sociedade como um todo.
Percebemos que todos os pedagogos atuantes no MPE/PA tiveram o seu processo de
formação, quase que todo, voltado para a esfera da educação formal, estes profissionais
buscaram no processo de formação continuada e na experiência adquirida no seu dia a dia de
trabalho ampliar seus conhecimentos e melhorar o seu trabalho dentro do órgão, de forma a
aperfeiçoar o atendimento que oferecem a população. Tal fator nos permite ter um olhar de
admiração e respeito por estes profissionais que contribuem para a efetivação dos direitos.
Concluímos que este estudo é importante, pois permite compreender e reconhecer as
conquistas dos pedagogos do MPE/PA para tornarem-se profissionais valorizados dentro de
um espaço estritamente jurídico no qual enfrentam muitos desafios, perspectivas e
possibilidades, as quais, na sua maioria, ocorrem durante o seu dia a dia de trabalho e são
primordiais para a construção de novos saberes e práticas pedagógicas, para compreender
como está se desenvolvendo a sua carreira profissional no ambiente não formal, contribuindo
assim de forma significativa para o processo da construção da identidade profissional do
Pedagogo dentro do campo jurídico, no Ministério Público do Estado do Pará, e sobre sua
atuação tão pouco conhecida. Além do mais, foi todo esse trajeto que permitiu a construção
da identidade profissional, proporcionando o estabelecimento de novas possibilidades de
atuação para o pedagogo, permitindo assim o reconhecimento e o amadurecimento do espaço
profissional conquistado pelos profissionais da educação.
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EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO E LUDICIDADE: ESTRATÉGIA DE
PRESERVAÇÃO À VIDA
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Resumo: Este estudo foi desenvolvido a partir da vivência de Estágio no Departamento de Trânsito
do Estado do Pará (DETRAN/PA) com o intuito de sensibilizar as crianças sobre a importância de
tornarem-se indivíduos responsáveis e tolerantes no tráfego cotidiano, por isso a relevância de se
trabalhar a educação para o trânsito desde os anos iniciais do Ensino Fundamental, pois, atualmente,
há um grande crescimento populacional e por conta disso, o fluxo de pessoas e veículos está cada vez
mais intenso. Esta pesquisa trata especificamente sobre educação para o trânsito e ludicidade, na qual
utilizamos uma abordagem qualitativa de análise, por meio do desenvolvimento da pesquisa
bibliográfica e pesquisa-ação, a partir da perspectiva de projeto, com crianças do 2° ano do Ensino
Fundamental da Associação Lar de Maria, localizada no município de Belém. A partir da aplicação
do projeto, estimulamos os alunos a compartilharem o que aprenderam, pois, o principal objetivo
dessa pesquisa foi sensibilizar a respeito dos perigos do trânsito e como preveni-los. Utilizando a
ludicidade como estratégia metodológica, desenvolvemos o aprendizado de forma prazerosa sobre a
importância dos valores no trânsito, como: paciência, responsabilidade, tolerância e gentileza,
despertando nos alunos a conscientização sobre o trânsito, e a valorização do respeito para que a
preservação da vida seja possível. A partir da avaliação acometida na finalização da aplicação do
projeto, por meio de respostas corretas e levantamentos positivos dos alunos, os resultados
evidenciaram que as crianças aprenderam sobre a Educação para o Trânsito, demonstrando interesse
em realmente pôr em prática os conhecimentos adquiridos, compartilhando com o próximo os valores
da cidadania nas vias públicas e no espaço escolar.
Palavras-chave: Educação para o trânsito; Ludicidade; Preservação da vida.

Abstract: This study was developed from the experience of an Internship in the Traffic Department
of the State of Pará (DETRAN / PA) in order to show children the importance of becoming
responsible and tolerant individuals in everyday traffic. To work on traffic education since the early
years of elementary school, as there is currently a large population growth and because of this, the
flow of people and vehicles is increasingly intense. This research deals specifically with education
for traffic and playfulness, in which we use a qualitative approach of analysis, through the
development of bibliographical research and action research, from the project perspective, with
children of the 2nd year of elementary school of the Lar de Maria Association, located in the city of
Belém. From the project application, we stimulated the students to share what they learned, because
the main objective of this research was to raise awareness about the dangers of traffic and how to
prevent them. Using ludicity as a methodological strategy, we develop a pleasurable learning about
the importance of values in traffic, such as: patience, responsibility, tolerance and kindness,
awakening in students the awareness of traffic, and appreciation of respect for the preservation of the
Life is possible. From the assessment undertaken at the completion of the project application,
through correct answers and positive student surveys, the results showed that the children learned
about Traffic Education, showing interest in actually putting into practice the acquired knowledge,
sharing with The next the values of citizenship in public roads and in the school space.
Keywords: Education; Traffic; Ludicity; Preservation; Life.

1

Graduanda do curso de Licenciatura em Pedagogia/UEPA, E-mail: soares01.carla@gmail.com
Graduanda do curso Licenciatura em Pedagogia/UEPA, E-mail: luanadesouza21@gmail.com
3 Graduanda do curso de Licenciatura em Pedagogia/UEPA, Bolsista Pibic/UEPA, E-mail: naiaranascimento23@gmail.com
4 Graduanda do curso de Licenciatura em Pedagogia/UEPA, E-mail: joseane.t.braga@hotmail.com
5 Analista de Trânsito/Pedagogia DETRAN/PA, Pedagoga, Especialista em Educação, E-mail: elizacarvalho13@hotmail.com
2

148

Práticas Pedagógicas: Desafios e Perspectivas

1 INTRODUÇÃO
A sociedade atual em que estamos inseridos encontra-se totalmente em movimento
cujo fluxo de pessoas está cada vez mais intenso, tornando o trânsito um desafio a se
enfrentar diariamente. Dessa forma, pensa-se em um trabalho de educação para o trânsito
com o intuito de mostrar às crianças a importância de tornarem-se indivíduos responsáveis e
tolerantes no tráfego cotidiano, por isso, a relevância de se trabalhar a educação para o
trânsito desde os anos iniciais do Ensino Fundamental.
Ao desenvolver o tema trânsito nas escolas, está-se fixando uma temática social que
faz parte do cotidiano do aluno e que precisa ser encarada com mais atenção, uma vez os
índices de mortes e acidentes no trânsito apresentam-se em uma proporção preocupante, pois
como informam Seffner e Schãffer (2002, p. 22) “basta que olhemos as estatísticas de
qualquer cidade brasileira de porte médio ou grande para verificarmos a urgência social da
questão do trânsito, ainda mais quando consideradas as faixas etárias jovem e adulto jovem”.
Segundo uma publicação da edição do mês de maio, do Jornal Folha de São Paulo, o
Brasil é um dos países recordistas em mortes no trânsito. A taxa de mortes é de 23,4 vítimas
fatais para cada 100 mil habitantes, de acordo com informações da Organização Mundial de
Saúde (OMS). Trata-se do quarto país no ranking da violência no trânsito no continente
americano, atrás somente de Belize, Republica Dominicana e Venezuela. (FOLHA DE SÃO
PAULO, 2016).
Nesta perspectiva, trabalhar a educação para o trânsito nas escolas desde as séries
iniciais do Ensino Fundamental mostra-se inteiramente necessário, pois se estará
contribuindo para a construção de alunos/sujeitos que visam o respeito mútuo, a cooperação
e a cidadania, influenciadores da paz, segurança e preservação à vida. Por isso, o intuito de
se desenvolver a temática por meio de ações lúdicas, uma vez que facilitará a compreensão e
a construção dos conhecimentos, como: regras, sinalizações e valores no trânsito, pois
segundo as Diretrizes Nacionais da Educação para o Trânsito no Ensino Fundamental
(2009):
A compreensão do trânsito como parte da vida cotidiana de todas as pessoas; sua
necessidade de locomoção do espaço, de comunicação com o espaço e, sobretudo
de convívio social no espaço público, favorecerá o trabalho educativo com foco em
atividades nas quais os alunos assimilem com clareza que os conflitos no trânsito
só podem ser minimizados quando valores, posturas e atitudes estiverem voltados
ao bem comum. Logo, a inserção do tema trânsito nas áreas curriculares deve ir
além de ensinar o que fazer; deve ensinar como ser (BRASIL, p. 14).

Assim, baseando-se em atividades de caráter lúdico, o trabalho realizado com uma
turma de 2º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública localizada na cidade de
Belém, teve como principal foco levar às crianças um conhecimento mais aprofundado sobre
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o trânsito, assim como o discernimento entre ações corretas, que precisam ser praticadas, e
ações incorretas; tendo, portanto, o objetivo de sensibilizar as crianças e fazê-las refletir
sobre os perigos do trânsito, além de mostrar o que pode ser feito para preveni-los, utilizando
a ludicidade como estratégia metodológica.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
É de suma importância trabalhar sobre a temática trânsito com crianças dos anos
iniciais do Ensino Fundamental, principalmente desenvolver atividades de ensinoaprendizagem voltadas à Educação para o Trânsito, que as auxiliem no respeito às regras
para a preservação da vida. Para isso, é preciso desenvolver essa temática de forma lúdica,
pois possibilita às crianças uma melhor absorção a respeito das regras e do bem comum.
Nesse sentido, Oliveira afirma que a ludicidade é:
[...] um recurso metodológico capaz de propiciar uma aprendizagem espontânea e
natural. Estimula a crítica, a criatividade, a sociabilização. Sendo, portanto
reconhecido como uma das atividades mais significativas – senão a mais
significativa – pelo seu conteúdo pedagógico social. (OLIVEIRA,1985, p. 74).

A ludicidade é importante no processo de ensino-aprendizagem, pois ajuda o sujeito a
formar conceitos próprios, socializar-se, desenvolver suas relações lógicas, além de
possibilitar uma aprendizagem prazerosa, e, assim, o ato lúdico torna-se algo além de
brincadeira e de jogo, e passa também a possuir um caráter educativo.
De certa forma, partimos do pressuposto de que os alunos que ouvem e imaginam as
histórias são leitores, é aí que reside a ludicidade na arte de contar histórias. Assim:
Se a criança brinca, ela também é capaz de descobrir o lado lúdico do livro,
encantando-se com as surpresas que lhe estão reservadas a cada virar de página.
Sendo assim, quanto mais cedo a criança tiver contato com livros, melhor; e quanto
mais for capaz de ver no livro um grande brinquedo, mais fortes serão, no futuro,
seus vínculos com a leitura. (VILLARDI, 1999, p.81).

Daí a importância de se oferecer à criança o livro e permitir vislumbrá-lo como um
brinquedo para que, descobrindo e aprendendo a manuseá-lo, desenvolva a capacidade
crítico-reflexiva. Neste sentindo o livro é um instrumento lúdico, pois:
A leitura liberta, estimula o imaginário, auxilia em novas descobertas, agrega
conhecimentos, amplia horizontes, desenvolve o raciocínio lógico, amplia o
vocabulário e a capacidade de comunicação, entre tantos outros fatores benéficos.
(KNOCHE, 2013, p.576).

Assim, as histórias são uma maneira mais significativa para expressar experiências
que, nas narrativas realistas, não acontecem. A contação de histórias, além de pertencer ao
campo da educação e à área das ciências humanas, é uma atividade comunicativa. Por meio
dela, são repassados costumes, tradições e valores capazes de estimular a formação do
cidadão. Por isso, contar histórias é saber criar um ambiente de encantamento, suspense,
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surpresa e emoção, no qual o enredo e as personagens ganham vida, transformando tanto o
narrador como o ouvinte, e, portanto, de forma significante, contribui com a tolerância e o
senso de justiça social, além de também educar, instruir, socializar, desenvolver a
inteligência e a sensibilidade.
A contação de histórias é atividade própria de incentivo à imaginação e o trânsito
entre o fictício e o real. Ao preparar uma história para ser contada, tomamos a
experiência do narrador e de cada personagem como nossa e ampliamos nossa
experiência vivencial por meio da narrativa do autor. Os fatos, as cenas e os
contextos são do plano do imaginário, mas os sentimentos e as emoções
transcendem a ficção e se materializam na vida real. (RODRIGUES, 2005, p. 4).

A história apresenta mecanismos para enfrentar os problemas de uma maneira
saudável e criativa, levando a criança ao um mundo maravilhoso onde os processos
vivenciados pelos personagens e suas aventuras são repletos de significados. A criança sente
isso e entra no mundo da história, um mundo de esperança, opções e possibilidades sobre o
que fazer diante dos problemas do cotidiano e é aí que se deve introduzir a temática
relacionada ao que acontece diariamente no trânsito.
A conceituação de trânsito contida no Código de Trânsito Brasileiro, no inciso 1º do
Art. 1º afirma que “Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e
animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada,
estacionamento e operação de carga ou descarga”. Portanto, o trânsito é o espaço onde
acontece o movimento de pessoas, de veículos e de animais, ele pode ser tanto nas ruas como
nas estradas, e também é um espaço coletivo, ou seja, é um local em que as pessoas podem
conviver e se comunicar, pois nele todos têm direitos e deveres. Daí a necessidade de haver
respeito e compreensão entre todos que participam dele. Mas para isto ocorrer é necessário
disseminar as regras de trânsito nas escolas, uma vez que os alunos todos são pedestres e, em
sua maioria, irão conduzir automóveis no futuro. Na infância, torna-se mais fácil a aceitação
de ensinamentos e condutas.
Desse modo, a Educação deve desenvolver atitudes cooperativas e fazer com que
esses conceitos sejam aplicados ao viver social, remetendo a uma nova visão das questões
complexas do comportamento do homem no trânsito, criando condições para que o aluno
construa seu conhecimento, crie, questione e exerça suas potencialidades e sua competência
natural para a convivência colaborativa, levando em conta cultura, sentimentos e valores.
Pois, de acordo com o Art. 74, do CTB: “A educação para o trânsito é direito de todos e
constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito”.
Educar para o trânsito é, antes de qualquer coisa, a transformação de posturas
adquiridas ao longo dos anos, mas para isso é preciso entender o trânsito por completo, pois:
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A partir da condição inicial de pedestre, o ser humano vai assumindo outros papéis
na circulação, como os de ciclista, passageiro de transportes individuais e
coletivos, motorista, motociclista, etc. papéis estes fundamentados nos princípios
éticos iniciais, construídos desde a primeira infância na condição de pedestre e que
vão se estruturando no decorrer da vida, na medida em que novas experiências,
conhecimentos e desafios são enfrentados. (MANTOVANI, 2003, p. 51).

E nessa linha de pensamento, cabe à educação para o trânsito, o papel de
proporcionar situações de ensino-aprendizagem que sensibilizem, preparem e promovam
uma participação responsável à reflexão e à construção de cidadania, de tal modo que
crianças construam conhecimentos e capacidades que permitam uma atuação mais
consciente e responsável na circulação, sejam motoristas ou não, no futuro, já que:
Da importância de um comportamento adequado, surge a necessidade de uma
educação para o trânsito, no sentido de as pessoas em qualquer posição que
assumam na circulação, terem atitudes compatíveis com as necessidades de
segurança de todos. A educação deve ser vista como um processo contínuo, para
que tenha efetividade real. (VASCONCELLOS, 1998, p. 87).

Portanto a educação para o trânsito pode ser definida como uma ação para
desenvolver, no ser humano, capacidades de uso e participação consciente do espaço
público, uma vez que, ao circular, os indivíduos estabelecem relações sociais, compartilham
os espaços e fazem opções de circulação que interferem direta ou indiretamente na sua
qualidade de vida e daqueles com quem convivem nesse espaço.
Quando se fala em educação para o trânsito, torna-se necessário sensibilizar as
pessoas sobre o respeito às regras e, principalmente, à vida. Dessa forma, buscar a
conscientização de todos para a preservação da vida é fundamental. Diante disso, o Código
de Trânsito Brasileiro (CTB), lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, passou a valer a partir
de 1998, trouxe uma mudança significativa para a educação, pois destinou-lhe um capítulo
exclusivo. Assim, em seu Artigo 1° diz que “a Educação para o trânsito tem como finalidade
a conscientização da população escolar, do seu papel como protagonista de mudanças de
comportamentos e atitudes frente ao trânsito, em busca de segurança e bem-estar”.
(BRASIL, 2007).
Essa conscientização faz-se importante desde as séries iniciais, pois, se não houver,
torna-se mais difícil fazê-la enquanto adultos. A ausência de ensinamentos a respeito das
regras de trânsito, possibilita um futuro menos promissor e com mais imprudências no
trânsito. Entretanto essa educação voltada para a valorização do respeito às regras deve ser
constante na vida das pessoas em todas as fases. O Código de Trânsito Brasileiro prevê em
seus Artigos 74 a 79, atitudes de educação no trânsito, com ênfase para o artigo 76, no qual
diz que “a educação no trânsito deve estar presente em todas as fases do desenvolvimento
escolar do homem, da pré-escola a universidade”.
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Portanto o ato humano de educar para o trânsito existe, tanto no trabalho pedagógico
quanto no ato político, e isto é para conseguir outro tipo de sociedade, para outro tipo de
mundo e para outro tipo de conduta com relação ao trânsito.
3 METODOLOGIA
As abordagens da pesquisa foram: qualitativa e pesquisa-ação. A primeira, segundo
Minayo (2009, p. 21), “[...] trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das
aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes", algo de total valor quando os objetivos
estão voltados para a sensibilização e a construção de sujeitos conscientes, que empregam
boas atitudes no trânsito.
A pesquisa-ação,
[...] é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema e no qual os
pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão
envolvidos do modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 1985 apud GIL,
2008, p. 30).

Por meio da pesquisa-ação, aplicamos um projeto pedagógico de educação para o
trânsito na Associação Lar de Maria, com a turma do 2º ano do Ensino Fundamental.
Abordamos ações lúdicas e dinâmicas através de quatro momentos. No primeiro momento,
abrimos um diálogo com as crianças para reconhecer seus conhecimentos prévios sobre
trânsito; no segundo, contamos a história “Ed, o super agente de trânsito”, criada por nós; no
terceiro, o momento dos jogos, utilizamos o jogo de percurso “Vida segura, trânsito seguro”;
no quarto momento, projetamos um vídeo musical “Pare, olhe e siga as regras de segurança”,
produzido pelo DETRAN/SP, para a fixação das ideias e finalização das ações.
Apoiamo-nos, ainda, na pesquisa bibliográfica, correspondendo ao diagnóstico e
estudo de referências literárias pertinentes ao tema Educação para o Trânsito e Ludicidade,
para, assim, construirmos e embasarmos nossas ideias perante a temática em questão.
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Diante dos objetivos, metas e resultados esperados no projeto “Educação para o
trânsito e ludicidade: estratégia de preservação à vida”, aplicado na turma do 2º ano A do
Ensino Fundamental da Associação Lar de Maria, apresentamos os seguintes resultados.
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Imagem 1 - Apresentação de algumas placas de sinalização do trânsito.

Fonte: acervo fotográfico particular das autoras.

A turma supracitada mostrou-se totalmente interativa e participativa diante do
desenvolvimento das etapas do projeto. No primeiro momento foram indagadas sobre o
trânsito, para que pudéssemos perceber o quanto possuíam de conhecimento prévio sobre a
temática, algo que realmente nos surpreendeu com as respostas, pois mostraram possuir um
acentuado conhecimento sobre sinalizações, regras, dentre outros conhecimentos, que fazem
parte do trânsito. Além de respeitarem a própria regra de cada um falar por vez e levantar a
mão ao pedir a palavra, proposta por nós, pois todos queriam expor um relato ou
conhecimento, algo de suma importância. Isso mostrou o quanto as crianças sentiram-se à
vontade com a temática e o modo como esta estava sendo desenvolvida.
O trabalho em uma perspectiva dialógica traz para os educandos muitos benefícios;
acarreta o desenvolvimento da linguagem oral e o compartilhamento de experiências, pois,
apesar de tão pequenos, possuem conhecimentos a oferecer e, ainda, o aprendizado da
importância de saber ouvir o outro, isto é, o conhecimento compartilhado por meio do
diálogo flui e atribui muito mais sentido à prática de ensino-aprendizagem. Segundo Freire
(1987):
Enquanto na prática “bancária” da educação, antidialógica por essência, por isso
não comunicativa, o educador deposita no educando o conteúdo programático da
educação, que ele mesmo elabora ou elaboram para ele, na prática
problematizadora, dialógica por excelência, este conteúdo, que jamais é
“depositado”, se organiza e se constitui na visão do mundo dos educandos, em que
se encontram seus temas geradores (FREIRE, 1987, p.102).
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No segundo momento, no qual foi contada a história “Ed, o super agente de trânsito”,
as crianças interagiram com a história e os personagens de modo extremamente significativo,
mostrando interesse pelo conteúdo da história e buscando para si todas as informações e
ensinamentos sobre o trânsito presentes na narrativa. A partir da história e de seus elementos
as crianças puderam compreender de forma lúdica e facilitadora questões como: regras de
trânsito, sinalizações, a importância de valores para o bom convívio social no trânsito e
como ser um super agente de trânsito (expressão utilizada por nós para representar um
cidadão que respeita as regras, ajuda as pessoas e, consequentemente, preserva a sua vida e a
vida do próximo).
Imagem 2 - Contação da História: “Ed o super agente de trânsito”

Fonte: acervo fotográfico particular das autoras.

Por meio da contação da história, conseguimos perceber que questões que poderiam
ser um pouco difíceis de as crianças entenderem, tornaram-se intensamente simples,
proporcionando também, o incentivo, por meio dos personagens, da obtenção de atitudes
positivas e corretas no trânsito. De acordo com Knoche (2013):
Nesse cenário imaginário, o mediador da palavra escrita, exerce importante papel,
pois é ele quem vai efetuar a intermediação entre o livro e o ouvinte, ou no caso do
contador de histórias, entre a narração e o ouvinte. O contador de histórias ou o
leitor de histórias pode ser o responsável em suscitar o gosto pela leitura em seus
ouvintes, ele desenvolve e aprimora nessas atividades o olhar, o escutar, a beleza
estética e os mais variados sentimentos e emoções (KNOCHE, 2013, p. 578).

No que tange à relevância do jogo e do brincar para o processo ensino-aprendizagem,
Knoche (2013), afirma:
Mas, se o contar e o ler histórias são ações importantes, o ato de brincar também o
é, pois mediante atividades lúdicas, crianças e adolescentes enfrentam e expressam
melhor seus medos e conflitos, estimulam a curiosidade e aprendizagem, exercitam
sua capacidade de criação, compreensão da realidade, entre outros fatores, além de
vivenciarem momentos de prazer e integração com outros participantes.
(KNOCHE, 2013, p.578).

155

Práticas Pedagógicas: Desafios e Perspectivas

Nesta perspectiva, durante o jogo do percurso, o terceiro momento de nossa
aplicação, percebemos o quanto os conhecimentos compartilhados por nós, pelos alunos e
através da história, estavam sendo apreendidos e reconhecidos. Por meio das respostas
corretas dos educandos sobre a temática, no decorrer do jogo, tivemos a possibilidade de
notar que nossos objetivos estavam sendo alcançados, as crianças mostraram-se cientes dos
perigos presentes no trânsito e como preveni-los, além de terem manifestado maior
conhecimento, em comparação ao início das atividades, das sinalizações, das regras de
trânsito, da importância dos valores no trânsito, e quais são os essenciais, como: paciência,
responsabilidade, tolerância e gentileza, para o bom convívio nos espaços públicos. Além
disso, mostraram-se muito satisfeitos e empolgados com o jogo e com o momento de
aprendizado de forma lúdica e divertida.
Imagem 3 - Jogo de percurso “Vida Segura/Trânsito Seguro”

Fonte: acervo fotográfico particular das autoras.

Na finalização da aplicação, os alunos fizeram questão de fazer alguns levantamentos
perante as ações desenvolvidas como forma de despedida, o que nos deixou intensamente
satisfeitas e realizadas, pois, a partir de suas falas, foi notório o quanto a nossa presença, a
temática e as atividades foram relevantes para aquelas crianças.
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Vejamos algumas frases enunciadas pelos alunos no quadro abaixo:
Quadro 1 - Impressões dos alunos

Aluno(a) 1

Eu aprendi muito sobre o trânsito.

Aluno(a) 2

Eu atravesso na faixa com minha mãe.

Aluno(a) 3
Aluno(a) 4

Eu vou ensinar pros meus pais o que
aprendi.
Eu gostei muito das atividades.

Fonte: elaborado pelas autoras.

As frases dos alunos ao final da atividade representam expressões de satisfação, de
aprendizado, de alegria, elogios, enfim, frases que evidenciaram que nosso intuito de
contribuir para que os alunos ampliem e façam uso no cotidiano dos conhecimentos
adquiridos sobre o trânsito, desenvolvendo os valores da cidadania nas vias púbicas e no
interior do ambiente escolar e, assim, fazer com que essas ações ganhem significado na
medida em que passem a praticar aquilo que aprenderam, foram e serão realmente
concretizados no dia-a-dia.
Imagem 4 - Entrega do brinde de uma trilha sobre o trânsito para cada criança

Fonte: acervo fotográfico particular das autoras.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do que vivenciamos e dos conhecimentos adquiridos através das discussões de
textos sobre a educação para o trânsito durante o estágio supervisionado, realizado no
Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA), acreditamos que temas como
esse deveriam ser trabalhados de forma lúdica com mais frequência em sala de aula, pois, no
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que diz respeito à educação para o trânsito, a escola possui um papel de grande relevância
nessa formação.
É notável a necessidade de se elaborar alternativas metodológicas didáticas para a
diversificação do ensino. No caso da temática trabalhada, a utilização da contação de
história, o jogo, o vídeo musical e o próprio diálogo com a turma se mostraram como uma
grande oportunidade para conduzir melhores práticas no trânsito pelas crianças, pois
permitiu que a turma interagisse e aprendesse, proporcionando momentos de compreensão e
reflexão, não só por parte dos alunos, como também das próprias professoras, provocando,
assim, resultados verdadeiramente satisfatórios.
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