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A Amazônia é uma região cujo traço mais geral é o 
de ter sido construída por um pensamento externo 
a ela. Ela tem sido pensada, em nível internacional, 
através de imagens transmitidas pelo ideário ociden-
tal, europeu, sobre o que eles entendem ser natureza, 
ou, em outras palavras, sobre o lugar que a Amazô-
nia ocupou na experiência, imagem que foi em di-
versos textos: crônicas, relatos de viagens, relatórios 
de cientistas, informes de missionários. Somente no 
final do século 19, foram recuperadas as linguagens 
que deram pluralidade ao discurso amazônico, de 
forma que hoje já podemos escutar vozes distintas 
(PIZARRO, 2012, p. 31)1.

1 PIZARRO, Ana. Amazônia: as vozes do rio: imaginário e modernização. Trad. Rômulo Monte 
Alto. Belo Horizonte: ed. UFMG, 2012.
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PREFÁCIO

Tratar das condições e circunstâncias com as quais se faz pesquisa e  
pós-graduação na Região Amazônica parece até falar de questões relativamente 
óbvias, face ao estado de desmantelo imposto à ciência e às instituições públicas 
que, neste país, se lançam no desafio da produção do conhecimento científico 
e de sua disseminação sob diferentes formas de acesso. Assim, nesse cenário de 
condições tão adversas, a pesquisa e a produção do conhecimento em educação 
devem ser revestidas ainda mais de sua importância e potencial ante a necessida-
de de enfretamento de assimetrias e desigualdades tão presentes na região.

De outra feita, faz-necessário, também, reconhecer a substantiva contri-
buição advinda, na última década, da expansão da pós-graduação em educação 
na Região Norte, a fim de diminuir algumas distâncias, sair do isolamento, 
ampliar as formas de diálogo, enfrentar dificuldades e buscar algumas respostas 
para problemas que pareciam se configurar como barreiras de difícil transpo-
sição. Essas barreiras se mostram no acesso à pós-graduação stricto sensu na 
Região Amazônica, no avanço da pesquisa em educação e nas possibilidades 
para permitir aos amazônidas buscarem qualificação e titulação sem, neces-
sariamente, terem que recorrer aos grandes centros com maior visibilidade, 
inserção e tradição na pesquisa educacional.

Postas essas considerações iniciais, quero dizer, então, que receber o 
convite dos(as) professores(as) Wendell Fiori de Faria, Rosângela de Fátima 
Cavalcante França, Clarides Henrich de Barba e Marilsa Miranda de Souza, 
para prefaciar “Educação em Foco: Pesquisa em Educação na Amazônia”,  cons-
tituiu-se em honra, satisfação e profundo reconhecimento ao esforço, dedica-
ção e trabalho colaborativo que, de forma comprometida e tenaz, tem contri-
buído para pensar e fazer pesquisa em educação no Norte, mantendo relações 
institucionais e parcerias com pesquisadores(as), sem desprezar as possibilida-
des de diálogo para analisar, refletir e problematizar questões muito próprias 
das múltiplas realidades e diversidade de contextos nos quais estamos imersos 
nessa vastidão de amazônias.
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A obra está configurada em cinco eixos temáticos, os quais encerram 
diferentes olhares e formas de abordagem que, descomprometidos com a in-
tenção de entrecruzarem-se, retratam questões que mantêm a centralidade da 
discussão nos domínios do ensino, das práticas pedagógicas, das políticas pú-
blicas educacionais, da formação, da diversidade étnica e da pluralidade na 
confluência com a pesquisa em educação em suas múltiplas linguagens, fontes, 
discursos, abordagens e metodologias.

No Eixo I- “Experiências educativas e culturais em foco na Amazônia”, 
composto por cinco artigos, os(as) autores(as) abordam questões relativas às prá-
ticas pedagógicas ao tratarem da construção do jogo como ferramenta didática 
complementar de intervenção pedagógica junto a crianças dos anos iniciais; ana-
lisam a utilização de novos recursos didáticos fazendo uso de tecnologia, mais 
precisamente de um aplicativo em aulas de ciências em turmas de primeiro e 
segundo ano do ensino fundamental; problematizam o uso de outros artefatos 
midiáticos para pensar a educação com aporte nas contribuições dos estudos 
culturais para análise pedagógica da mídia; buscam compreender de que forma 
as práticas culturais se manifestam na sala de aula em comunidades rurais ama-
zônicas atravessadas pela diversidade étnico-cultural e destacam, por fim, a epis-
temologia da alfabetização e das concepções pedagógicas presentes no processo 
de alfabetização no Brasil, com relevo para o ideário construtivista que marcou a 
década de 1990 e o método fônico presente na atualidade.

No Eixo II “Políticas Públicas em Foco na Amazônia”, formado por um 
conjunto de quatro artigos, os(as) autores(as) trazem para a discussão, inicial-
mente, a análise e implantação, no âmbito da UNIR, de duas políticas pú-
blicas referenciadas ao acesso e permanência na educação superior, a saber: a 
lei de cotas, consubstanciada na Lei 12.711/2012 e o Programa Nacional de 
Assistência Estudantil (Pnaes), instituído pela Portaria Normativa 39/2007 e 
regulamentado pelo Decreto 7.234/2010; abordam a questão do direito à edu-
cação configurado a partir da legislação educacional brasileira e na política de 
educação integral instituída a partir de 2007, tendo como foco de análise a in-
vestigação realizada quando da implantação do Projeto Burareiro; apresentam, 
a partir do olhar de gestores escolares da rede pública municipal de Ji-Paraná, a 
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concepção de educação integral na perspectiva da educação inclusiva, questio-
nando se as escolas dispõem de condições estruturais para efetivá-la; apresen-
tam a análise sobre como se deu a construção da proposta curricular de língua 
portuguesa para o município de Porto Velho, no ano de 2016, considerando o 
trabalho coletivo realizado entre instituições e professores.

Na sequência, o Eixo III é denominado de “Diversidade e Gênero em 
Foco”, cuja tessitura se dá a partir de duas análises: na primeira, os(as) auto-
res(as) analisam de que forma a educação especial se faz presente nos projetos 
pedagógicos curriculares dos cursos de formação de professores(as) da UNIR 
e nas ações de formação continuada levadas a efeito pela Secretaria de Estado 
de Educação de Rondônia; na segunda abordagem e que encerra as discussões 
do eixo é dedicada a apresentar, de forma documental e por meio de análise 
crítica, a construção de projetos pedagógicos articulados à formação de psicó-
logos(as) na Região Norte com envolvimento nas atividades de ensino, com a 
questão da saúde das populações indígenas, sugerindo a necessidade de aden-
trar na temática de forma não colonizadora e buscar criar, a partir das vivências 
indígenas, um novo espaço de práticas e produção de saberes.

No Eixo IV, “Educação no Campo e Quilombola na Amazônia”, a discus-
são se inicia com a apresentação de algumas notas da educação no campo no 
município amazonense de Parintins, oportunidade em que os(as) autores(as) 
historicizam o processo de constituição da educação no campo no município, 
pontuando algumas tensões políticas e demarcando o diálogo com as populações 
locais pela busca de uma educação compatível com as necessidades das comuni-
dades tradicionais; na sequência, apresenta-se um artigo cujo foco da análise re-
pousa sobre as escolas rurais ribeirinhas na região do Rio Madeira, no município 
de Poto Velho, em cuja abordagem é retratada a precariedade da infraestrutura 
física desses estabelecimentos como marca que parece persistir na história desse 
tipo de oferta dos serviços públicos educacionais; concluindo-se a discussão do 
eixo, é apresentado, ainda, um capítulo no qual são discutidas as relações entre 
pobreza, escolarização e pandemia em uma comunidade quilombola no muni-
cípio de Portel, no Estado do Pará, e questiona-se se, efetivamente, diante das 
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circunstâncias (im)postas pela pandemia da Covid-19, seria possível pensar em 
garantia do direito à educação às populações residentes nesses territórios. 

Por fim, o Eixo V dedica-se à “Educação Ambiental em Foco”.  A discussão 
se inicia com a apresentação de um capítulo que versa sobre o processo de de-
senvolvimento das questões relacionadas à crise ambiental frente às necessidades 
impostas pelo desenvolvimento socioeconômico e se encerra com a referência 
ao conceito de topofilia como instrumento para compreensão e entendimento 
acerca da percepção ambiental. O capítulo final dedica-se a descrever os valores 
da educação ambiental articulados em três dimensões que podem ser trabalhadas 
na área da educação: o conhecimento, os valores éticos e estéticos e a participação 
política. Nas análises, os(as) autores(as) defendem que a finalidade da educação 
ambiental deve voltar-se para a formação de seres humanos para revisão e trans-
formação das relações do homem com a natureza e a sociedade.

A leitura do material, além de ser significativa dos temas, problemas 
e questões de pesquisa que mobilizam os interesses de pesquisadores(as) de 
diferentes estados, instituições e programas de pós-graduação em educação da 
Região Norte, serve, ainda, de elemento mobilizador para aprofundar estudos 
e adotar outros gêneros de escuta e de interpretação acerca de problemas e 
questões que ainda carecem de investigação e adensamento sob o crivo da 
pesquisa educacional.

Sob o sol e o calor do verão amazônico e rio-branquense de 2021! Em 
favor do exercício livre do pensamento crítico! Em defesa da ciência, da vacina, 
da saúde pública e do Sistema Único de Saúde/SUS, da educação, da Univer-
sidade Pública e dos profissionais da educação! 

Rio-Branco-AC, agosto de 2021

Prof. Dr. Mark Clark Assen de Carvalho
Professor Titular do Centro de Educação, Letras e Artes da UFAC (Docente 

Permanente do Mestrado Acadêmico em Educação e do Doutorado em Educação 
da Rede EducaNorte/UFPA).
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APRESENTAÇÃO

A DIVERSIDADE AMAZÔNICA E SUAS CONTRIBUIÇÕES 
PARA A EDUCAÇÃO

As fronteiras amazônicas são complexas, envolvendo a convivência da plu-
ralidade cultural, com um passado marcado por uma exploração coloniza-
dora que deixou marcas profundas em seu território e em seu povo. ( João 
de Jesus Paes Loureiro, 1995).

A diversidade amazônica é marcada pelas relações com a natureza e 
seu povo possui em sua constituição cultural a predominância do índio. Como 
consequência da colonização, temos na Amazônia a presença dos caboclos, re-
sultado da mestiçagem entre índios e brancos. “Uma cultura dinâmica, original 
e criativa, que revela, interpreta e cria sua realidade. Uma cultura que, através 
do imaginário, situa o homem numa grandeza proporcional e ultrapassadora 
da natureza que o circunda” (LOUREIRO, 1995). 

Com as reflexões de Loureiro, podemos dizer que o gigantismo da 
Amazônia não está somente em suas florestas, rios, fauna e flora ou em pro-
blemas como o desmatamento, as queimadas, a distribuição de terras ou o 
aquecimento global, tão falados pela mídia nacional e internacional. É que 
a Amazônia apresenta-se ora bucólica, ora repleta de problemas, sendo, na 
maioria das vezes, causa deles e em outras a consequência que resulta da falta 
de políticas públicas. 

Conhecer e viver na Amazônia é, portanto, misturar ao que é real ao 
imaginário, o misterioso e o fantástico. E mais: a resiliência e a resistência. Tal 
fato propiciou a dualidade paradoxal dessa região: “paraíso tropical” e “inferno 
verde”. A mesma região que encanta, assusta. 

No entanto, é preciso que se registre o trabalho de pesquisadores que 
têm, apesar das inúmeras dificuldades, encontrado muitas soluções para as 
questões que envolvem o caboclo, o ribeirinho, os indígenas, os quilombolas, 
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os seringueiros, os pescadores e para todos os socialmente excluídos, seja nas 
questões de gênero, de etnia ou escolaridade.

Com o foco na diversidade cultural e com a ajuda dos organizadores 
(Doutores em Educação): Wendell Fiori de Faria, Rosângela de Fátima Caval-
cante França, Clarides Henrich de Barba e Marilsa Miranda de Souza, vemos 
registrado neste EBOOK, cujo título é EDUCAÇÃO EM FOCO - Pesquisa 
em Educação na Amazônia, muitas experiências educativas como: propostas 
pedagógicas, metodologias alternativas, uso de tecnologias, análise das mídias, 
valorização sociocultural no ensino da Matemática, de Língua Portuguesa e de 
outras disciplinas. São contribuições valorosas para as Secretarias Municipais e 
Estaduais do Estado de Rondônia, como foi o caso da Proposta Curricular de 
Língua Portuguesa para o Município de Porto Velho/RO, em 2016.

A Lei de Cotas, o PNAES, a Alfabetização, as Políticas de Formação 
de Professores nas Licenciaturas da Universidade Federal de Rondônia são 
discutidas neste suporte, dividido em 5 eixos temáticos e distribuídos em 16 
artigos, resultado do trabalho de pesquisa de 36 pesquisadores (professores 
universitários e egressos de cursos de Mestrado).

Este é um livro que demonstra, sobretudo, o cuidado com a Educação 
no Campo e Quilombola, revolta-se com a falta de infraestrutura de Escolas 
Rurais Multigraduadas e grita, mesmo “remando contra a corrente”, que há 
muita pobreza, mas há também resistência na Amazônia. 

Já há algum tempo que nossos pesquisadores inseriram em sala de aula e 
no cotidiano do amazônida a educação ambiental e a “necessidade de conhecer 
a evolução do pensamento humano e sua percepção ambiental”, mostrando 
que o hibridismo cultural, ocorrido durante os movimentos migratórios no 
processo de colonização e ocupação do estado, revelam nossa marca identitá-
ria: ser diferente e singular culturalmente. Ou como disse Loureiro (1995): o 
caboclo construiu um sistema cultural singular. Uma cultura viva em evolução, 
integrada e formadora de identidade. 

Não é à toa que o EIXO I trata das EXPERIÊNCIAS EDUCATI-
VAS E CULTURAIS EM FOCO NA AMAZÔNIA. Ana Cláudia Oliveira 
da Silva e Rafael Fonseca de Castro apresentam “Jogo de Figuras e Palavras”: 
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uma Proposta Pedagógica para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
no Estado de Rondônia. A construção de um jogo como ferramenta didática 
complementar junto a estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
foi elaborada visando a contribuir com processos de ensino que intencionem 
aprendizagens relativas à leitura, formação de palavras e história regional; um 
jogo de memória que valoriza a importância do brincar e do jogar para o de-
senvolvimento cognitivo de crianças nos primeiros anos de escolarização.

Rose Belite Cardozo Aguiar e Angela Maria Gonçalves de Oliveira falam 
sobre Educação e Tecnologia: o uso do aplicativo Stop Motion no Ensino 
Fundamental I. O texto aborda o uso do aplicativo Stop Motion nas aulas de 
ciências e os resultados mostraram que a tecnologia aproxima mais o aluno do 
professor e permite dialogar com o contexto em que o aluno está interagindo, 
trazendo melhorias na aprendizagem.

Samilo Takara, Adriana Pacheco Farias de Souza e Jackeline Chediak Silva 
nos presenteiam com Quem Precisa de Cultura(s)? Outra metodologia para 
análises pedagógicas das mídias. A questão que orienta este texto é: de que 
modo podemos pensar outras metodologias de análise de artefatos midiáticos 
para pensar a Educação? Orientados pelas articulações com o materialismo, 
a psicanálise, os estudos sobre significação, as problemáticas do poder e as 
contribuições das interlocuções feministas, este texto convida a pensar as cate-
gorias: econômica, psicológica, simbólica, de poder e de política no trabalho da 
análise de materiais midiáticos para possibilidades pedagógicas e de pesquisa.

Enildo Batista Lopes e Suely A. do N. Mascarenhas falam a respeito dos 
Desafios Amazônicos – Valorização da Diversidade Sócio Cultural e o En-
sino da Matemática. Os autores abordam o Ensino da Matemática na Ama-
zônia além da sala de aula, da formação do professor, do espaço escolar, das 
estruturas governamentais, comunitárias, buscando entender a forma como as 
atividades culturais se manifestam na sala de aula em comunidades rurais ama-
zônicas. Dizem que “os sons dos rios, das chuvas, das enxurradas, dos povos 
da selva, seus cantos, contos e lendas que fazem parte do dia a dia dos povos 
caboclos, ribeirinhos, coletores, pescadores, seringueiros” possuem ideias ma-
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temáticas que se apresentam no lado discursivo, histórico, dinâmico, suas filo-
sofias e epistemes que de certa maneira guardam diversidades e singularidades. 

Izoni de Souza Trindade e Marilsa Miranda de Souza abordam a proble-
mática da Alfabetização no Brasil: Apontamentos sobre Concepções e Mé-
todos. Trata-se de pesquisa teórica acerca da epistemologia da alfabetização e 
das concepções pedagógicas que estão presentes no processo de alfabetização. 
Busca-se apresentar e analisar os métodos de alfabetização historicamente uti-
lizados no Brasil e seus desdobramentos, com destaque para o ideário constru-
tivista a partir da década de 1990 e do método fônico na atualidade. 

Já no EIXO II – POLÍTICAS PÚBLICAS EM FOCO NA AMA-
ZÕNIA, Aparecida Luzia Alzira Zuin e Cleidiane Leite Bueno Aires abordam A 
Lei de Cotas e o PNAES: Desafios e Avanços para a Universidade Federal de 
Rondônia, cujo objetivo foi analisar duas políticas públicas que fazem referên-
cia ao acesso e permanência na educação superior, a saber: a Lei 12.711/2012, 
comumente conhecida como a Lei de Cotas, e o Programa Nacional de As-
sistência Estudantil (PNAES). Os resultados encontrados apontam que os/
as alunos/as assistidos/as pelo PNAES permaneceram na instituição e con-
cluíram o curso, o que revela não apenas a inclusão de estudantes cotistas, mas 
também seu sucesso acadêmico por meio da aplicação dessa Política no âmbito 
da Universidade Federal de Rondônia.

Antônio Carlos Maciel, Cintia Adélia da Silva e Claudinei Frutuoso escre-
veram a respeito da Política Educacional e Direito à Educação Integral no 
Estado Liberal: da Inclusão à Sustentabilidade Social. O trabalho resulta de 
estudos acerca do direito à educação, assegurado, formalmente, pelo Estado 
liberal por meio de leis educacionais e de uma experiência pedagógica – o 
Projeto Burareiro de Educação Integral – implantado no município de Ari-
quemes, estado de Rondônia. A análise constata que as políticas liberais visam 
proporcionar às demandas da escola pública instrução desqualificada e restrita 
aos níveis básicos; que no Brasil, o acesso foi ou negado ou restrito, entre 1932 
e 1971; que a universalização do Ensino Fundamental fez-se sob uma escola 
pauperizada; que somente a partir de 2007, as políticas nacionais para a educa-
ção integral na escola pública assumem recuperar a qualidade da escola pública 
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e que a ênfase na inclusão social tem impedido a efetivação de uma escola 
pública voltada para a sustentabilidade social.

Rosângela Aparecida Silva Falqueto e Rosângela de Fátima Cavalcante 
França abordam A Concepção de Gestores sobre Educação Integral em 
uma Perspectiva Inclusiva. As autoras partem da seguinte indagação: As 
condições objetivas da escola em que você atua apresentam a estrutura necessária 
para promover o desenvolvimento da Educação Integral na perspectiva da Educa-
ção Inclusiva? Os resultados apontaram que as estruturas tanto pedagógicas quanto 
físicas ainda estão aquém das necessidades das escolas e que Educação Integral deve 
ir além da ampliação do tempo de permanência do estudante nas dependências da 
unidade escolar, o processo de acessibilidade deve perpassar as questões pedagógicas 
e físicas, considerando a integralidade dos estudantes e o desenvolvimento pleno de 
uma Educação Integral e Inclusiva.

Ainda neste eixo, Neire Abreu Mota Porfiro e Wendell Fiori de Faria 
apresentam A Proposta Curricular de Língua Portuguesa para o Muni-
cípio de Porto Velho - 2016: Trabalho Coletivo entre Universidade/DA-
CED, SEMED e Professores. O presente texto teve como objetivo geral 
analisar a construção da proposta curricular do município de Porto Velho no 
ano de 2016 por meio da união entre a Universidade, Semed e professores. 
Ao concluir o respectivo estudo dissertativo, verificou-se que o entendimen-
to de currículo deixou de ser norteado como um rol de conteúdos, bem como 
possibilitou diversos estudos epistemológicos através dos grupos de estudos 
que em sua finalização planificaram uma proposta exequível para o compo-
nente de Língua Portuguesa. 

O EIXO III – DIVERSIDADE E GÊNERO EM FOCO, inicia-se 
com a discussão a respeito dos Acossados pelo Conservadorismo: A “Ideo-
logia de Gênero” e Alguns de Seus Funestos Resultados em Manaus - AM, 
escrito por Adan Renê Pereira da Silva e Suely A. do N. Mascarenhas. O texto 
objetivou refletir sobre perspectivas para atuação de professores e professoras 
em suas práxis cotidianas. Os dados de uma das categorias de análise mostra-
ram como professores e professoras sentem-se acossados pelo conservadoris-
mo advindo, principalmente, de famílias do alunado e profissionais da escola, 
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com carga expressiva de um fundamentalismo religioso judaico-cristão, o qual 
entende gênero e orientação sexual como algo perigoso para um modelo fami-
liar que se entende hegemônico e correto, o preconizado pela religião destas 
pessoas. Pode-se concluir pela necessidade do debate sobre o assunto, urgente 
e necessário, sob pena de termos a laicidade estatal e os direitos humanos, ga-
rantidos pelo sistema jurídico brasileiro, violados e negados.

Rosangela Aparecida Hilário, Rafael de Andrade Ademir e Gecilene Maia 
Gonzaga escreveram sobre Saúde Mental Indígena e Formação de Psicólogas 
na Região Norte do Brasil. O presente texto apresenta de forma documental 
e análise crítica, a construção de projetos políticos-pedagógicos articulados a 
formação das(os) psicólogas(os) nortistas e o envolvimento do ensino com a 
saúde mental indígena, a partir do contexto educacional e social das diferentes 
concepções e gestões educacionais apresentadas. A análise dos documentos 
mostra a necessidade de adentrar a temática na formação de psicólogas(os), 
de forma não colonizadora e sim como um novo espaço de prática e saberes, 
organizados a partir das vivências indígenas diversificadas existentes.

O EIXO IV – EDUCAÇÃO NO CAMPO E QUILOMBOLA EM 
FOCO NA AMAZÔNIA inicia com o estudo Entre Banzeiros: Notas sobre 
a Educação do Campo em Parintins, de Samuel Anselmo Filho, Eulina Maria 
Leite Nogueira e Rosângela de Fátima Cavalcante França. Os autores informam 
que “a história da educação do campo em Parintins tem raízes nos movimen-
tos sociais e possui um diálogo profundo com as necessidades territoriais do 
homem e da mulher amazônida”. Por isso, o objetivo é descrever o processo 
histórico da educação do campo no município de Parintins, a fim de pontuar 
as tensões políticas e o diálogo destas populações com a luta por uma educação 
compatível com as necessidades das comunidades tradicionais da área rural do 
município. Os resultados apontam para uma educação do campo conquistada 
mediante articulação com movimentos sociais, participação das universidades 
e profissionais que reivindicam políticas públicas que cumpram o acesso dos 
alunos das áreas rurais de Parintins.

Outro estudo neste eixo é o que trata das Escolas Rurais Ribeirinhas 
do Baixo Madeira em Rondônia em fins do primeiro quartel do Século 
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XXI escrito por Suzana Rodrigues da Costa e Josemir Almeida Barros. O prin-
cipal objetivo foi apresentar e debater parte da infraestrutura, instalação de 
ensino e aparelhamento das instituições escolares rurais. Por meio de visitas 
in loco às escolas rurais ribeirinhas do Baixo Madeira foi possível verificar 
parte das realidades sobre a estrutura escolar e o processo organizacional do 
ensino. Entre os resultados destacam-se: a precariedade na estrutura física 
das escolas rurais ribeirinhas, algo presente nos debates sobre a história da 
educação rural em diversas regiões do Brasil.

Escrito por Mhirlla de Cássia Gonçalves da Costa, Pedro Cabral da Cos-
ta e José Bittencourt da Silva o texto Remando Contra Corrente: Pobreza 
e Resistência na Educação Básica em Escolas Quilombolas em Portel/
Marajó – Pará tem como objetivo discutir as relações que se estabelecem 
entre pobreza, escolarização e pandemia da Covid-19 em uma comunidade 
quilombola no município de Portel-Marajó-Pará. Nesse estudo foi possível 
compreender que ainda é preciso o fortalecimento da resistência por uma 
educação de qualidade para os sujeitos que têm como desafios remar contra 
corrente na ressignificação das lutas pela valorização identitária, usurpada ao 
longo da história pelo descaso e expropriação de seu lugar para viver, estar no 
mundo e enraizar sua cultura.

O EIXO V – EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM FOCO começa falan-
do a respeito da Educação Ambiental: Necessidade de Conhecer a Evolução 
do Pensamento Humano e sua Percepção Ambiental. Os autores Renato Reis 
de Oliveira, Kerley dos Santos Alves e Danton Heleno Gameiro se propõem a ana-
lisar o processo de desenvolvimento das questões relacionadas à crise ambiental 
frente às necessidades impostas pelo desenvolvimento socioeconômico. Destaca 
algumas das principais conferências e encontros internacionais que propuseram 
avanços nas discussões a respeito da educação ambiental, assim como aponta 
também a sua importância para a qualidade de vida e o futuro da humanidade. 

Fechamos o livro com o estudo Os Valores da Educação Ambiental 
na Educação, escrito por Sandra Santos da Costa, Clarides Henrich de Barba e 
Bianca Morais Mendes que visa a descrever os valores da Educação Ambien-
tal em três dimensões importantes que podem ser trabalhadas na educação, a 
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saber, o conhecimento, os valores éticos e estéticos e a participação política. 
A finalidade é a formação de seres humanos para revisão e transformação das 
relações do homem, sociedade e a natureza diante do mundo em que se vive. 

Vimos, dessa forma, que só perde quem não fizer a leitura deste maravi-
lhoso trabalho em equipe, pois ele nos mostra, dentre outras reflexões impor-
tantes, que as mudanças têm um caráter muito específico e são sociedades em 
mudança constante, rápidas e permanentes. Por isso, as velhas identidades, que 
por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declino, fazendo sur-
gir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno. Ou, como disse 
Stuart Hall em seu livro A Identidade Cultural na Pós-Modernidade:

Se sentimos que temos uma identidade unificada desde o nascimento até a 
morte é apenas porque construímos uma cômoda estória sobre nós mesmos 
ou uma confortadora “narrativa do eu”. A identidade plenamente unificada, 
completa, segura e coerente é uma fantasia. (HALL, 1990, p. 17)

Sabendo que a Identidade Cultural faz com que os sujeitos desenvol-
vam o sentimento de pertencer a um grupo, os povos que habitam a Amazônia 
sabem também que a diferença genética não pode ser usada para distinguir um 
povo do outro e que “raça” é uma categoria discursiva e não biológica. Sendo 
assim, nossa identidade é definida historicamente, e não biologicamente. 

Esperamos que as muitas reflexões propostas pelo livro Educação em 
Foco: Pesquisa em Educação na Amazônia sirvam como orientação para todos 
aqueles que de alguma forma se relacionam com a Educação. Sejam os respon-
sáveis por implementar Políticas Públicas, sejam professores, pais ou alunos. 
Porém, o que desejamos de verdade é um mundo melhor. Que nossa Amazô-
nia possa representar os anseios da humanidade principalmente respeitando as 
diferenças e a diversidade.

Nair Ferreira Gurgel do Amaral
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EIXO I

EXPERIÊNCIAS EDUCATIVAS E  
CULTURAIS EM FOCO NA AMAZÔNIA
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CAPÍTULO 1

“JOGO DE FIGURAS E PALAVRAS”: UMA PROPOSTA 
PEDAGÓGICA PARA OS ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL NO ESTADO DE RONDÔNIA

Ana Cláudia Oliveira da Silva

Rafael Fonseca de Castro

INTRODUÇÃO

Os jogos de regras explícitas podem se configurar como importantes 
ferramentas didático-pedagógicas para o processo de escolarização. O jogo 
possibilita às crianças vivenciarem situações lúdicas, podendo ser utilizado 
como uma estratégia para sua aproximação dos conteúdos vinculados à for-
mação escolar, propiciando situações mais favoráveis ao desenvolvimento 
cognitivo (SILVA, 2020, PINHEIRO, 2014; KISHIMOTO, 2011; HUI-
ZINGA, 2008; ELKONIN, 2009).

No presente artigo, apresentamos a proposta didático-pedagógica 
materializada com o “Jogo de Figuras e Palavras”, desenvolvido no âmbito 
do Mestrado Acadêmico em Educação do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Federal de Rondônia (PPGE/UNIR), estando 
todo o processo investigativo que aqui mencionamos minuciosamente des-
crito em Silva (2020)1.

1 A referida investigação foi desenvolvida no âmbito do Grupo de Pesquisa “HISTCULT – 
Educação, Psicologia Educacional e Processos Formativos” (UNIR) e faz parte do Projeto 
de Pesquisa “Intervenções Pedagógicas em Rondônia: inovação educacional e produção de 
conhecimento em Educação” (Portaria nº 81/2019/PROPESQ/UNIR). Esse Projeto de Pes-
quisa integra o Programa de Pesquisa denominado “Educação e Psicologia Histórico-Cultu-
ral: investigações teórico-práticas de processos educativos na Amazônia Ocidental” (Portaria 
nº 70/2019/PROPESQ/UNIR).
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O jogo construído se classifica na modalidade de jogos de regras explí-
citas, pois se trata de um jogo de memória com regras pré-estabelecidas que 
foi idealizado e desenvolvido para se constituir em uma ferramenta didática 
voltada ao ensino de importantes conteúdos da ação educativa nos primeiros 
anos do Ensino Fundamental: leitura, formação de palavras e história regional. 
Apesar de distintos, esses conteúdos foram pensados para serem trabalhados 
de forma articulada e transversal durante os momentos em que a criança joga. 
Para além da aprendizagem de conteúdos, como na pesquisa empreendida por 
Pinheiro (2014), partimos das hipóteses de que esse jogo também potencializa 
o desenvolvimento de funções psicológicas superiores (FPS). 

A idealização do jogo proposto se justifica, primeiramente, pelos sérios 
problemas de alfabetização enfrentados por educadores e estudantes na Edu-
cação Básica brasileira. Outro fator que podemos levar em consideração para 
justificar uma pesquisa interventiva utilizando um jogo de regras explícitas é o 
conteúdo dos recursos didáticos disponibilizados às escolas públicas brasileiras 
que, geralmente, abordam contextos mais típicos das regiões Sul e Sudeste do 
país, levando pouco em consideração as características de culturas e etnias de 
outras regiões, como as da Região Amazônica. Sendo assim, o jogo desenvol-
vido propõe como temática central a história do povoamento de Rondônia, 
com o objetivo de possibilitar um trabalho pedagógico pelo o qual a criança 
possa reconhecer a diversidade étnico-cultural local a partir de conhecimentos 
da sua regionalidade.

O referido jogo está fundamentado em pressupostos da Teoria Histó-
rico-Cultural, essencialmente, nos postulados de Lev Semenovich Vygotsky e 
Danill Borisovich Elkonin. Pressupostos teórico-metodológicos vinculados a 
essa corrente têm embasado um considerável número de pesquisas, em espe-
cial, na Psicologia e na Educação. Sua riqueza conceitual permite o estudo e o 
desenvolvimento de práticas educacionais relacionadas a variados níveis e con-
textos, em diversos países – como é possível verificar na coletânea internacional 
de Selau e Castro (2015). 

Metodologicamente, o jogo se baseou na proposta de intervenção peda-
gógica preconizada por Damiani et al. (2013). Em uma perspectiva histórico-
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-cultural, Damiani e seus colaboradores defendem o uso do termo intervenção 
pedagógica para denominar pesquisas na área educacional que se baseiam em 
mudanças introduzidas em processos pedagógicos, com base em um dado refe-
rencial teórico-epistemológico e com o propósito de aprimorar tais processos, 
avaliados ao final. As intervenções são constituídas em quatro etapas (DA-
MIANI et al., 2013): inicialmente, pelo diagnóstico da situação/do contexto 
educacional no qual se vai intervir, para, então, passar às fases de planejamento 
(organização e delineamento das atividades propostas), implementação (abor-
dagem didática diferenciada, prática pedagógica inovadora, uso de ferramentas 
alternativas) e avaliação da intervenção (aplicação dos métodos de pesquisa em 
Educação de coleta e de análise de dados)2.

Neste recorte, trataremos do jogo em si: desde a sua perspectiva teórica 
(na seção a seguir), passando pela sua descrição, como se joga o jogo, suas peças 
e suas regras (na seção seguinte), até nossas impressões sobres possibilidades 
de utilização no Anos Iniciais do Ensino Fundamental – em Porto Velho e no 
estado de Rondônia, visto sua temática central – (nas Considerações).

A brincadeira e o jogo na perspectiva Histórico-Cultural

O jogo e o brincar são atividades que fazem parte da vivência cotidiana 
do ser humano, principalmente, no período da infância. Tornou-se atividade/
instrumento aplicada/o aos processos educacionais para auxiliar no desen-
volvimento cognitivo e na aprendizagem das crianças. Quanto à sua origem 
histórica e definição, como apontado por Pinheiro (2014), o jogo é estudado 
por diversas ciências, como a Sociologia, Antropologia, Filosofia, Psicologia 
e Educação, e usado em diferentes contextos, como escolas, clínicas, compe-
tições etc. Essa pesquisadora também destaca a evolução histórica do jogo na 
sociedade, constatando suas representações em vários períodos, iniciando na 
Antiguidade Greco-Romana, com a análise filosófica de lazer, recreação, des-

2 Para mais detalhes sobre as pesquisas do tipo intervenção pedagógica que vêm sendo desen-
volvidas nas regiões Sul e Norte do Brasil, entre as quais investigações de doutorado, mes-
trado, iniciação científica e de graduação, na Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e na 
UNIR, verificar Castro (2021).  
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canso do espírito, dispêndio de energia física; na Idade Média, com jogos de 
azar de cartas e; no Renascimento, com os primeiros escritos direcionados à 
brincadeira como possibilidade de desenvolvimento da inteligência. 

Huizinga (2008), no livro “Homo Ludens: o Jogo como elemento da cul-
tura”, apresenta um pensamento contrário àquele expresso nas concepções de 
jogo abordadas em teorias que fundamentavam o seu desenvolvimento apenas 
a partir da perspectiva biológica, afirmando que o jogo é muito mais que um 
fenômeno fisiológico, pois é uma ação cultural significante. Huizinga (2008, 
p. 4) afirma que “o simples fato de o jogo encerrar um sentido implica a pre-
sença de um elemento não material em sua própria essência”. Para o autor, o 
jogo deve ser analisado em uma perspectiva histórica, pois sua natureza e seu 
significado se apresentam como fenômenos culturais:

devemos aqui tomar como ponto de partida a noção de jogo em sua forma 
familiar, isto é, tal como é expressa pelas palavras mais comuns na maior 
parte das línguas europeias modernas, com algumas variantes. Parece-nos 
que essa noção poderá ser razoavelmente bem definida nos seguintes ter-
mos: o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de 
determinados limites de tempo e de espaço, seguindo regras livremente 
consentidas, mas absolutamente obrigatórias, é dotado de um fim em si 
mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma 
consciência de ser diferente da vida quotidiana (HUIZINGA, 2008, p. 33).

Pesquisadora brasileira proeminente que estuda sobre o jogo na Edu-
cação Infantil, Kishimoto (2011) também se dedicou a compreender o signifi-
cado do jogo e ressalta que o definir não é uma tarefa simples, que não se trata 
de apenas dar significado à palavra, mas compreendê-lo em suas concepções 
na história da humanidade, pois o jogo se configura como um fato social. A 
autora apresenta, em seus estudos históricos, a origem do surgimento do jogo, 
principalmente, dos jogos infantis. 

Já na perspectiva da Teoria Histórico-Cultural, pode-se definir o 
jogo, primeiramente, como um artefato histórico-cultural (VYGOTSKY, 
1933/2008; ELKONIN, 2009). Nascimento, Araújo e Miguéis (2009), com 
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o objetivo de explicarem o jogo segundo essa corrente teórica, defendem que 
este, em princípio, deve ser entendido como uma atividade humana específi-
ca pela qual a criança se apropria de uma forma peculiar de vivência social da 
humanidade, que também é possibilitadora de desenvolvimento intelectual 
e da personalidade.

Vigotski (1933/2008), em suas ideias relativas à psicologia da infân-
cia, empreendeu investigações sobre a gênese do jogo como atividade de de-
senvolvimento. Seus pressupostos acerca do jogo na infância foram adota-
dos, posteriormente, por inúmeros pesquisadores, com destaque para Alexei 
Leontiev e Daniil Elkonin. Segundo Lazaretti (2011), foi a partir das ideias 
expressas por Vygotsky em uma conferência sobre o papel da brincadeira, 
em 1933, no Instituto Gertsen de Pedagogia, de Leningrado, que Elkonin 
decidiu dar continuidade aos experimentos e às pesquisas sobre a brincadeira 
infantil, vindo, posteriormente, a apresentar suas teorizações sobre a brinca-
deira e sobe o jogo protagonizado.

Vigotski (1933/2008) não realizou distinção entre os termos jogo e 
brincadeira, utilizando-os como sinônimos, no sentido de brincadeira ou jo-
go-de-faz-de-conta e de regras. Prestes (2010) esclarece que isso acontece por 
causa da tradução do termo russo Igra, que significa jogo, brincadeira, brincar. 
Na conferência mencionada acima, intitulada “A brincadeira e o seu papel no 
desenvolvimento psíquico da criança”, estenografada por seus alunos, Vigotski 
(1933/2008) explicou que a brincadeira na criança é uma atividade que se 
desenvolve, prioritariamente, na idade pré-escolar, pois, nesse período, surgem 
necessidades e impulsos específicos que a conduzem diretamente à brincadei-
ra. Já no período da idade escolar, Vigotski (1933/2008, p. 32) salientava que 
“a brincadeira se desloca para os processos internos, para a fala interna, à me-
mória lógica e ao pensamento abstrato”. A transição de uma etapa etária para 
outra está intrinsicamente relacionada com a mudança brusca da motivação e 
dos impulsos para a atividade que se realiza na brincadeira.

Elkonin foi um importante psicólogo soviético que desenvolveu uma 
série de estudos e referenciais importantes nos campos da Psicologia, da Pe-
dologia e também da Educação, especialmente, quanto à relação entre os pe-
ríodos do desenvolvimento da psiquê infantil e a atividade de jogo de regras 
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explícitas. Dentre os principais representantes da Escola de Vygotsky, Elkonin 
desenvolveu suas produções teóricas juntamente com Luria, Leontiev, Zapo-
rozhéts, Davidov e Galperin (LAZARETTI, 2011). Realizou pesquisas sobre 
a psicologia do desenvolvimento infantil e desenvolveu métodos para o ensino 
da leitura e da escrita, tendo como preocupação efetivar teorias em práticas 
educacionais. Destaca-se sua elaboração da teoria do jogo protagonizado, ou 
jogo de papéis, apresentado na obra Psicologia do Jogo. Lazaretti (2011) afir-
ma que os trabalhos de Elkonin somam mais de 100 escritos publicados tanto 
na Rússia como em outros países. Entretanto, apenas em 1998, a Psicologia 
do Jogo foi traduzida para a língua portuguesa, sendo a única obra do autor 
traduzida e publicada no Brasil. 

Elkonin buscou se aprofundar na compreensão da brincadeira infantil 
e, para isso, propôs discutir com as principais tendências explicativas da relação 
entre o jogo e o desenvolvimento psíquico na criança presentes naquele perí-
odo. Elkonin (2009) salientava que, apenas no século XX, ocorreram as pri-
meiras investigações psicológicas e pedagógicas sobre o jogo na infância. Tais 
investigações, no entanto, segundo ele, concebiam o jogo como uma atividade 
de predisposição biológica da criança, nas perspectivas do evolucionismo posi-
tivista, naturalista e de concepções fenomenológicas que não compreendiam a 
essência da brincadeira em sua totalidade:

[t]odos os autores mencionados examinam a criança isolada da sociedade 
em que vive e da qual é parte. A criança e os adultos, o desenvolvimento 
de suas relações e a mudança de lugar da criança na sociedade escaparam 
totalmente aos estudos dos pesquisadores. E ainda mais: essas relações são 
examinadas sem conexão direta com o desenvolvimento psíquico. Até mes-
mo quando se examina a imitação, que é indubitavelmente um fato da vin-
culação da criança ao adulto, apresenta-se como imitação de um modelo 
físico e não a inclui no contexto do relacionamento de uma com o outro, ou 
seja, é puramente naturalista (ELKONIN, 2009, p. 167).

Lazaretti (2011) relata que Elkonin, ao estudar o desenvolvimento in-
fantil, partia do pressuposto de que este não se estabelece apenas no interior 
da criança, como pensavam os psicólogos clássicos, que é preciso investigá-lo 
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no meio em que a criança vive. A criança vivencia, no mundo da cultura hu-
mana, ao longo da história, experiências diversas, portanto, estabelece relações, 
principalmente, com adultos, relações mediadas por instrumentos e signos na 
apropriação dessa cultura (VYGOTSKI, 1931/1995; CASTRO, 2014).

Para Vygotski (1931/1995, p. 67), “estudar algo historicamente, significa 
estudá-lo em movimento, esta é a exigência fundamental do método dialético”. 
Corroborando esse pensamento, Elkonin (2009) considerou que, para estudar 
a brincadeira como fenômeno social e produto histórico, é necessário entender 
que os fatos só nos podem fornecer o conhecimento da realidade se pudermos 
entendê-los como fatos de um todo dialético, isto é, se forem entendidos como 
realidade social sob o ponto de vista da sua totalidade concreta.

Elkonin (2009) sintetizava sua compreensão a respeito dos proces-
sos de surgimento e desenvolvimento do jogo protagonizado e sua gênese 
explicando que:

pode-se formular a tese mais importante para a teoria do Jogo protagoniza-
do: esse jogo nasce no decorrer do desenvolvimento histórico da sociedade 
como resultado da mudança de lugar da criança no sistema de relações so-
ciais. Por conseguinte, é de origem e natureza sociais (p. 80).

Elkonin (2009), ao explicar o desenvolvimento do psiquismo na crian-
ça, considerava que ela se apropria das relações humanas ao reproduzi-las em 
seus jogos de papéis. Se, por meio da brincadeira, é criada uma situação imagi-
nária e dela se desenvolvem a imaginação e a imitação, o centro dessa situação 
imaginária é o papel assumido pela criança. Quando se estuda a brincadeira, 
tem-se como traço típico o emprego lúdico dos objetos. Quando os objetos 
entram na brincadeira, eles perdem sua significação usual e adquirem uma 
significação lúdica, conforme as crianças o dominam.

De acordo com as teorizações de Elkonin (2009), o jogo protagonizado 
é uma atividade predominante na idade pré-escolar. Para o autor, a brincadei-
ra influencia os aspectos mais importantes do desenvolvimento psíquico e da 
personalidade da criança. Compreender a situação social do desenvolvimento 
auxilia na compreensão do nível real de desenvolvimento que se determina 
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em cada etapa da infância. Vigotski (1933/2008) considerava que, conhecer 
a periodização do psiquismo infantil é importante para a prática e o plane-
jamento do ensino. Cada período de desenvolvimento da criança é marcado, 
não somente em relação a conhecimentos e habilidades, mas pela forma como 
atuam e se relacionam com a realidade.

Em determinada fase do desenvolvimento de cada criança, um tipo 
diferente de brincadeira ou de jogo pode ser melhor direcionado do ponto 
de vista educacional. A opção por um jogo específico, em determinada idade, 
deverá ser, ao mesmo tempo, pedagógica e psicológica. Uma brincadeira pode 
estar incluída em um projeto pedagógico de forma permanente; um jogo pode 
ser utilizado especificamente em uma situação peculiar; e vice-versa. 

No caso do jogo ao qual aqui nos referimos, tratou-se de uma iniciativa 
de elaboração e de utilização de um jogo de regras explícitas aplicável a crian-
ças dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental do Brasil, com foco na regio-
nalidade do estado de Rondônia em seu conteúdo. É uma proposta didática 
que pode ser utilizada por professores da Educação Básica como um recurso 
complementar aos processos de leitura, formação de palavras e conhecimento 
regional, uma espécie de intervenção pedagógica, como nos moldes das pes-
quisas preconizadas por Damiani et al. (2013). A seguir, descrevemos basica-
mente como o jogo é jogado: suas peças e suas regras.

O “Jogo de Figuras e Palavras”

O “Jogo de Figuras e Palavras”, que foi idealizado e desenvolvido para a 
intervenção pedagógica empreendida pela pesquisa de Silva (2020) está classi-
ficado na modalidade de jogos de regras explícitas, pois se trata de um jogo de 
memória com regras pré-estabelecidas. Segundo Lazaretti (2011), jogos com 
regras explícitas têm um fim pedagógico e didático, pois apresentam tarefas di-
dáticas concretas. Pinheiro (2014) argumenta que tipos de jogos como damas, 
xadrez e memória exigem habilidades que são implícitas na própria estrutura 
do objeto e de suas regras. 
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Elkonin (2009) enfatizava, quanto aos jogos dinâmicos com finalidade 
pedagógica, que sempre são dotados de regras explícitas e já estabelecidas histo-
ricamente na sociedade. Para Vigotski (1933/2008), no jogo, independentemen-
te de este ser protagonizado ou não, existem regras que estão implicitamente 
envolvidas no decorrer da brincadeira, na própria situação imaginária. Nesse 
sentido, a criança, em todo seu período de infância, submete-se às regras do 
contexto da brincadeira, tanto no jogo protagonizado como no jogo pedagógico.

A intervenção pedagógica (DAMIANI et al., 2013) foi planejada para 
ser implementada mediante a criação e aplicação de um jogo que pudesse atuar 
como ferramenta didática a ser utilizada entre estudantes dos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental. O “Jogo de Figuras e Palavras” configura-se como 
um jogo de memória e de formação de palavras, com potencial para contribuir 
com os processos já mencionados e, também, com o desenvolvimento de FPS 
(VYGOTSKI, 1931/1995) como atenção voluntária, tomada de consciência, 
memória lógica e organização espacial. 

O jogo é composto por três grupos de peças: 1. pares de figuras iguais; 
2. letras do alfabeto brasileiro e; 3. fichas de dicas. Seu objetivo é encontrar as 
figuras iguais e formar as palavras a elas correspondentes, que são identificadas 
a partir da leitura da ficha de dicas. Classifica-se na modalidade jogo de regras 
explícitas que, de acordo com os estudos de Pinheiro (2014), influenciam na 
formação da personalidade da criança, no desenvolvimento de FPS, na autoa-
valiação e na noção de moral. As figuras em pares formam um conjunto de 40 
peças com 20 figuras diferentes, desse modo, 20 palavras podem ser formadas, 
com uma ficha de dicas para cada figura. As figuras representam momentos 
do processo histórico de povoamento do estado de Rondônia, destacando 
os principais ciclos de migração, os traços étnico-raciais que caracterizam a 
diversidade do povo rondoniense definidos em suas características fisionômicas, 
como cor de pele, cor de olhos, tipos de cabelo, além de aspectos culturais como 
arte, alimentos típicos, instrumentos regionais, entre outros – contextualizando 
a história do estado. Uma imagem, como, por exemplo, a de um baú com ouro, 
a de um trem e a de um indígena, apresentada na Figura 1, estará duplicada, 
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como determinam as regras do jogo de memória, para que, ao jogar, a criança 
possa descobrir o par da imagem que procura:

Figura 1 - (A) Ciclo do Ouro, (B) Estrada de Ferro Madeira Mamoré, (C) Indígena

Fonte: adaptado do Google Imagens para a pesquisa.

As letras para a formação de palavras foram elaboradas no formato Al-
fabeto Móvel Degrau (Figura 2), um brinquedo utilizado na fase inicial de 
aprendizagem da escrita e da leitura da criança, visando a possibilidade de 
formação de palavras com repetição de uma mesma letra:

Figura 2 - Letras do Alfabeto Móvel Degrau.

Fonte: adaptado do Google Imagens para a pesquisa.

As fichas de dicas foram organizadas em uma sequência numérica e 
histórica. “Siga as Dicas” (Figura 3) tem pequenos textos para indicar qual 
palavra deverá ser formada correspondente à imagem encontrada. Os textos 
trazem informações básicas sobre uma temática a respeito da história do po-
voamento do estado de Rondônia:
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Figura 3 - Exemplo de uma Ficha de Dicas.

Fonte: Acervo da pesquisa (2019).

Como Jogar? O jogo consiste em escolher uma peça e virá-la, pois todas 
as figuras ficam voltadas para baixo. Identificada a figura, o jogador deverá virar 
outra peça para encontrar a figura idêntica à primeira escolhida e, então, me-
morizar as posições das peças já levantadas para pontuar nas próximas jogadas 
(o processo de pontuação será explicado abaixo). Para o seu desenvolvimento, 
foram estabelecidas regras que definiram os critérios para cada etapa, até o 
encerramento da partida, com soma total das pontuações. O jogo proposto 
deve ser jogado em dupla ou em grupo. A seguir, cada etapa será descrita de-
talhadamente.

Parte 1: A partida inicia com todas as figuras voltadas para baixo e es-
palhadas. O objetivo é memorizar a posição das figuras idênticas. O jogador 
deverá escolher uma figura e tentar encontrar a outra idêntica (Figura 4). Ao 
virar e não acertar a figura, o jogador deverá passar a vez; caso encontre o par 
certo, então, passará à próxima etapa. Cada vez que o jogador encontrar um par, 
ganhará dez pontos. As regras desta etapa são as seguintes:
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•	Virar uma figura por vez;
•	Se as peças viradas forem iguais, o participante fará a leitura das dicas;
•	Se as peças forem diferentes, serão viradas para baixo, novamente, e 

outro participante continuará o jogo.

Figura 4 - (A) Ciclo do Ouro, (B) Ficha de dicas

Fonte: Acervo da pesquisa (2019).

Parte 2: Após encontrar um par de figuras, o jogador deverá ler o núme-
ro de identificação que fica no canto externo, abaixo da figura, correspondente 
ao número da ficha de dicas (Figura 4). Logo após, fará a leitura das dicas, 
responderá à pergunta contida no final das dicas e partirá para a próxima eta-
pa, que é a formação da palavra. Na atividade de leitura das dicas, o jogador 
poderá solicitar a ajuda dos outros participantes do jogo – ou da pesquisadora, 
o que ocorreu no caso das atividades vinculadas à supramencionada pesquisa. 
Nessa etapa, o jogador poderá conquistar dez pontos com a leitura das dicas. 
As regras da segunda etapa são:

•	Fazer a leitura da dica indicada na figura;
•	Pedir ajuda para leitura aos colegas ou à pesquisadora;
•	Dizer a palavra que corresponde à figura;
•	Após formar a palavra corretamente, poderá retirar as peças do jogo e 

terá direito a uma nova jogada.
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Parte 3: A palavra que será formada deverá corresponder à reposta dada, 
oralmente, ao finalizar as dicas. Neste momento, as letras do Alfabeto Móvel 
Degrau serão usadas para montar a palavra (Figura 5). Nessa etapa, o jogador 
também poderá solicitar ajuda externa, para a indicação de uma letra. Esse 
auxílio poderá ocorrer apenas duas vezes, durante a jogada, e apenas os outros 
jogadores poderão dar a dica. A pontuação será de 20 pontos para a palavra 
formada. Se a criança não conseguir completar a palavra, serão somados os 
pontos por letras acertadas, cada uma valendo um ponto. Nos casos de não ha-
ver acerto na formação das palavras, as figuras voltarão para o jogo nas mesmas 
posições que ocupavam anteriormente.

Figura 5 - Palavras formadas

Fonte: adaptado do Google imagens para a pesquisa.

As regras da Etapa 3 são:

•	Usar as letras do Alfabeto Móvel Degrau para formar as palavras;
•	Solicitar ajuda, até duas vezes, para a indicação de uma letra;
•	Se o jogador não souber formar a palavra, as figuras deverão ser devol-

vidas ao jogo, viradas para baixo, novamente, e colocadas nas mesmas posições 
que ocupavam anteriormente.

O jogo finaliza quando todos os pares forem encontrados e todas as 
palavras forem formadas. A pontuação de cada jogador será somada e vencerá 
aquele que obtiver o maior número de pontos. Para a intervenção pedagógica, 
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desenvolvida por Silva (2020), foram intencionalmente selecionados quatro 
estudantes de uma turma de 2º Ano do Ensino Fundamental de uma escola 
pública de Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Foi a primeira ex-
periência didática com o “Jogo de Figuras e Palavras”. Como em qualquer 
jogo de regras explícitas, inicialmente, as crianças precisaram se reestruturar 
mentalmente com relação a suas regras e normas. Nesse ponto, a atuação da 
pesquisadora junto a eles foi fundamental.

Para esta primeira avaliação do potencial pedagógico do jogo, foram 
coletados dados antes, durante e após a intervenção por meio de análise docu-
mental (histórico escolar do 1º e do 2º anos do EF dos estudantes seleciona-
dos), entrevistas (com as professoras, com as crianças e seus pais/responsáveis), 
Teste de Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras (TCLPP) 
(SEABRA; CAPOVILLA, 2010), teste de conhecimentos sobre a história 
regional (elaborado pela pesquisadora) e observação-participante da pesquisa-
dora. A análise dos dados para a avaliação dos efeitos da intervenção ocorreu 
por meio de análise textual discursiva, nos moldes propostos por Roque Mora-
es (2003), resultando em três categorias: 1) Desenvolvimento das funções psi-
cológicas superiores; 2) Leitura e Formação de Palavras e; 3) Conhecimentos 
sobre a história do povoamento de Rondônia. 

Os resultados encontrados sugerem avanços por parte dos participan-
tes durante a intervenção, reforçando a importância de trabalhos pedagógicos 
voltados às zonas de desenvolvimento iminentes (VYGOTSKY, 1934/1982; 
PRESTES, 2010; CASTRO, 2014) dos estudantes como forma de supera-
ção de suas dificuldades educacionais. É possível afirmar que a intervenção, 
mediante a aplicação do jogo, promoveu o desenvolvimento das FPS atenção 
voluntária, memória lógica e tomada de consciência. Em termos dos conteúdos 
estudados, houve avanços significativos quanto ao desempenho dos estudantes 
em leitura, formação de palavras e aumento do repertório vocabular. 

Por meio da temática “história do povoamento de Rondônia”, o jogo 
possibilitou aos quatro participantes a expansão de conhecimentos sobre his-
tória local, visto que, antes da intervenção, eles não sabiam identificar simples 
palavras relativas a essa história, tampouco, explicá-las. Foi possível perceber, 
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ainda, efeitos no comportamento em sala de aula, segundo relato da professora 
responsável pelos estudantes pesquisados, afirmando que passaram a se con-
centrar mais, avançando em termos de integração com os colegas e de traba-
lhos em grupo.

Considerações

A primeira aplicação educacional formal do “Jogo de Figuras e Pala-
vras”, minuciosamente descrito e avaliado na pesquisa de Silva (2020), permite 
supor que se trata de uma ferramenta pedagógica potente aos objetivos a que 
se propõe: contribuir com os processos de leitura, de formação de palavras e de 
conhecimento regional sobre o povoamento do estado de Rondônia, podendo 
vir a  configurar-se em um importante objeto de aprendizagem complementar 
a crianças que cursam os anos iniciais do processo de escolarização, especial-
mente, as que apresentam baixo rendimento escolar – como era o caso das que 
participaram do estudo de Silva (2020).

Recortes da supracitada pesquisa estão sendo submetidos a periódicos 
científicos com o intuito de melhor avaliar e respaldar seu potencial, contudo, 
entendemos que sua aplicação junto a outras crianças da rede do município de 
Porto Velho também se faz deveras relevante no sentido de avaliá-lo, do ponto de 
vista pedagógico, entre as professoras que atuam no cotidiano com os estudantes 
matriculados nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, para que, no futuro, 
possa ser amplamente utilizado entre professores e estudantes rondonienses.  
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CAPÍTULO 2

EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: O USO DO APLICATIVO 
STOP MOTION NO ENSINO FUNDAMENTAL I

Rose Belite Cardozo Aguiar

Angela Maria Gonçalves de Oliveira

INTRODUÇÃO

A pesquisa aborda a temática das Tecnologias e os Aplicativos Educa-
cionais como recurso para o processo de ensino e aprendizagem. Teve como 
objetivo Geral: Analisar o uso do aplicativo “stop motion” como processo de 
ensino e aprendizagem no ensino de ciências.

Há muito tempo as tecnologias estão presentes na vida da humanidade 
na busca de resolver situações do cotidiano assim como relacionado à comodi-
dade da vida moderna. O desenvolvimento da tecnologia vem transformando 
os modos de vida, a cultura e a relações interpessoais entrelaçadas pelo o uso 
de diferentes meios digitais. Com isto, cada vez mais as pessoas fazem uso dos 
mais diversos recursos tecnológicos visando melhores condições de vida.

No momento em que o mundo viveu a pandemia da covid-19, o uso 
das tecnologias foi imprescindível em quase todas as atividades humanas e, 
a educação não ficou isenta dessa ferramenta, pois os recursos provenientes 
da tecnologia foram um dos meios mais eficazes e importante para atingir os 
alunos em diversos espaços e contextos onde não era possível o contato físico.

Na sociedade que vivemos é comum, crianças, jovens e adolescentes, an-
tes mesmo de chegarem à escola, já  estão expostos ao uso de algum tipo de tec-
nologia digital em diferentes contextos. Eles crescem manuseando com mais 
naturalidade esses dispositivos móveis, são pessoas que estão sendo influencia-
das e motivadas pelas novas tecnologias, podendo aprender sobre vários assun-
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tos em qualquer tempo e espaço, por meio da internet. Nesse sentido, vivenciar 
tudo isso        dentro da escola é de suma importância para o desenvolvimento do 
aluno, bem como para melhorias no processo de ensino e aprendizagem.

Fazer uso de aplicativos que visam a melhoria do ensino e aprendi-
zagem torna-se pertinente pois auxiliam o trabalho do professor, tornam as 
aulas diferente e mais interessante para o aluno. É uma maneira do discente 
compreender que os aplicativos também têm a finalidade educativa e não são 
apenas para o entretenimento. E, o docente tem uma ferramenta a mais para 
ajudá-lo a melhorar o seu trabalho. A metodologia utilizada para elaboração 
deste artigo foi através de pesquisa bibliográfica, pautada na análise qualitativa 
pertinente ao objeto de estudo que era a experiência por meio do Aplicativo 
stop Motion nas aulas de ciências.

As tecnologias no processo educacional

Na sociedade do século XXI sobre intensa influência pelas tecnologias 
da informação e comunicação, a vida das pessoas está cada vez mais permeada 
pelos dispositivos digitais proporcionados pelas tecnologias que auxiliam no 
cotidiano, e a cada dia mais ganha notória importância na vida moderna para 
os mais diferentes contextos.

Um aspecto que ocorreu e transformou o modo de produção na vida em 
sociedade foi a mudança do trabalho artesanal para o industrializado, ou seja, 
a introdução das máquinas para facilitar a maneira de produzir, nas fábricas e 
indústrias, permitindo mais rapidez na produção. A criação das máquinas foi 
uma tecnologia, que nos dias atuais ficam mais modernas e contribuem bas-
tante para a vida das pessoas. (KENSKI, 2007).

Uma tecnologia que chegou e tem expressividade para auxiliar na vida 
das pessoas é o computador que, sem dúvida é uma ferramenta que desde sua 
invenção passou por um processo de modernização, permitindo que paulati-
namente, fosse sendo democratizado o acesso para as pessoas, tornando-se in-
dispensável para atividades no trabalho, na vida escolar, acadêmica e para outras 
atividades de interesse pessoal e comercial.
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A vida prática das pessoas é beneficiada e transformada para melhor, 
torna-se cada vez mais difícil viver sem uso das tecnologias que contribuíram 
e contribuem para o campo do trabalho, economia, política, entretenimento e 
educação. Enfim o modo de vida das pessoas foi transformado para melhor 
com a introdução das novas tecnologias tornando assim indispensável o uso 
da mesma.

Nesse sentindo, a tecnologia dentro da instituição escolar, ganhou uma 
nova função social que compreende:

[...] novas dimensões, para além da sala de aula e / ou dos muros da escola, 
portanto, ela terá de se abrir para o mundo real e reinterpretar seu papel 
dentro do social. Da mesma forma, é fundamental que ela esteja atenta as 
mudanças sociais e avanços tecnológicos, afim de beneficiar deles, trazen-
do para si novas propostas de ação que favoreçam o desenvolvimento do 
professor e a aprendizagem do aluno, para coloca-los em sintonia com o 
momento atual (ALONSO, 2007, p. 26).

Com isso, ao pensar hoje em educação, é pertinente levar em considera-
ção as tecnologias para dentro do ambiente escolar, transformando o ambiente 
de aprendizagem e a colaboração que os alunos terão entre si, pois as tecnologias 
na educação não estão restritas apenas em espaços     físicos, mas vem em uma 
crescente modalidade de Educação a Distância-EAD nos ambientes de apren-
dizagem virtual como o AVA. Por isso, há necessidade e a importância desta 
dentro da sala de aula, colaborando com as práticas pedagógicas e docentes.

Tecnologias e prática pedagógica nos anos iniciais 

A sociedade é mais dinâmica, interativa, e as instituições de ensino seja 
ela pública ou privada, devem estar atentas para esse momento, onde os alunos 
estão inseridos num contexto, em que na sua maioria fazem uso do celular, 
tabletes, notebook, TV como recursos de acesso à internet e entre outros. As 
tecnologias trouxeram mudanças para vida das pessoas  e, é importante que 
também cheguem dentro das instituições de ensino e provoque mudanças nas 
suas estruturas pedagógicas.
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A mudança deve ser significativa e não apenas superficial, pois ainda 
perdura uma resistência quanto a inovação, visto que:

As tecnologias chegaram na escola, mas estas sempre privilegiaram mais o 
controle a modernização da infraestrutura e a gestão do que a mudança. 
Os programas de gestão administrativa estão mais desenvolvidos do que 
os voltados à aprendizagem. Há avanços na virtualização da aprendizagem, 
mas só conseguem arranhar superficialmente a estrutura pesada em que 
estão estruturados os vários níveis de ensino. (MORAN, 2013, p. 89)

Nessa perspectiva, esse processo torna-se um obstáculo para que bar-
reiras sejam quebradas e as tecnologias de fato cheguem dentro das escolas. 
Para que tudo isso se torne real, é necessária uma mudança das estruturas que 
estão instituídas dentro das escolas e os profissionais tenham o conhecimento 
e a formação necessária para trabalhar com diferentes meios  digitais. Pois, a 
prática que leva em consideração as diferentes possibilidades que os recursos 
tecnológicos propiciam para a dinâmica de sala de aula, assim:

O trabalho com variados recursos didático-pedagógicos, físicos e virtuais, 
que coloquem o aluno em interação com diversos conceitos é uma alterna-
tiva para a Escola. As formas conceituais (objetos “reais”, objetos virtuais, 
representações, esquemas, fotos, vídeos, produções hipertextuais, linguagem 
de programação, etc.) nas quais os alunos tenham oportunidade de agir 
sobre, a fim de conhecer e operar com suas propriedades devem ser diversas 
e diversificadas. As situações-problema nas quais os alunos encontrem sig-
nificado e possam se envolver criativamente devem ser exploradas frequen-
temente. (HOFFMANN; FAGUNDES, 2008, p. 03)

Sobre isso, é necessário que os professores e gestores estejam preparados 
para essa inserção no trabalho escolar, caso contrário, o que deveria ser um as-
pecto positivo para o trabalho da equipe, poderá tornar-se obsoleto diante do 
não conhecimento sobre o manuseio do computador, aplicativos educativos e 
da própria internet, dentre outros. Quando se tem o conhecimento da poten-
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cialidade que a tecnologia digital tem a oferecer para a educação, isso tende a 
ser significativo tanto para os professores como para os alunos.

O uso das tecnologias no período da pandemia da Covid-19 e o aplicativo 
Stop Motion e o Ensino de Ciências

Em dezembro de 2019, o mundo ouviu sobre um novo vírus, surgido na 
China, afetando grande parte da população daquele país, por meio de infecção 
respiratória. Assim, surgia a doença chama COVID-19. O que para nós brasi-
leiros parecia distante, logo nos demos conta da presença desse vírus em nosso 
país e, a partir de fevereiro de 2020, a COVID já tomava conta de quase todos 
os estados brasileiros, inclusive o Amazonas.

Diante dos alarmantes casos de infectados, várias medidas foram to-
madas para conter a propagação da covid-19. Em março de 2020, o governo 
do Amazonas decretou estado de emergência na saúde pública do estado por 
meio do decreto Decreto nº. 42.061, de 16 de março de 2020 (OLIVEIRA, 
ALENCAR, 2020). Dentre as medidas para conter a disseminação da COVID 
-19 o governo do estado publicou decreto de isolamento social e suspendeu as 
aulas presenciais da educação básica em todo o estado. 

Com a suspensão das aulas, gestores, professores e estudantes, tiveram 
que inovar em sua prática pedagógica, utilizando, dentre vários recursos, as 
novas tecnologias. Professores adotaram as mídias sociais, aplicativos educa-
cionais como ferramenta no processo de ensino e aprendizagem. Contudo, 
mesmo antes desse uso excessivo, mas necessário das tecnologias no contexto 
educacional, gestores e professores, já vinham buscando novas alternativas e 
recursos didáticos como forma de dinamizar suas aulas, facilitando e tornando 
mais prazeroso o processo de ensino e aprendizagem  

Tecnologia e Ciência fazem parte de um mesmo processo que vem 
constituindo um  novo jeito de olhar e viver em uma sociedade cada vez mais 
globalizada, onde o acesso à informação é muito mais fácil e prático. Daí a 
importância, da escola desenvolver um trabalho que permita que os diferentes 
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equipamentos tecnológicos sejam utilizados para melhoria do ensino, no caso 
específico deste trabalho, no ensino de ciências. 

Falar sobre o ensino de ciências nos anos iniciais, é reconhecer a impor-
tância da alfabetização científica no sentido de estimular desde cedo, o pen-
samento científico das crianças. Nesse sentido, o ensino de ciências deve ter 
esse caráter de fazer com que o aluno pense, argumente, problematize aquele 
conhecimento que está sendo lhe apresentado instigando-o a construir novas 
hipóteses sobre o que está sendo estudado. Bevilacque & Silva (2013, p. 02), 
nos mostram que “cada vez  mais é um desafio de tornar o ensino de Ciên-
cias prazeroso e instigante sendo capaz de desenvolver no aluno a Educação 
Científica”. Isso acontece por alguns entraves que perpassam a alfabetização 
científica, as estruturas oferecidas para se trabalhar com as crianças de maneira 
que possibilite o pensar crítico e científico.

Nesta perspectiva, a escola tem a missão de realizar o seu trabalho 
de maneira que tenha esse objetivo, fazer com que o ensino de ciências seja 
compreendido tanto na teoria quanto na prática, onde o estudante consiga 
desenvolver suas habilidades para ver aonde isso acontece na sociedade que 
ele está inserido. Por isso, a necessidade de introduzir também as tecnolo-
gias dentro do contexto de sala de aula, permitindo que as crianças tenham 
acesso e sejam capazes de entender que os diferentes dispositivos como o 
celular atrelado aos aplicativos podem deixar uma aula de ciências dinâmi-
ca, interativa e que possa estimular as reflexões sobre determinado assunto 
que elas ainda não haviam conhecido.

Pensar em estratégias metodológicas que tenham um olhar voltado 
ao aprendizado, é possível com uso de tecnologias, permitindo um ensino 
colaborativo em que estejam envolvidos professores e alunos na condição 
de aprendizes em um processo cíclico, dinâmico e motivador, sendo signi-
ficativo para ambos. Os aplicativos podem otimizar o trabalho educativo 
sendo uma ferramenta a mais para o trabalho do professor, deixando o 
profissional mais autônomo e seguro do mecanismo que ele está utilizando 
e apresentando aos seus alunos.
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A utilização de aplicativos na sala de aula, mostram possibilidades de 
diversificar as aulas trazendo momentos de interação entre os participantes, 
fazer o uso adequado e com responsabilidade o professor terá grandes possibi-
lidade de obter mais sucesso em suas aulas.

Sobre o uso do aplicativo Stop Motion:

[...] é que uma técnica de animação na qual o animador trabalha fotogra-
fando objetos, fotograma por fotograma, em outras palavras quadro a 
quadro. Entre um fotograma e outro, o animador muda a posição do objeto, 
da forma mais minuciosa possível. Para que o filme nos de a ilusão de que 
o objeto está se movimento, deve- se projetar a animação a 24 fotogramas 
por segundo, normalmente é utilizado profissionalmente, contudo, a ani-
mação nos remete a resultados satisfatórios quando projetada de 12 a 15 
fotogramas por segundo (SILVA & ROCHADELL apud     KAMINSKI, 
2018, p.10).

O aplicativo Stop Motion sendo utilizado pelo professor, contribui de 
maneira significativa para que os alunos sejam estimulados a serem criativos, 
construir e desenvolver pensamento lógico sobre as suas criações, além de po-
der refletir sobre o uso do celular para aprendizagem colaborativa dentro de 
sala de aula.

Metodologia do trabalho realizado

Pesquisar é uma atividade que demanda esforço, planejamento, com-
prometimento do pesquisador com o seu objeto de estudo; pesquisar é con-
tribuir com a sociedade. Para a realização desta pesquisa estabelecemos alguns 
critérios científicos.

Este estudo adotou uma abordagem qualitativa, pois permitiu que o 
pesquisador tivesse maior familiaridade com seu campo de estudo, além de 
possibilitar o uso de outras técnicas (SEVERINO, 2007). Também se apresen-
ta com uma pesquisa de caráter bibliográfico, por se caracterizar como levan-
tamentos de informações em livros, revistas, banco de teses e dissertações que 
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permitiu o pesquisador ter conhecimento sobre os trabalhos já desenvolvidas 
na sua área de estudo (GIL, 2008).

Tratou-se de uma pesquisa-ação, uma vez que, o pesquisador faz parte 
integrante da pesquisa conduzindo e participando junto com os interlocutores. 
“A pesquisa-ação não se refere a um simples levantamento de dados ou de 
relatórios a serem arquivados. “Com a pesquisa-ação, os pesquisadores preten-
dem desempenhar um papel ativo na própria realidade dos fatos observados” 
(PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 66).

As técnicas de coletas de dados foram através da observação e entrevista 
estruturada, utilizando um questionário onde os alunos responderam se gosta-
ram muito, gostaram, gostaram pouco, ou não gostaram. A observação ocorreu 
durante a execução do trabalho com os alunos sobre o uso do aplicativo Stop 
Motion nas aulas que foram ministradas pela pesquisadora, antes do período 
da pandemia da covid-19. O tipo de observação foi a “observação participante, 
nesta, o pesquisador fez parte do grupo onde foi realizado o estudo” (PRODA-
NOV; FREITAS, 2013, p. 67).

Resultados e Discussões

A pesquisa-ação foi realizada em uma escola municipal situada na Área 
Rural do município de Humaitá –AM, com crianças de uma turma multis-
seriada do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental I, em 2019. A proposta foi 
realizar três aulas com os alunos, com conteúdo que estavam sendo trabalhados 
pela professora. O tema escolhido foi “os animais”, por ser muito peculiar no 
contexto em que os alunos estavam inseridos que é a área rural. A proposta ini-
cial era desenvolver o conteúdo sobre animais vertebrados e invertebrados. No 
entanto, devido a escola ter uma programação definida com prazos, foi possível 
trabalhar apenas o grupo dos animais vertebrados.

O desenvolvimento do projeto aconteceu dentro do ambiente da sala 
de sala com as crianças do 1º e 2º ano com a ajuda da professora da turma, 
divididas em três momentos:
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Na aula 1 durante a apresentação da aula, observou-se que houve inte-
resse e participação dos alunos quando foi perguntado sobre o que eles acha-
vam do uso do celular na sala de aula. Percebemos que há um conhecimento 
prévio dos mesmos sobre qual a importância deste, para ser utilizado na sala de 
aula. É notório que existe uma percepção das crianças quanto ao uso do celular 
nas suas vivências, seja para entretenimento ou relacionado       a aprendizagem, 
que é um recurso que permite aos alunos estimular e fortalecer.

As experiências das crianças em seu contexto familiar, social e cultural, suas 
memórias, seu pertencimento a um grupo e sua interação com as mais di-
versas tecnologias de informação e comunicação; são fontes que estimulam 
sua curiosidade e a formulação de perguntas” (BRASIL, 2017, p. 58). 

Nesta aula também, foi falado que seria trabalhado o tema “Os animais” 
no caso o grupo dos vertebrados. Foi realizado um diagnóstico oralmente para 
identificar se eles sabiam diferenciar o que era vertebrado e invertebrado.

A aula 2 foi pedido para as crianças representarem em grupo, qualquer 
animal usando a massinha de modelar, identificando os animais vertebrados 
e, assim cada criança foi se ajudando e fizeram o que foi solicitado. A maioria 
fez peixes, cágados, jacarés, cobras, caracóis, minhocas, deixando evidente que 
algumas crianças ainda não tinham bem definido quais as características de 
um animal vertebrado. Neste contexto, pode-se ser demonstrado que quando 
a criança constrói o seu conhecimento, ela testa hipótese e consegue sozinha 
realizar aquilo que ela se propõe do jeito dela, por isso a importância que desde 
cedo haja uma aprendizagem significativa no campo das Ciências. Silva; Pinto 
(2015, p. 05) argumentam que: No que diz respeito aos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, […] se faz necessário uma mudança metodológica na prática 
realizada em sala”. Uma dessas mudanças pode ser por meio do uso das novas 
tecnologias no processo de ensino. 

Na aula 3 foi organizada para ser utilizado data show, notebook, onde 
a professora/pesquisadora responsável pelo trabalho iniciou com um diálogo 
com alguns questionamentos feitos às crianças e, em seguida foi pedido 
para que elas assistissem um vídeo em que era retratado as características e o 
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conceito de um animal vertebrado. Após o vídeo, foi socializado o que eles ha-
viam entendido e cada um, ao seu modo, foi participando da roda de conversa; 
em seguida foi pedido para que eles, agora de maneira individual, representas-
sem novamente um animal que estivesse dentro do grupo dos vertebrados, e 
assim as crianças foram fazendo, e o trabalho deles foi ficando muito bom, de-
monstrando assim que houve conhecimento dos conceitos trabalhados. Ainda 
nessa aula foi organizada a produção/criação de um vídeo para finalizar as 
atividades da montagem do cenário. 

No final das três aulas foi feita a avaliação da metodologia utilizada. As 
crianças fizeram o registro no pequeno questionário onde estavam os concei-
tos gostei muito, gostei, gostei pouco, não gostei. O gráfico 1 demonstra como foi 
aceitação das crianças durante a realização das aulas.

Gráfico 1 - avaliação dos alunos

Fonte: Banco de dados da pesquisadora. 2019

Dos dezesseis (16) alunos que avaliaram a dinâmica da aula da pesquisa, 
comparando os instrumentos utilizados onde que na primeira aula não foi usa-
da nenhuma mídia digital apenas os instrumentos das massinhas de modelar, 
na segunda e na terceira aula foram usadas tanto massinha como o vídeo do 
conteúdo de ciências que era sobre os animais vertebrados, apenas um deles 
respondeu diferente: informando não ter gostado da aula pois não tinha 
compreendido o que havia sido falado. Os 15 alunos restantes relataram com 
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bastante empolgação sobre a experiência de toda aula e principalmente com 
a confecção dos seus trabalhos produzidos e depois verem ganhar vida com o 
auxílio do vídeo produzido pelo aplicativo Stop Motion. No relato dos alu-
nos foi que a maioria das aulas fossem preparadas utilizando mais recursos 
tecnológicos dessa natureza, assim “fazer uso de tecnologias de informação e 
comunicação, possibilita aos alunos ampliar sua compreensão de si mesmos, do 
mundo natural e social, das relações dos seres humanos entre si e com a natu-
reza.” (BRASIL, 2017 p. 58). Esses conceitos são delineados na Base Nacional 
Comum Curricular como meios  para prover a aprendizagem.

A dificuldade em conhecimentos básicos em diferenciar as característi-
cas do que seria um animal vertebrado, foi percebida no decorrer das aulas, por 
outro lado, houve um avanço de conhecimento até mesmo pelo aluno que não 
gostou da primeira aula demonstrando opinião positiva dizendo que havia 
compreendido nas outras duas. O que ficou bastante presente é que os alunos 
apreciaram o diferente com uma aula inovadora com utilização de recursos 
tecnológicos e o interesse em aprender.

Considerações Finais

A partir da experiência desenvolvida com os alunos, é possível perceber 
como uma aula em que oferece uma metodologia diferenciada, faz os alunos 
sentirem mais prazer e motivação em participar e querer aprender. Logo, nos 
remete uma segurança em dizer que o trabalho do professor, torna-se muito 
gratificante e positivo quando os alunos devolvem de maneira que é possível 
perceber que houve aprendizado. Fazer uso de tecnologias com o objetivo de 
melhoria no ensino, é uma experiência que vale experimentar, onde o profes-
sor deve planejar, fazer reflexão de que maneira ele irá utilizar o instrumento 
que o auxilie na sua prática provocando questionamentos, novos olhares de se 
construir conhecimento.

A utilização do celular e do aplicativo foi muito positivo no contexto 
que os alunos se encontravam, pois, havia uma carência sobre os materiais 
necessários para desenvolver aulas diferenciadas com as crianças. Outro en-
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trave presente foi a falta de energia que foi uma dificuldade encontrada para 
realização das aulas nos dias programados, isso é um problema que interfere 
negativamente no planejamento do professor em fazer uso de equipamentos 
que dependem de energia para ser utilizado. Daí a importância de o profes-
sor utilizar o celular e aplicativo que não precisa diretamente de energia e 
internet para serem usados nas suas aulas.
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CAPÍTULO 3

QUEM PRECISA DE CULTURA(S)? OUTRA METODOLO-
GIA PARA ANÁLISES PEDAGÓGICAS DAS MÍDIAS

Samilo Takara

Adriana Pacheco Farias de Souza

Jackeline Chediak Silva

No final do século XX as sociedades modernas sofrem transformações 
estruturais, as sociedades tradicionais em que alteram-se os modos de se com-
preender a identidade. As rupturas que foram produzidas pela contemporanei-
dade contribuem para a analítica das transformações que abalam as paisagens 
culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, mudando 
também a ideia de que somos sujeitos integrados (HALL, 2004). 

As transformações associadas à modernidade, especificamente ao pro-
cesso de globalização, mostram que “[...] somos confrontados por uma multi-
plicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma 
das quais poderíamos nos identificar - ao menos temporariamente” (HALL, 
2004, p. 13). Aquele indivíduo que emergia sua essência ao nascer e que se 
desenvolvia, mas mantinha sua essência ao longo de sua vida sofre rupturas. 
Com as complexidades do mundo moderno, percebe-se que essa essência do 
sujeito não era tão autônoma e autossuficiente, mas que o sujeito mantinha 
uma interação entre sua essência “eu” e a sociedade. Assim, projetamos a “nós 
mesmos” por meio da relação contínua com outras pessoas que fazem parte da 
nossa vida, é como se o sujeito fosse costurando várias identidades culturais 
que lhe atravessa (HALL, 2004, p. 18).

Mas com o processo acelerado da globalização os sistemas de significa-
ção e representação cultural se multiplicam, a interconexão entre o sujeito num 
âmbito global cria possibilidades de compartilhar identidades, “identidades 
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que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente”, mas que continuamente 
são atravessadas “por outras histórias, outras línguas e outras culturas e que es-
sas questões nos constituem naquilo que nos tornamos” (HALL 2000, p. 109). 

Nessa perspectiva, tem-se celebrado a existência de identidades frag-
mentadas, multiplamente constituídas dentro dos discursos, vivemos e expe-
rimentamos múltiplas práticas discursivas descontínuas que por vezes se cru-
zam, se ignoram ou se excluem. Esse sujeito não é inerte a esse processo, o 
sujeito produz e é produzido nos discursos (HALL, 2000).

Desse modo, estimuladas pela análise de Hall para pensar a identifica-
ção como “[...] um processo de articulação, uma suturação, uma sobredeter-
minação” (HALL, 2000, p. 106), compreendemos que as culturas atuam neste 
processo de produção das formas de produzir os modos de ser, estar e agir no 
mundo. Desse modo, as produções identitárias são localizadas nos espaços e 
tempos em que vivem os sujeitos.

Assim, a constituição da identidade não se dá na homogeneidade, o sujei-
to se identifica a partir do “outro”, mas não na origem, características ou de ideais 
iguais mas de em processo da différance, que envolve “um trabalho discursivo, o 
fechamento e a marcação de fronteiras simbólicas” (HALL 2000, p.106).

Laclau (1990, p. 33 apud Hall, 2000, p. 110) atribui a esse processo um 
ato de poder, pois a marcação é assentada no ato de excluir algo e marcando 
uma organização binária, homem/mulher, ou seja, “aquilo que é peculiar ao 
segundo termo é assim reduzido - em oposição à essencialidade do primeiro”. 
Essa, é urgência da discussão sobre identidade, é uma afirmação por meio da 
diferença e da exclusão, que são construídas dentro do discurso, assim a neces-
sidade de compreendermos como são produzidas.

Embasadas nessas leituras, empreende-se uma proposta analítica que 
inscreve nas problematizações acerca das contribuições da releitura de Althus-
ser do pensamento marxista, a interpretação de Lacan da contribuição freudia-
na, a análise de Derrida do embasamento produzido pela proposta saussuriana, 
as dinâmicas de poder analisadas por Michel Foucault e as contribuições da 
subjetividade e da performatividade do pensamento de Butler e das ações teó-
rico-políticas dos pensamentos feministas.



55

Desse modo, a proposição deste texto é com base nos elementos des-
tacados por Hall (2000; 2003) propor uma possibilidade analítica que passe 
por cinco leituras para pensar a relação que as culturas têm na produção das 
representações e nas condições de identificação ofertados pelos meios de co-
municação. A proposição tem por perspectiva compreender como as rupturas 
analisadas pelo autor corroboram um entendimento sobre as inscrições cultu-
rais presentes nos artefatos midiáticos.

Este texto produz um diálogo com base nas contribuições desenvolvidas 
por Stuart Hall (2000) no texto “Quem precisa de identidade?”. Desse modo, 
o empreendimento teórico-metodológico desenvolvido nestas páginas, segue 
da contribuição deste texto para pensarmos as relações das análises de objetos 
midiáticos partindo de um movimento empreendido pelo autor para comple-
xificar o uso do conceito de identidade nas possibilidades teóricas acionadas 
pelos Estudos Culturais.

Para tanto, faz-se necessário apresentar a concepção teórica no senti-
do de apresentar para a leitura a perspectiva que subsidia esta discussão. Hall 
(2003, p. 189) explica que o referencial teórico político dos estudos culturais 
se caracteriza pela abertura, mas não se deixa cair em um pluralismo simplista. 
O cerne dessa discussão é que para este referencial, “[...] recusa-se a ser uma 
grande narrativa ou um meta-discurso de qualquer espécie”, desse modo, é 
um “projeto aberto ao desconhecido, ao que não se consegue ainda nomear”. 
Existe uma possibilidade de significação que está posta na posição política que 
o referencial teórico assume.

Nelson, Treichler e Grossberg (2008) corroboram para a construção 
dessa perspectiva, ao explicarem que tanto teórica quanto metodologicamente, 
os estudos culturais se abrem para a construção de diálogos em diferentes pers-
pectivas e possibilitam, desse modo, fazer diálogos entre campos e perspectivas 
que corroborem para uma atuação política e teórica acerca do campo científico 
e do desenvolvimento do conhecimento.

Silva (2011) ao desenvolver as discussões sobre currículo trata da re-
lação entre a teoria e a produção de conhecimento para problematizar os 
modos como os discursos que se compreendem como autoexplicativos – 
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metanarrativos – produzem uma verdade que é sustentada pela lógica das 
referências teóricas que são mobilizadas nessa tarefa. Assim, olhar para o 
pensamento científico pelas perspectivas dos estudos culturais contribui para 
outras interpretações:

Uma teoria supostamente descobre e descreve um objeto que tem uma exis-
tência independente relativamente à teoria. Um discurso, em troca, produz 
seu próprio objeto: a existência do objeto é inseparável da trama lingüística 
que supostamente o descreve. Para voltar ao nosso exemplo do “currículo”, 
um discurso sobre o currículo – aquilo que, numa outra concepção, seria 
uma teoria – não se restringe a representar uma coisa que seria o “currículo”, 
que existiria antes desse discurso e que está ali, apenas à espera de ser desco-
berto e descrito. Um discurso sobre o currículo, mesmo que pretenda apenas 
descrevê-lo “tal como ele realmente é”, o que efetivamente faz é produzir 
uma noção particular de currículo. A suposta descrição é, efetivamente, uma 
criação. Do ponto de vista do conceito pós-estruturalista de discurso, a “teo-
ria” está envolvida num processo circular: ela descreve como uma descoberta 
algo que ela própria criou. Ela primeiro cria e depois descobre, mas, por um 
artifício retórico, aquilo que ela cria acaba aparecendo como uma descoberta 
(SILVA, 2011, p. 12).

Se o currículo é um desses resultados da produção do conhecimento 
que organiza e sistematiza saberes, ele representa, também, o movimento cien-
tífico que os Estudos Culturais empreendem na problematização das formas 
de construir seus procedimentos teórico-metodológicos. E, nessa perspectiva, 
olhamos os artefatos pedagógicos da mídia problematizando sua relação com a 
formação docente, conduzidos pela contribuição de Teruya (2009, p. 156) por 
reconhecermos que a mídia não seria usada como um recurso didático, porque 
“[...] é preciso ir além, problematizar as narrativas que dão sentido a cultura do 
consumo para atender os interesses da produção capitalista”.

Reconhecer o interesse de consumo dos artefatos midiáticos e suas im-
bricações na produção de representações de gênero, sexualidade, raça, etnia, 
geração, localização geográfica e condição de desenvolvimento, também nos 
oferece possibilidades interpretativas do modo como esses artefatos circulam 
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discursos, educam representações e oferecem significados para a produção de 
identificação entre diferentes pessoas:

O conceito de identidade aqui desenvolvido não é, portanto, um conceito 
essencialista, mas um conceito estratégico e posicional. Isto é, de forma di-
retamente contrária àquilo que parece ser sua carreira semântica oficial, esta 
concepção de identidade não assinala aquele núcleo estável do eu que passa, 
do início ao fim, sem qualquer mudança, por todas as vicissitudes da his-
tória. Esta concepção não tem como referência aquele segmento do eu que 
permanece, sempre e já, “o mesmo”, idêntico a si mesmo ao longo do tempo. 
[...] Essa concepção aceita que as identidades não são nunca unificadas; que 
elas são, na modernidade tardia, cada vez mais fragmentadas e fraturadas; 
que elas não são, nunca, singulares, mas multiplamente construídas ao longo 
de discursos, práticas e posições que podem se cruzar ou ser antagônicas. As 
identidades estão sujeitas a uma historicização radical, estando constante-
mente em processo de mudança e transformação (HALL, 2000, p. 108).

É neste caráter propositivo da analítica empreendida pelo autor que 
compreendemos que a tarefa de pesquisar artefatos midiáticos também se passa 
pela construção das representações que atravessam, contribuem e possibilitam 
acessos e estratégias para compreender que os processos de produção de 
sentidos e significados perpassam elementos das histórias e das culturas que 
emergem como possibilidades discursivas na construção de localizações e na 
busca por sentidos acerca dos modos como se conhece o outro, o eu e o mundo.

Aceitando a não unificação da identidade, sua instabilidade e proviso-
riedade, percebemos o caráter educativo da construção de representações que 
estão atravessadas por diferentes discursos que inscrevem lógicas e existências. 
Então, por que questionamos sobre a necessidade das culturas? O movimento 
de interpretação de artefatos midiáticos tem por intuito mobilizar uma analíti-
ca das pedagogias que são disseminadas pelas mídias acerca das representações 
e como elas geram possibilidades de identificação:

O artefato cultural não apenas reproduz, mas também produz saberes e 
sujeitos. Com isso queremos dizer que o pedagógico ocorre em outros es-
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paços que não seja a educação formal. Assim trazemos para esse artigo um 
sentido mais amplo de educação, que dizem dos processos de constituição 
de sujeitos. No tempo em que vivemos não podemos deixar de lado, as tec-
nologias digitais que atravessam esse processo de subjetivação (FERRARI, 
OLIVEIRA, FRANÇA, 2018, p. 106).

As provocações dos Estudos Culturais nos permitem gerar contribui-
ções outras. Assim, amparadas pelas possibilidades educativas, analisamos as 
possibilidades que pensar que as culturas disseminadas e produzidas pelos 
recursos midiáticos são também passíveis de questionamentos das ordens 
culturais que atravessam a construção de localizações que estão em discussão 
no texto de Hall (2000).

Esses fenômenos nos permitem compreender que essas identidades 
que precisam ser problematizadas para que seja reconhecido o jogo de costu-
ra, ou, como denomina Hall (2000, p. 106) de “suturação”. Essa percepção é o 
que nos oferece condições de pensar em estratégias para analisar os materiais 
usados como fio e que permitem que algo seja costurado, produzido, refeito, 
remendado na construção de posições de identificação que são ofertadas pe-
los artefatos midiáticos:

É precisamente porque as identidades são construídas dentro e não fora do 
discurso que nós precisamos compreendê-las como produzidas em locais 
históricos e institucionais específicos, no interior de formações e práticas 
discursivas específicas, por estratégias e iniciativas específicas. Além disso, 
elas emergem no interior do jogo de modalidades específicas do poder e são, 
assim, mais o produto da marcação da diferença e da exclusão do que o signo 
de uma unidade idêntica, naturalmente construída, de uma “identidade” em 
seu significado tradicional – isto é, uma mesmidade que tudo inclui, uma 
identidade sem costuras, inteiriça, sem diferenciação interna (HALL, 2000, 
p. 109).

Entender os elementos que perpassam a construção das identidades e 
os discursos que inscrevem as possibilidades de ser e estar no mundo – tais 
como os discursos mobilizados pelas mídias – contribui para problematizar à 
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formação que é atravessada pelas produções e disseminações dos artefatos mi-
diáticos. Atravessados pelas mobilizações desses discursos, os sujeitos produ-
zem relações, constituem possibilidades de identidade que atravessam a lógica 
das representações ofertadas pelas mídias.

QUESTIONAMENTOS E DESLOCAMENTOS: PENSANDO UM 
MÉTODO

Ao tratar sobre a lógica da identidade como conceito que se opera “sob 
rasura”, Hall (2000, p. 104) traz a primeira contribuição dos deslocamentos 
que são realizados por ele no texto para pensar o conceito na perspectiva dos 
Estudos Culturais. Pensar a linguagem e os limites dos termos contribui para 
entendermos os modos como a significação localiza e produz os sentidos so-
bre o sujeito. Assim, um questionamento relevante para operar nessa chave de 
análise é: quais os sentidos mobilizados pela narrativa midiática sob análise? 
Nesse sentido, percebemos que conhecer os elementos que são mobilizados na 
significação contribuem para o trabalho da análise.

Esses atravessamentos entre os discursos que são veiculados pelos meios 
de comunicação e as possibilidades identitárias dialogam com o movimento 
que Hall (2000, p. 114) traz pela ideologia e pela interpelação como contribui-
ções dos movimentos pensados por Louis Althusser. Assim, “‘[...] se a ideolo-
gia é eficaz é porque ela age tanto nos níveis rudimentares da identidade e dos 
impulsos psíquicos’ quanto no nível da formação e das práticas discursivas que 
constituem o campo social” e, desse modo, “´[...] é na articulação desses cam-
pos mutuamente constitutivos, mas não idênticos, que se situam os problemas 
conceituais reais” (HALL, 2000, p. 114).

Assim, o autor nos oferece a interpelação ideológica como um dos ele-
mentos que contribuem para o desenvolvimento da análise de objetos midiá-
ticos. Na tentativa de operar com a ideia apresentada pelo autor, pensar sobre 
a interpelação ideológica é também verificar as marcações que estão presentes 
no discurso acerca dos sentidos sociais das inscrições discursivas que perpas-
sam os discursos midiáticos.
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Vamos tomar essa interpelação ideológica como uma categoria a ser 
atravessada na análise das pedagogias que atravessam os discursos midiáticos. 
Desse modo, ao optarmos por essa leitura, uma pergunta que nos apresenta 
como uma forma de encarar o discurso midiático seria: que condições econô-
micas estão apresentadas neste discurso? A relação de produção e de consumo 
aparecem possíveis nas representações das mídias nos oferece o contexto social 
e econômico que é ofertado pelo artefato que está em análise.

Esse viés econômico também é atravessado por uma perspectiva psico-
lógica, tal como Hall (2000) traz das considerações de Lacan. A contribuição 
da leitura sobre a fase do espelho lacaniana que trata sobre o Outro e o “eu” 
como possibilidades de construção da relação consciente e inconsciente permi-
tem compreender os processos psíquicos que atravessam os discursos midiáti-
cos. Assim, existe uma relação que é construída de diferença e de semelhança 
que também aparecem no discurso midiático.

Diante dessas relações de diferenciação e identificação, uma pergunta 
que pode ser realizada a partir do movimento de Hall (2000) é: como o Outro 
é apresentado nas produções midiáticas? Assim, problematizar como a identi-
dade e a diferença são representadas nos discursos que atravessam a produção 
da diferença que é exposta pela produção da mídia. Essas características de 
identificação e projeção auxiliam na compreensão do modo como os discursos 
posicionam a audiência diante da narrativa analisada.

Hall (2000) segue trazendo a contribuição de Michel Foucault para a 
análise da identidade por meio da alteração da leitura sobre a categoria sujei-
to. Assim, [...] a centralidade da questão do poder e a ideia de que o próprio 
discurso é uma formação regulativa e regulada [...] (HALL, 2000, p. 120-121) 
contribuem para entendermos as dinâmicas produtivas e coercitivas do poder 
que agem de forma concomitante. Desse modo, pensamos em operar uma aná-
lise que também traga o questionamento: de que modo o poder é operado no 
discurso midiático que está disponível?
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Ainda que Hall (2000) apresente as críticas sobre os corpos e a docili-
zação deles que também é discutida em outras obras e por diferentes autorias, 
a dinâmica do poder, somadas a problematização das possibilidades de cons-
tituição dos sujeitos. Foucault seguiu por diferentes caminhos no desenvol-
vimento de suas contribuições teóricas e, aproximar a leitura foucaultiana da 
possibilidade de análise dos Estudos Culturais contribuiu para o desenvolvi-
mento de outras possibilidades de análise.

Hall (2000) traz a contribuição de Judith Butler como uma outra forma 
de trazer as analíticas para pensar as identidades nos Estudos Culturais. As 
analíticas empreendidas por Butler nos possibilitam analisar o caráter perfor-
mativo das pessoas. Assim, atravessadas pelas condições de produção, psíquicas 
e discursivas que também imbricam em contribuições para pensar a significa-
ção oferecem outras interpretações sobre os discursos midiáticos.

O questionamento que é possível empreender é: quais são as inscrições 
performativas que sugerem a construção de modos de agir no produto midi-
ático analisado? Desse modo, seguindo a contribuição da autora, propor uma 
análise das maneiras como as atuações são inscritas e significadas nos discursos 
midiáticos nos permite uma interpretação da construção das performances de 
gênero e das interferências dessas na construção de identidades:

[...] a questão e a teorização da identidade é um tema de considerável im-
portância política que só poderá avançar quando tanto a necessidade quanto 
a “impossibilidade” da identidade, bem como a suturação do psíquico e do 
discursivo em sua constituição, forem plena e inequivocadamente reconhe-
cidos (HALL, 2000, 130-131).

Ao operar sob a ideia de identificação, o autor nos mostra trajetos que 
foram empreendidos na mobilização das teorias e dos conceituais para operar 
pelos Estudos Culturais. Significação, interpelação, representação do Outro, 
dinâmicas de poder e as performatividades inscritas nos discursos midiáticos, 
desse modo, seriam possibilidades para pensarmos a relevância das análises 
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midiáticas como possibilidades de desenvolvimento de discussões acerca das 
discussões sobre os elementos pedagógicos inscritos nas mídias.

ATRAVESSAMENTOS CULTURAIS: LEITURAS MIDIÁTICAS

Pensar estratégias para a leitura das mídias não é uma forma de encon-
trar o jeito correto de fazer uma análise midiática. Existem diferentes leituras 
metodológicas que podem abordar diferentes artefatos culturais. Ao invés de 
uma busca por um modo de encontrar a verdade nos ditos midiáticos, esta 
proposição tem por objetivo problematizar como os discursos que são consti-
tuintes e disseminados por mídias ganham a consistência de verdade:

[...] os estudos culturais podem analisar a transcodificação de discursos 
políticos e ideológicos nos textos culturais tanto em nível macropolítico, 
dos grandes eventos e lutas políticas, quanto micropolítico, da vida diária. 
Dissemos que os estudos culturais também podem utilizar suas leituras dos 
textos culturais para elucidar os eventos e as realidades sociopolíticas da 
nossa era e que a análise dos vários discursos políticos rivais pode ser usada 
como base para a análise dos textos culturais (KELLNER, 2001, p. 253).

Assim, a proposta de questionarmos a produção e disseminação dos 
discursos midiáticos em diferentes leituras estabelece diálogo com uma leitu-
ra multiperspectívica como nos ensina Kellner (2001). Para o pensador, esse 
modo de constituir a leitura de artefatos midiáticos permite compreender 
como a cultura da mídia se organiza e produz sentidos que são constituintes de 
representações nos artefatos que analisamos.

Linguagem, inscrições econômicas, elementos psicológicos, jogos de 
poder e características performativas que se inscrevem nas imagens, nos sons e 
nos textos midiáticos oportunizam que a leitura não se filie a um entendimen-
to final e/ou determinante que busque compreender com é a questão central, 
mas contribui para que a análise perpasse os efeitos que os usos e as possibili-
dade de inscritas nos discursos midiáticos mobilizam nesse processo.

Desse modo, acompanhando os elementos que Hall (2000) inscreve 
para compreendermos a dinâmica cultural, flexionamos essas questões no in-
tuito de problematizar como os artefatos culturais são produzidos e constituem 



63

este contexto. Desse modo, olhares diferentes que convergem para uma análise 
das produções, mas que, ao mesmo tempo, criem possibilidades analisar as ar-
ticulações entre esses contextos na produção de sentidos e significados que se 
estabelecem nos artefatos.

Entender como se produzem os artefatos midiáticos, como se mobi-
lizam os debates e como se problematiza questões vinculadas às diferentes 
experiências. Tentar criar formas de oportunizem a reflexão de que os espa-
ços das mídias não são uníssonos e estáveis, mas que se travam disputas e se 
problematizam os significados que são gerados, deslocados e expostos nestes 
lugares é uma das tarefas de uma metodologia plural:

A cultura da mídia é também o lugar onde se travam batalhas pelo controle 
da sociedade. Feministas e antifeministas, liberais e conservadores, radicais 
e defensores do status quo, todos lutam pelo poder cultural não só nos meios 
noticiosos e informativos, mas também no domínio do entretenimento [...] 
A mídia está intimamente veiculada ao poder e abre o estudo da cultura 
para as vicissitudes da política e para o matadouro da história. Ajuda a con-
formar nossa visão de mundo, a opinião pública, valores e comportamentos, 
sendo, portanto, um importante fórum do poder e da luta social (KELL-
NER, 2001, p. 54).

Assim, atravessar a leitura midiática por marcadores diferentes oportuniza 
que essas discussões sejam realizadas na tentativa de elucidar como esses elementos 
são produtivos das condições de produção e de leitura dos materiais midiáticos 
analisados. Desse modo, empreendemos uma problematização dos artefatos midi-
áticos gerando interações entre elementos de diferentes características.

Esse empreendimento acompanha a discussão de Halberstam (2020, p. 
20) para pensarmos com base na leitura de “baixa teoria”. Nessa direção, com-
preendemos que a proposta de indicar uma analítica que acompanha os estu-
dos culturais e as proposições de atravessamentos dos sentidos que expressam 
os elementos econômicos, psíquicos, de linguagem, de poder e de performance 
são possibilidades para tentar “[...] localizar todos os espaços entre que nos pro-
tegem para não sermos capturados pelos anzóis da hegemonia e golpeados 
pelos arpões da sedução das lojas de presentes”.
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Como tentativa, esta proposta segue a proposição de pensar método 
como um caminho que se traça no processo analítico que é empreendido pela 
pessoa que pesquisa, ofertando linhas de representações e não fechando em 
passos e ações. A tentativa interessa esse processo também como parte dele. 
Uma análise dos modos de construir sentidos não se configura necessaria-
mente como a atividade fim de estudos que discutem os significados que se 
inscrevem nas mídias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise midiática pode ser empreendida de tantos modos como as 
perspectivas que estão presentes no contexto contemporâneo. Uma das lei-
turas possíveis é a construção de uma analítica que atravessa as perspectivas 
econômicas, psicológicas, linguísticas, de poder e de performatividade que se 
apresentam na leitura do conceito de identidade em Hall (2000) e que, nesta 
proposta, geramos diálogos para pensar a analítica de artefatos midiáticos.

Atravessamos os sentidos expostos pelas mídias como uma possibili-
dade de gerar provocações e analíticas outras para as informações que estão 
inscritas nos discursos da mídia. Um olhar multiperspectívico é uma oportu-
nidade de gerar discussões sobre como a pesquisa e a formação educacionais 
precisam construir leituras diferentes e possibilidades outras de interpretação 
dos elementos que são disponibilizados nos artefatos midiáticos.

Pensar as analíticas possíveis das mídias contribui para uma formação 
docente que problematiza os elementos culturais e que interferem na produção 
e nos deslocamentos das identidades. Desse modo, este texto é um empreendi-
mento para contribuir com leituras outras, diferentes proposições e possibili-
dades de construção de sentidos e negociação de significados na cultura.

A articulação com a Educação e com as mídias gera interpretações dife-
rentes dos modos como podemos utilizar os artefatos culturais, pensar propostas 
educativas e reconhecer os elementos pedagógicos disseminados no contexto 
das culturas. Os estudos culturais oportunizam chaves de leitura e interpretação 
que constituem sentidos para a função docente do lugar de quem problematiza, 
desloca e provoca os sentidos estabelecidos no campo educacional.
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CAPÍTULO 4

DESAFIOS AMAZÔNICOS – VALORIZAÇÃO DA DIVERSI-
DADE SÓCIO CULTURAL E O ENSINO DA MATEMÁTICA

Enildo Batista Lopes

Suely Aparecida do Nascimento Mascarenhas

INTRODUÇÃO

Há muito que falar em desafios na Amazônia, principalmente quando 
o assunto é educação. A Universidade Federal do Amazonas – UFAM, através 
do Programa de Pós Graduação da Faculdade de Educação mantém uma li-
nha de pesquisa que é chamada Formação e Práxis do(a) Educador (a) Frente 
aos Desafios Amazônicos. Com certeza a intenção maior é discutir quadros, 
possibilidades, expectativas do ambiente de ensino e aprendizagem num local 
de grandes dificuldades e enfrentamentos da população e principalmente do 
professor sentir e tomar consciência de seu importante papel diante dos desa-
fios da cultura escolar. 

O homem amazônico seja ele nativo, indígena, negro, branco, miscige-
nado, seja pescador, coletor, agricultor ou mesmo morador de núcleos urbanos, 
mantém características que são diferenciadas, e, como tal, deve ser levada em 
conta a sua história, o estilo de vida, o habitat, a produção, o posicionamento 
de suas ações e falas dentre as diferentes culturas. Por outro lado, há de se 
entender que todo povo por sua racionalidade e processos de organização co-
munitária encontra em sua história o processo de educação. Lembramos que o 
sistema de educação desses povos é uma forma de organização social.

Não há como pensar na evolução do conhecimento de qualquer povo sem 
procurar entender a história da educação. O projeto proposto pelo autor deste 
capítulo desenvolve no PPGE/UFAM a pesquisa Perspectivas da Formação do 
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Professor para a valorização da diversidade sócio cultural no Ensino da Matemática 
em escolas rurais no interior do Amazonas e tem como principal objetivo apreender 
e compreender o saber e o fazer matemático que orienta o ensino-aprendizagem nas 
escolas rurais no interior do Amazonas. A pesquisa a partir da visão de mundo e das 
próprias experiências vivenciadas pelo autor nessas escolas, utiliza conceitos da 
epistemologia, sociologia, filosofia para descortinar tal situação. Aborda ainda te-
mas como: Raízes amazônicas; Raízes matemáticas; A formação do professor e a 
busca pela valorização do professor frente da diversidade amazônica; Formação, 
saberes e ideias matemáticas em práticas culturais. Também busca compreender 
os efeitos das mudanças ocorridas nos dias atuais na condução da educação no 
Brasil e no mundo, e a novos posicionamentos na questão teórica, politica curri-
cular, formação de professor e resultados de sala de aula.  Os aspectos do sistema 
educacional são vistos com a intenção de levantar meios que possam auxiliar a 
questão regional, cultural, processos de formação que levem em conta o ensino 
formal e a realidade da formação do professor no Amazonas, e como consequ-
ência influencie o processo ensino e aprendizagem.

Matemática e Cultura

A educação matemática é um ramo do ensino bastante novo, Miguel 
(2003) define como o conjunto de práticas sociais do presente ou do passado, 
institucionalizadas ou não, que objetivam, direta ou indiretamente, colocar in-
tencionalmente em circulação a cultura matemática socialmente produzida e/ou 
investigar, sob qualquer aspecto e forma. Borba (....) também contribui, e na obra 
Tendência em educação matemática da Editora Autentica organiza a educação 
matemática em: etnomatemática, modelagem matemática, didática da matemá-
tica francesa, tecnologias e educação matemática, educação matemática e inter-
disciplinaridade, história do ensino de matemática e resolução de problemas.

De ambas contribuições e com a intenção de pensar os desafios da for-
mação do professor na Amazônia, juntamos as práticas sociais com a etnoma-
temática para estabelecer por esta face do prisma amazônico nossos estudos e 
possíveis contribuições. Tudo começa com a análise dos percentuais de rendi-
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mento apurados no SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica do INEP 
– Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que mostram os 
resultados bastante desvantajosos quando se comparam os resultados das escolas 
rurais dos municípios interioranos amazonenses com outras escolas.

Foi necessário algum tempo e leituras para entender a diferença entre 
os termos “etno e étnico” utilizados na tendência proposta por D’Ambrósio 
(2009), cujo próprio autor em entrevista a Miarka (2011) diz que se o tem-
po voltasse não utilizaria o nome Etnomatemática para nomear a disciplina 
estudada, criada e difundida por ele em todo o mundo, mas procuraria outro 
termo, uma vez que segundo D’Ambrósio houve um grande imbróglio quanto 
ao nome, que de certa forma remete a dominação de povos, ele vai dizer que o 
termo etno vai bem além de étnico, assim como etnomatemática vai além de 
matemática. Partindo desses pressupostos e caminhando pelas falas e ações do 
autor, vamos perceber que o mesmo procurou fundamentar suas ideias a partir 
da cultura dos povos, de grupos culturais e de povos isolados. Busca nos livros 
sagrados, nas formas de evolução, na evolução do comportamento e na evolu-
ção de conhecimento o libertar da ocidentalização. Propõe o tripé Indivíduo, 
Sociedade e Natureza como base da fundamentação de seus estudos. Lembra 
que o indivíduo tem vontades, toma decisões e se diferencia dos outros, na so-
ciedade, no outro o indivíduo satisfaz instintos, pulsa por sobrevivência e tem 
vontade de cruzar, por fim se adequa ou transforma o ambiente pelo trabalho e 
pela produção. Para explicar Etnomatemática separa a palavra em três termos: 
Etno: cultura de um grupo, o contexto social, a cosmologia de um grupo; Ma-
tema: é a busca pelo entender, pelo explicar aquilo que pode ser apreendido; 
Ticas: o que assinala com ticas, com sinais, técnicas. No triangulo surgem 
a necessidade de ouvir o outro, do interpretar o conhecimento adquirido e 
satisfazer as necessidades humanas básicas (psicobiológicas ou psicossociais), 
respeitando as necessidades do outro, cultivando solidariedade e cooperação. 

A melhor definição de Etnomatemática levantada pelos pesquisadores 
entrevistados por Miarka, no que se se refere à cultura, é a de Gerdes (1991) 
que diz ser a Etnomatemática um campo de estudos científicos em que se es-
tudam as relações entre as ideias, pensamentos e práticas matemáticas e outros 
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elementos culturais, frisando que tal tipo de análise deve ser contextualizada 
historicamente. Propõe inclusive mudar o nome de Etnomatemática para Ma-
tematicologia, que significa estudo da matemática no contexto cultural. 

Lakatos (2017) contribui quando fala da Etnomatemática como pro-
grama de investigação, cujo ponto de partida é a matemática amparada nou-
tras culturas. Em Lakatos não há uma teoria final, não é coisa terminada, é 
coisa em busca, está fazendo pesquisa está evoluindo. É importante observar 
que os pesquisadores estão sempre falando de contextos ambientais, históricos, 
passando pela lógica, gramática, retórica, aritmética, geometria, música, artes, 
astronomia. Dentro deste caminho vamos encontrar investigação envolvendo 
mecanismos de poder, motivação, política, valores, dinâmica cultural. Não ficam 
de fora reflexões sobre religião, crenças, mitos, sociedade equiparada e a relação 
simbiótica do ser humano envolvendo vontade e necessidade diferentes, que é 
a marca da existência de diferentes culturas.

Encontro dessas diferenças culturais significa encontro de choque, as-
similação de cultura e imposição de um povo ao outro, distorção que a busca 
pela matematicidade ou ideias matemáticas que transitam entre os povos quer 
diminuir tal dinâmica de subserviência. A educação matemática quando foca 
na cultura, seja por meio da etnomatemática ou amparada na epistemologia 
ou mesmo na filosofia que trata a questão do conhecimento matemático, vai 
procurar entender as ações desse conhecimento nas atividades gerais desen-
volvidas que são inerentes a todos povos, quais sejam: comparar, classificar, 
qualificar, medir, explicar, generalizar, inferir, e de algum modo avaliar, que são 
indicativos de ações e ideias matemáticas em qualquer povo, seja ele de qual-
quer que seja o rincão do planeta, basta ser humano.

Saber-Fazer Amazônico

Como sabemos a Amazônia é lugar local bastante visto em todo mundo, 
abriga inúmeros povos, com geografia exuberante, história contada por mui-
tos em diferentes retóricas dependendo dos focos e interesses, gentio formado 
pelo encontro e miscigenação de todas raças, europeus, africanos, asiáticos e 
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índios. Uma história de mitos, saberes e vivencias e os recentes vislumbres 
e descobertas de estudiosos, pesquisadores de universidades e instituições de 
todo mundo, mas como diria Souza (2019): 

A região não é apenas uma geografia, e sua história é muito mais que um 
viveiro de criaturas exóticas de futuro incerto. É a história de uma parte do 
planeta habitada por seres humanos, que, sendo geografia, também é um es-
paço em que a humanidade pode aprender um pouco mais sobre si mesma. 
(SOUZA, 2019, p. 27).

Temos consciência do “pouco mais” que o autor quis e quer se referir, 
uma vez que o o pesquisador autor é filho de madeireiro, seringueiro, caçador, 
mateiro, pescador, agricultor, nascido no Vale do Javari, região localizada nas 
terras entre as repúblicas brasileira e peruana entrecortada por inúmeros rios, 
dos quais o Rio Javari que empresta o nome ao vale e seus principais afluentes, 
Ituí, Itecoaí, Quichito, Curuçá, Lobo, Galvez, Jaquirana, Batan, e ainda, até os 
dias atuais, local que abriga pequenos grupos de índios isolados de um lado e 
de outro, os demais povos que naquela região foram semeados e abandonados 
à própria sorte, numa luta pela vida, por alimentos, por saúde, por vestimentas, 
e funcionam até os dias atuais, ainda como guardiões do território nacional, 
contra o invasor estrangeiro.

Abrir um parêntese para falar da cultura amazônica faz muito bem e 
traz reminiscências, também produz uma vontade enorme de entrar no túnel 
do tempo e procurar estudar melhor lá atrás a história, a geografia, o mito, os 
contos, os causos, todo um universo real e imaginário, os saberes, os rituais, 
costumes, misturas, e assim por diante, lembrar a falecida avó, figura conhecia 
de todos, maior pescadora do Estirão do Equador, que pescava artesanalmen-
te com “caniço” e um tipo de isca naquela região conhecida por “xibuí”, um 
anelídeo roxo, de cerca de vinte centímetros de comprimento, que não é san-
guessuga, mas um anelídeo do filo anelidea, invertebrado de corpo mole, alon-
gado, cilíndrico e dividido em anéis apresentando uma nítida segmentação. A 
falecida avó que ao chegar no local da pesca, na sua canoa que ela chamava de 
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“casquinho” analisava o movimento das águas, a profundidade, que media com 
o caniço ou remo, sentia o cheiro da selva, o barulho do vento, e parecia que se 
deslocava na direção dos ventos, após trocar a roupa e vestir um casaco depois 
de mergulhar a indumentária naquelas águas, fazia sua submersão naquele es-
paço ambiental. O povo dizia: “onde Dona Hortência for e não pegar peixe, 
nem vá, só vai dar viagem perdida”. Boas Lembranças de quem viveu no centro 
desta realidade, a imbricação homem x natureza. Saberes.

Propor um projeto na Amazônia que vai falar de ideias matemáticas 
presentes na cultura, requer pelo menos, a localização do pesquisador dentro 
deste Universo, por essa razão também buscamos na obra de Marcos Frederi-
co Kruger (2011), Amazônia, Mito e Literatura, alguns entendimentos para o 
que está registrado em termos da nossa cultura. Marcando a via de mão dupla 
de nossas origens para a ocidentalização, e por outro lado, do que hoje pode-
mos investigar, conhecer, registrar para se fazer presente e duradouro enquanto 
existir o homo sapiens. Entendendo, neste caso, cultura, como configuração 
daquilo que o homem produz ao construir sua própria existência, práticas, teo-
rias, instituições, valores materiais e espirituais. Aranha e Martins (1993). 

O homem amazônico seja ele caboclo, indígena, ribeirinho ou mesmo o 
que vive nas sedes dos municípios ou nos centros mais avançados, tem a mes-
ma configuração intelectual, artística, moral, uma vez que referida configuração 
está inserida no processo de seu desenvolvimento histórico ou num período 
delimitado de sua história. Assim sendo, meios, normas, linguagens, técnicas, 
conhecimento, religião, valores éticos, estéticos e políticos, são de certa forma 
peculiares, uma vez que nossas raízes são as mesmas. Para ser mais preciso 
a cultura amazônica tem como principal elemento fundante, o indígena, as 
chamadas civilizações pré-colombianas, sendo que só nos últimos quinhentos 
anos vem a miscigenação.

 Nossas raízes culturais são milenares e se manifestam na Personalidade 
(Religião, Mitologia e Linguagem), no Tempo (Histórico, relativo à Natureza), 
no Espaço (Cultural e Geográfico), na Energia (Atividade Artística, de Cura 
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e Econômica), e na Matéria (Meios de Transportes, Fauna, Flora e Artefa-
tos). Como se percebe, há um gama de possibilidades e alternativas para o 
encaminhamento de um projeto que tenha a pretensão de compreender um 
pouco dessas faces e pretender levar ao processo ensino aprendizagem. Muitos 
autores, pensadores vem em nossos dias incentivando e instigando para a valo-
rização e produção com base em elementos de nossa cultura. 

Morin (2005) em As ideias – habitat, vida, costumes, organização propõe 
uma epistemologia centrada na natureza, na vida, no conhecimento, nas ideias, 
na humanidade e na ética. Por tudo quanto se refere, debate ou lemos sobre a 
Amazônia somos levados a pensar nos desafios propostos pelo autor ao abor-
dar a complexidade do real em sua composição una e múltipla, pois trata da 
vida, do espírito, das ideologias, do imaginário, da luta entre escolas diferentes 
de pensamento e da necessidade de tolerância. Alerta que a ciência por si não 
dará conta se insistir em resolver tudo de forma singular. Será necessário ao 
propor o pensamento complexo mergulhar no cerne de nossas raízes, inter-
pretar as mandalas oferecidas, que nos foram presenteadas e colocadas nos 
fumeiros de nossos “tapiris”, “barracos”, ou nos sacos de “caucho” guardados 
em nossos “giraus”. Se nossos mitos estão se perdendo no tempo da narrativa, 
é chegada a hora, segundo o autor de ganhar força no momento literário.

De igual modo Santos (2010) proporciona também significante contri-
buição. Traz em Epistemologias do Sul o que chama de linhas abissais à discussão 
sobre a Ciência Moderna e à submissão ao modelo etnocêntrico, conhecimen-
to de mundo e práticas sociais que divide os mundos, através de uma visão 
etnocêntrica, deixando de um lado Europa e América do Norte, do outro, a 
maioria dos países que sofreram os efeitos do colonialismo, sob a Epistemo-
logia da Ciência Moderna. Tal ação separou o que o autor chama de saberes 
úteis, inteligíveis, visíveis do que chama de saberes inúteis, perigosos, ininteli-
gíveis, objetos de supressão e esquecimento.  Desafortunadamente deste lado 
está a América Latina, Ásia, África, e, portanto, a Amazônia.
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 Recomenda Santos (ibidem) que devemos sempre ir de encontro às 
nossas origens, ao passado com o objetivo de reencontrar nossa cultura, que 
foi renegada e destinada ao esquecimento, por se enquadrar como saber inútil. 
A partir deste ponto pensamos sempre que é necessário a compreensão das 
tradições, tais como da pesca, caça, agricultura, fármacos, iguarias, religião, mi-
tos, linguagens, cantigas, atividades de produção, enfim, estar em sintonia com 
um mundo disponibilizado ao nosso redor, diversidade de opções, saberes, a 
cultura secular e milenar que forma a nossa identidade. Como diria o autor é 
necessário pensar a cultura de maneira diversa, no seu relativismo e na digni-
dade de cada povo, do diálogo, das aspirações, suas diferentes versões, e de que 
maneira resistem o tempo. Viver esse universo significa ampliar o cânone do 
conhecimento, de nossas diferenças e igualdades. De fato, um enfrentamento 
ao que chama de fascismo social ou fascismo do apartheid social.

Maturana (2001) também caminha nesta mesma direção,  contribuin-
do com a chamada teoria Pós Moderna quando  mostra de forma extraordi-
nária e didática a visão das principais dimensões conceituais que conformam 
nosso domínio cognoscitivo, cuja característica particular é que, à medida que 
avançamos no seu estudo, nos vemos voltando imperceptivelmente para o re-
encontro com a nossa própria origem, retornando assim ao ponto de partida, 
que é a experiência cognoscitiva da linguagem como fenômeno social. Como 
ponto de partida a discussão desse autor convida a resistir a tentação da cer-
teza, uma vez que é necessário suspender a certeza para que seja possível in-
corporar à experiência de cada sujeito, uma compreensão efetiva do fenômeno 
da cognição, uma vez que o conhecimento envolve o que conhece de maneira 
pessoal, enraizada em sua estrutura biológica. Maturana diz que toda certeza 
é um fenômeno individual, cego ao ato cognitivo do outro.  A discussão 
embasada em suas ideias nos faz refletir esse retorno, entender a composição 
de cada um, a formação corporal, a identidade biológica, social, de mundo e 
assim por diante. Continuamos no mundo das inter-relações, mas desta vez, 
amparados pelos fenômenos biológicos, biofísicos, biogenéticos, entre outros.
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 Entender um pouco da complexidade cultural da Amazônia facilita 
interpretar todo esse acervo vivo e transformá-lo em linguagem educacional, 
utilizar aspectos da teoria histórico cultural e critica para através da pedagogia 
relacional procurar educar o aluno dessas escolas em seu habitat, utilizando 
elementos da cultura de seu entorno.

Um currículo pra recuperar nossa identidade histórico cultural

Valorizar a diversidade sócio cultural significa procurar mostrar a ri-
queza da região, fazer com que os pares entendam a dimensão e exuberância 
que cerca a Amazônia. Muito chama a atenção a fala do professor Huanacuni 
Mamani (2021), ex chanceler indígena do estado plurinacional da Bolívia, no 
vídeo que chamou Cosmovision Andina ao proferir na Universidad Nacional 
General Sarmiento a palestra um currículo para recuperar nossa identidade his-
tórico cultural urgente, o qual inicia dizendo não ser a razão, motor principal 
da modernidade, a única forma de compreender o mundo, é necessário com-
preendê-lo por outras visões. Afirma que a Cosmovisão ancestral dos povos 
indígenas é diferente, pois há um princípio nos povos andinos que diz “se per-
dermos a razão, se perdemos a cabeça, caminhemos a senda do coração”. Sentir 
e pensar deve ser um compromisso de ação permanente. Relembra que a partir 
de 1992 os povos indígenas por ele representados estabeleceram um marco na 
maneira de se posicionar frente ao progresso estabelecido pela visão desenvol-
vimentista, progressista, estabelecida pelo desenvolvimento do cientificismo. 
Lembra que o homem criou ultimamente a sociedade do consumo, quanto 
mais tem, mais tem vazio no coração. A palavra “mais” está impregnada nas 
ações e atividades das pessoas que vivem a sociedade do consumo. Falam sem-
pre mais casa, mais soldo, mais trabalho. Viver melhor neste mundo moderno e 
ser feliz significa vestir isso, consumir aquilo, desenvolver um ente consumidor, 
fermentar a cultura do uso e do abuso. Relata Huanacuni que diante da perda 
da identidade e do sofrimento de ver aqueles povos envolvidos nesses laços da 
nova sociedade de consumo, foi necessário fazer uma parada, uma reflexão pro-
funda e, em conjunto buscar uma alternativa que caminhasse na contramão da 
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modernidade em muitos aspectos. Deixa evidente que o ponto de partida foi 
a educação, e uma das primeiras providências, trabalhar o currículo. Buscando 
sair de viver melhor e passando para viver bem, trabalharam na recuperação da 
identidade, reaprender a língua materna para a reconstrução do que chamaram 
de “nossa vida”. Quiseram não se inserir no que chamou de classe depredadora 
do consumo, nem estar próxima a visão socialista que prega a divisão da rique-
za, foram além. A cosmovisão se apoiou na bagagem cultural e na bagagem 
genética secularmente adormecida para ouvir o coração, não apenas a “mente”, 
mas o “amor”, o sagrado, onde a riqueza é intocável. Seria a capacidade de se 
encorpar e começar a luta que a América Latina havia negado a si mesma. 
Convocado os avós, chamaram o paradigma dos avós de cultura da vida, cul-
tura de valores, onde o respeito e a honra ocuparam todos os espaços e tempo. 
O movimento estabeleceu nesta nova cultura da vida, a sabedoria ancestral, o 
equilíbrio físico, mental e emocional com a intenção de reavaliar uma realidade 
brutal para com os indígenas e rever a dívida histórica social e política. Final-
mente reestabelecer uma visão espiritual que a montanha de minério não seja 
destruída, as fontes das águas preservadas, os animais vivam livres, o mar seja 
de água e não de plástico, os rios sirvam pra nadar, onde o horizonte seja a vida 
e a cultura, a cultura da vida. Pensam que não haverá um messias para resolver 
isso, a solução estar na ancestralidade, na visão dos povos originários acerca do 
bom viver. A vida se renova para dar vida, ensinam que não é necessário deixar 
para as próximas gerações bens terrenos, contas bancárias, casas confortáveis, 
basta deixar para o futuro bons filhos!

Práticas Escolares e Cultura

Embora tivesse uma pandemia no meio do caminho, a pesquisa conti-
nua apenas desviando a proposta inicial que seria acompanhar em sala de aula 
as atividades escolares que envolvessem em sua prática pedagógica os elemen-
tos da cultura amazônica. Diante da paralisação das aulas presenciais e com 
o advento da aula remota foi necessário pensar a continuidade da pesquisa a 
partir das falas e atividades dos professores. Dentre os formadores destacamos 
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o trabalho de Lucélida Maia (2018) professora da Universidade do Amazo-
nas com Doutorado em Educação Matemática, cujo artigo Etnomatemática 
na formação do professor de matemática: uma experiência construída no âmbito do 
PIBID, vai exatamente na direção do que propõe Gerdes (1991), quando em 
seus estudos de matemática cultural ou matemática regionalizada propõe que 
as atividades de sala de aula sejam desenvolvidas no seio dos saberes e fazeres 
locais, mas que seja feita a relação com a matemática formal. Nesse aspecto, 
abrimos um parêntese para lembrar que embora a matemática seja ocidenta-
lizada ela traz as marcas de diversas culturas e povos, e que as ideias, os atos, a 
resolutividade tendem a universalizar.

Quanto ao trabalho de Maia (ibidem) é interessante registrar a preocu-
pação de seus orientandos diante da dificuldade de entender uma aula onde era 
trabalhado o tema Progressão Aritmética, utilizando o roteiro sugerido no li-
vro texto. Um dos orientandos lembrou que na comunidade ribeirinha da qual 
era oriundo confeccionam paneiros, elemento utilizado pelo homem amazôni-
co para diversas atividades do cotidiano, entre as quais a pesca e a agricultura.

A partir de então, nossas reflexões direcionaram um olhar crítico para as 
questões de ensino da matemática e percebemos que esse pode ser um espa-
ço de diálogo, a partir da prática docente, de possíveis relações entre saberes 
da tradição e saberes escolares tendo consciência que “a fertilidade desse 
diálogo requer, entretanto, que não se reduza um ao saber do outro, que não 
se valide um por critérios estipulados pelo outro, uma vez que tratam de 
estratégias distintas de pensar o mundo” (ALMEIDA, 2010, p. 120).

Como resultado das reflexões, resolvemos realizar uma oficina de ensino de 
matemática na qual os bolsistas pudessem trabalhar a definição, as caracte-
rísticas e a determinação da razão de uma PA pelo viés da Etnomatemática, 
uma vez que, “promove o reconhecimento da existência de outros caminhos 
para comunicar abstrações do mundo, feitos para sobreviver e transcender 
nele, além do fornecido historicamente pela matemática disciplinar” (PAR-
RA, 2013, p. 28). Assim, definimos o objetivo da oficina que consiste em 
propiciar aos futuros professores experiência docente aliada ao diálogo entre 
saberes da tradição e saberes escolares. (MAIA, 2018, p. 82)
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Ficamos atentos aos procedimentos porquê de acordo com a orientação 
na oficina seriam observadas no processo de confecção dos paneiros, as ativi-
dades que remetem a matematicidade das ideias, entre as quais classificar, or-
denar, inferir, generalizar, medir e avaliar, que podem ser postas em um diálogo 
com a representação e os elementos de uma progressão aritmética. No início da 
atividade foi feita a exploração do que os participantes conheciam do dia a dia 
da vida em comunidades rurais ribeirinhas, socializassem o que sabiam sobre 
objetos de uso diário que fossem confeccionados no seio da comunidade. Foi 
esse o momento de diálogo e compartilhamento de saberes, uma vez que os 
participantes da oficina têm raízes amazônicas e, ou possuem conhecimentos 
oriundos do viver rural/ribeirinho onde a confecção e o uso de paneiros ad-
quirem significados diferentes dos encontrados na cidade. Em seguida foram 
providenciadas as talas utilizadas na confecção do paneiro, como se fossem 
pequenas tiras de cerca de 1 centímetro de largura, iniciada a pratica da con-
fecção do objeto foi passado aos alunos que procurassem identificar as ideias 
matemáticas envolvidas na prática. Um dos alunos, o que conhecia a técnica 
da tessitura compartilhou seus conhecimentos com os demais membros dos 
grupos, o que permitiu a ampliação do conhecimento de todos em relação à 
cultura ribeirinha.

Após a oficina entre os acadêmicos, o próximo passo foi levar a ativida-
de para a escola. Selecionaram 12 alunos e desenvolveram a atividade com os 
alunos da educação básica. Perceberam que as primeiras falas, tanto na oficina 
quanto na escola estavam relacionadas com as ideias das figuras geométricas, 
e então partiram para uma atividade previamente elaborada com o seguinte 
desenvolvimento:

“A cada passo dado, fazíamos questionamentos do tipo quantas tiras 
foram acrescentadas? Quantas tiras tem agora? Qual a diferença en-
tre a quantidade anterior de tiras e o total de tiras agora? Que tipo de 
figura se formou com o entrelaçamento dessas tiras? Decorrente das 
respostas dadas e da observação das anotações realizadas os alunos 
perceberam que a confecção de um paneiro pode ser descrita segun-
do uma P. A de razão dois, pois iniciamos com duas tiras e a cada 
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movimento acrescentamos sempre mais duas tiras que vão dando 
corpo à trama que está sendo tecida da seguinte forma:

A inserção de tiras de papel segue até a quantidade necessária de acordo 
com o tamanho do paneiro que queremos confeccionar ou tecer. Nesse pro-
cesso de confecção, o olho (centro ou umbigo) se constitui em um hexágono 
vasado e a quantidade de olhos implica na determinação da forma do fundo 
do paneiro, pois uma quantidade ímpar de olhos determina um fundo redondo 
e uma quantidade par, um fundo triangular. No caso da nossa atividade, traba-
lhamos com os alunos a confecção de uma miniatura de um paneiro com três 
olhos, ou seja, com 10 tiras, pois para tecer o primeiro olho utilizamos 6 tiras 
e para os olhos posteriores foi necessário acrescentarmos apenas mais 2 tiras 
para cada olho a mais que queríamos confeccionar. 

Essa relação nos abriu possibilidade para discutir, além das questões 
da P.A, elementos da geometria plana como retas paralelas, concorrentes, 
oblíquas, perpendiculares, formas triangulares, polígonos (paralelogramo, 
hexágono, losango), lados e vértices. Paralelamente às questões matemáticas 
estavam às discussões de como se pensa essa confecção no âmbito da vivência 
em uma comunidade ribeirinha e para tanto, os dois conhecedores (o bolsista 
e o aluno) se tornaram mediadores do diálogo estabelecido. A inserção de 
tiras de papel segue até a quantidade necessária de acordo com o tamanho do 
paneiro que queremos confeccionar ou tecer. Nesse processo de confecção, o 
olho (centro ou umbigo) se constitui em um hexágono vasado e a quantidade 
de olhos implica na determinação da forma do fundo do paneiro, pois uma 
quantidade ímpar de olhos determina um fundo redondo e uma quantidade 
par, um fundo triangular.”
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Pensar os desafios de ensinar na Amazônia é pensar as respostas a mui-
tas perguntas que envolvem o sistema de ensino e aprendizagem do homem 
ribeirinho, caboclo das barrancas, morador das áreas rurais, é um desafio in-
teressante. Diante da visão da desconstrução de muito o que foi apreendido, 
diante das ideias da ancestralidade, da educação pautada na cultura europeia 
e uma volta no tempo, o autor vem publicando trabalhos nesta linha, cultura 
amazônica, multiculturalismo, manutenção de identidade. É verdade que bus-
ca alternativas para compreender o saber-fazer que permeia as atividades da 
escola, mais além dessas possibilidades há outros entes e pormenores que pre-
cisam ser considerados. Conforme publicação de Lopes e Mascarenhas (2021) 
em Anais do Seminário Amazônico de Educação da Faculdade de Educação 
da Educação Federal do Amazonas:

A partir da roça, da casa de farinha e da feitura da farinha de mandioca 
o artigo busca nas relações do dia a dia descobrir as ideias matemáticas 
presentes na cultura rural e ribeirinha que auxiliam ou possam auxiliar as 
atividades escolares formais. O caminho traçado pelo aporte metodológico 
utiliza a pesquisa social, trabalha a formação, o currículo, a sala de aula, alu-
nos e professores, além de levantar as atividades econômicas e de sobrevi-
vência desenvolvidas no seio das comunidades, que influenciam o processo 
ensino e aprendizagem. A pesquisa utiliza os fundamentos da pesquisa ação 
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com base empírica onde os participantes se envolvem de forma participati-
va e colaborativa, visando buscar alternativas para agir na busca de solução. 
(LOPES E MASCARENHAS, 2021, p. 19)

CONCLUSÃO

Após um ano de estudos teóricos em sala de aula, um ano e meio de 
pesquisas teóricas, leituras e participação em seminários online, como tem sido 
o processo de educação na grande maioria das universidades nesses tempos 
de pandemia, produção e publicações em revistas amazônicas, anais de semi-
nários, congressos, entre outras atividades que contribuem para a formação, 
os autores do presente capítulo estão bastante satisfeitos com as perspectivas 
até então vislumbradas no horizonte da pesquisa. Debates que envolvem os 
desafios da formação do professor, o saber fazer das diversas comunidades, a 
vida cotidiana, as muitas leituras que passeiam nas diversas correntes episte-
mológicas, filosóficas e didáticas, indicam que há possibilidades para o avanço. 
É necessário se situar, se organizar e procurar entender o sentido da luta de 
diferentes entes, povos, pensamentos, construções,

O projeto tem como objetivo principal conhecer o saber fazer comuni-
tário que podem contribuir com o processo ensino e aprendizagem praticados 
na Amazônia, no entanto outros fatores bastante relevantes são colocados. En-
tre eles a colonização, as formas de ser, estar e se posicionar, as comunidades 
educacionais, a influência de formadores, o papel da universidade, os níveis de 
formação dos professores, a atividade em sala de aula, a visão de mundo dos 
dirigentes, as perspectivas da escola que temos para a escola que queremos, os 
projetos de vida, enfim todo um cabedal de possibilidades que é possível orien-
tar, aprender, por em prática na busca de dar soluções que ajudem as escolas da 
Amazônia a pelo menos começar a pensar que existem outras possibilidades.

Dentro dessas colocações seguiremos buscando alternativas que facili-
tem a aproximação das ideias matemáticas com a matemática formal partin-
do das ideias que estão na comunidade e discutindo tais ideias nos cursos de 
formação, também aportaremos como já citamos nas bases da teoria histórico 
cultural e da teoria crítica dos conteúdos, para que a partir de uma pedagogia 
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diretiva e não diretiva, mas especificamente a chamada pedagogia relacional 
seja posta em prática, discutida, difundida e que a educação e a educação ma-
temática possa caminhar por novas veredas para melhorar a vida dos povos.
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CAPÍTULO 5

ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL: APONTAMENTOS  
SOBRE CONCEPÇÕES E MÉTODOS

Izoni de Souza Trindade

Marilsa Miranda de Souza

INTRODUÇÃO

O Artigo trata-se de um recorte da pesquisa realizada no Programa de 
Pós-Graduação Mestrado Acadêmico em Educação da Universidade Federal 
de Rondônia- UNIR1, que além de uma importante investigação sobre as po-
líticas de formação de professores com ênfase no Plano Nacional de Alfabe-
tização da Idade Certa- PNAIC e sua implantação e resultados no município 
de Humaitá-AM, também produziu uma pesquisa teórica acerca da episte-
mologia da alfabetização e das concepções pedagógicas que estão presentes 
no processo de formação continuada de professores. A pesquisa foi realizada 
com a utilização do método do materialismo histórico-dialético tendo como 
fonte de dados a pesquisa bibliográfica e documental. Esse método permite a 
interpretação da realidade social e econômica através da forma organizativa 
dos homens em sociedade, pelo conhecimento da história e sua relação com 
o passado, presente e futuro. O materialismo histórico-dialético caracteriza-se 
pelo movimento do pensamento abstrato que vai tomando forma através da 
investigação concreta (materialidade), o que possibilita novas categorias de in-
vestigação científica (KOSIK, 1986). 

Para desenvolvermos a análise dos dados dessa pesquisa acerca dos mé-
todos de alfabetização, adotamos como referencial teórico a Pedagogia Histó-

1 Dissertação defendida em 2018 por Izoni de Souza Trindade, sob a orientação da Profª Drª 
Marilsa Miranda de Souza com o título Políticas de formação continuada em Humaitá - AM: o 
PNAIC numa visão político-pedagógica.
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rico-Crítica e a Psicologia Histórico-Cultural2. A Pedagogia Histórico-Crítica 
está fundamentada em uma filosofia materialista histórico-dialética, portanto, 
comprometida com a emancipação do ser humano. Parte do pressuposto que 
a educação escolar deve cumprir com sua função social, a de socializar os con-
teúdos sistematizados e científicos produzidos pela humanidade. Isso significa 
que o professor toma o seu papel de instruir os alunos para que alcancem o 
domínio desses conhecimentos básicos, desenvolvendo sua consciência crítica, 
compreendendo como as coisas acontecem ao nosso redor, como devem ser 
analisadas em sua essência e quais mecanismos são necessários para intervir-
mos na sociedade com vistas a transformá-la (SAVIANI, 2012). 

Conforme Gasparim (2012), na Psicologia Histórico-Cultural, o de-
senvolvimento, processo subordinado às leis da natureza, cria as possibilida-
des e a aprendizagem, por sua vez, as realiza. Sendo assim, a aprendizagem 
constrói-se sobre o amadurecimento e depende do desenvolvimento cogni-
tivo dos sujeitos. Nesse sentido, torna-se fundamental para a ação pedagógi-
ca conhecer como ocorre o processo de alfabetização e desenvolvimento na 
criança em idade escolar.

A linguagem escrita faz parte da cultura material e intelectual do gê-
nero humano, portanto, a sua aquisição poderá levar ao desenvolvimento do 
pensamento consciente através do processo de escolarização comprometido 
com a educação da escola pública brasileira. Alfabetizar é uma prática socio-
cultural capaz de desenvolver a capacidade da consciência crítica, através da 
produção de textos orais e escritos, conhecendo também o sistema de escrita 
da língua portuguesa e da compreensão das relações entre sons e letras e le-
tras e sons (GONTIJO, 2008). 

2 Tomamos como referência básica nesta pesquisa a Pedagogia Histórico-Crítica que postula a 
intencionalidade promover a apropriação do conhecimento sistematizado pelo aluno e a Psi-
cologia Histórico-Cultural por compreender que a aprendizagem dos alunos está vinculada 
ao processo histórico e social, considerando a relevância dos conteúdos escolares. Vigotski foi 
o fundador da Psicologia Histórico-Cultural e mais tarde juntou-se ao grupo de estudo de 
Luria e Leontiev, em Moscou, visando “criar um novo modo, mais abrangente, de estudar os 
processos psicológicos humanos, tal como a construção de uma nova psicologia pautada na 
produção científica, que superasse o modelo biológico de desenvolvimento humano” (LURIA, 
2001a, p. 22). 
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Assim, reconhecemos a complexidade do trabalho escolar, especifica-
mente na alfabetização das séries iniciais, e advogamos a necessidade de o pro-
fessor alfabetizador munir-se de conhecimento teórico para que reproduza e 
compreenda a relevância da sua prática pedagógica e, sobretudo, conhecimento 
sobre os métodos de alfabetização no atual contexto da reestruturação da pro-
dução capitalista afim de não se isolar num cotidiano alienado. 

Para entender as implicações e possibilidades de uma educação com-
prometida com a mudança da sociedade capitalista, é necessário compreender 
como trabalhar a alfabetização em um contexto que supere a escola como um 
mecanismo de adaptação dos sujeitos ao mercado de trabalho. A escola tem 
servido à sociedade capitalista como função social de manutenção do sistema 
por meio das ideias da classe dominante, o que ocasiona o esvaziamento de 
conteúdos necessários à humanização (MARSIGLIA, 2011). 

Na atualidade há uma disputa por diferentes métodos, o que vem gerando 
intensas polêmicas para explicar o mesmo problema: a dificuldade que se insta-
lou na escola pública brasileira referente à aprendizagem da leitura e da escrita.

Conforme Mortatti (2019, p. 14), “em nosso país, a história da alfabe-
tização escolar tem sua face mais visível na questão dos métodos de alfabeti-
zação”, o que vem gerando tensas disputas para explicar o mesmo problema: a 
dificuldade que se instalou na escola pública brasileira referente à aprendiza-
gem da leitura e da escrita. Nesse embate, visando a enfrentar esse problema, a 
discussão acerca do processo de alfabetização vem se caracterizando como uma 
disputa pela hegemonia de método.

Para que possamos compreender o processo histórico, relacionado aos 
métodos de alfabetização no Brasil, apresentaremos quatro momentos cru-
ciais com as respectivas disputas pela hegemonia de determinados métodos 
de alfabetização. O primeiro momento caracteriza-se pela disputa do “méto-
do João de Deus” (o ensino da leitura era baseado na palavração) e os méto-
dos sintéticos (baseado no uso das cartilhas); segundo momento: deu-se pela 
disputa entre o método analítico (palavração, sentenciação e historietas) e os 
métodos sintéticos (silabação); terceiro momento: aqui, surgiu a disputa entre 
os defensores do método misto (analítico-sintético ou sintético-analítico) e 
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método analítico; e o quarto momento: disputa entre os partidários em defesa 
de uma revolução conceitual proposta por Emília Ferreiro (construtivismo) e 
os defensores (quase sempre silenciados) dos tradicionais métodos, o misto ou 
o eclético (MORTATTI, 2019). 

O discurso sobre os métodos de alfabetização busca desqualificar o pas-
sado como tradicional. No entanto, a busca pelo novo não deixa de recorrer ao 
antigo em um processo de continuidade. As “novas” propostas para a alfabe-
tização se baseiam em antigas formas de ensinar. São disputas realizadas em 
cada contexto, relacionadas com as condições políticas, sociais e cientificas de 
cada momento histórico. E, nesse caso, as disputas se estruturam como um dis-
curso realizado ao longo da história da alfabetização, bem como daqueles que 
tentam convencer que o atual método seria capaz de solucionar os problemas 
da alfabetização no país.  

Por fim, discutiremos o processo de alfabetização à luz da pedagogia 
histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural tanto em relação aos pres-
supostos epistemológicos quanto ao papel da alfabetização para emancipação 
humana e social. 

OS MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL

A história da alfabetização no Brasil é caracterizada por um movimen-
to complexo, levando em consideração as constantes permanências e rupturas, no 
âmbito de disputas pela hegemonia de projetos políticos e educacionais objetivan-
do proporcionar um sentido moderno para a alfabetização (MORTATTI, 2009). 

Soares (2004, p. 16) conceitua a alfabetização como “processo de aqui-
sição e apropriação do sistema da escrita, alfabético e ortográfico”, distin-
guindo-se do processo de letramento “entendido como o desenvolvimento de 
comportamentos e habilidades de uso competente da leitura e da escrita em 
práticas sociais” (SOARES, 2004, p. 16). 

No entanto, para Gontijo e Schwartz (2000), a palavra alfabetização 
usada de forma etimológica significa levar à aquisição do alfabeto e, portanto, 
as habilidades de ler e de escrever pouco contribuem para a construção de um 
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conceito de alfabetização, já que aprender as letras do alfabeto é muito impor-
tante, mas “insuficiente para que um indivíduo ou grupo de indivíduos seja 
considerado alfabetizado” (GONTIJO; SCHWARTZ, 2000, p. 14). Desse 
modo, Gontijo e Schwartz (2000, p. 9) conceituam a alfabetização: 

[...] como uma prática sociocultural em que se desenvolve a formação da 
consciência crítica, as capacidades de produção de textos orais e escritos, a 
leitura, os conhecimentos sobre o sistema de escrita da língua portuguesa, 
incluindo a compreensão das relações entre sons e letras e letras e sons. 

A alfabetização propicia não somente o desenvolvimento da criticidade, 
mas, também, da criatividade, pois acontece a tomada de consciência para a ela-
boração da produção de textos contribuindo para o desenvolvimento intelectual.  

Conforme explicita Soares (2004), os termos alfabetização e letramento 
são processos distintos, mas que não devem acontecer de maneira indissociá-
veis, uma vez que a alfabetização só tem sentido se realizada em um contexto 
de práticas sociais de leitura e de escrita inseridas no processo de letramento 
que, por sua vez, desenvolve-se na dependência da e por meio da aprendizagem 
do sistema de escrita.  

No Brasil foram utilizados diferentes métodos de alfabetização, como 
se apresenta no quadro abaixo:
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Tabela 1- Métodos de alfabetização e a disputa hegemônica

Métodos Unidade Princípio 
que prioriza

Marcha/

Organização

Capacida-
de priori-

zada

Natureza da 
intervenção 
pedagógica 

que se conso-
lidou

Alfabético
Alfabeto

(grafema)

Relação do 
nome da 

letra com o 
som.

Sintético
Decodi-
ficação/
análise 

fonológica

Foco: Con-
trole/

sequência/

diretivismo

Fônico
Fonemas

(sons)

Relação di-
reta da fala 

com a escrita.
Sintético

Decodi-
ficação/
análise 

fonológica

Foco: Con-
trole/

sequência/

diretivismo

Silábico Sílaba

A sílaba é 
uma unidade 
mínima de 

segmentação 
da fala.

Sintético
Decodi-
ficação/
análise 

fonológica

Foco: Con-
trole/

sequência/

diretivismo

Palavração Palavra
Parte-se da 
palavra que 
tem signifi-

cado.
Analítico

Com-
preensão/ 
sentido/

reconhe-
cimento 
global

Foco: Con-
trole/

sequência/

diretivismo

Sentencia-
ção Frase

Parte-se da 
frase que tem 
significado.

Analítico

Com-
preensão/

sentido/

reconhe-
cimento 
global

Foco: Con-
trole/

sequência/

diretivismo

Global de 
contos ou 
de histo-

rietas
Texto

A unidade 
de língua é o 

texto.
Analítico

Com-
preensão/

sentido/

reconhe-
cimento 
global

Foco: Con-
trole/

sequência/

diretivismo

Fonte e organização: (FRADE, 2005 apud DANGIÓ; MARTINS, 2018, p. 128).
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Até os anos de 1980, a alfabetização escolar no Brasil foi caracterizada 
pela disputa entre os métodos sintéticos e analíticos, o que levava em considera-
ção o mesmo objetivo: o domínio do sistema de escrita. Mas, visto dessa maneira, 
defendia-se que primeiro a criança deveria aprender a ler e escrever e, somente 
depois, teria acesso a textos, escrita de histórias, cartas etc. (SOARES, 2004). 

Nessa década, ocorreram mudanças relacionadas à aquisição da leitu-
ra e da escrita. A perspectiva psicogenética de Emília Ferreiro, baseada no 
construtivismo, mudou os rumos sobre como realizar a alfabetização na es-
cola, defendendo que o acesso às condições necessárias e à interação intensa 
da criança com materiais de leitura eram suficientes para ter acesso à língua 
escrita (SOARES, 2004).  

Diante desse contexto, Ferreiro e Teberosky (1999) fundamentaram-se 
em Piaget e desenvolveram uma nova concepção de alfabetização realizando 
severas críticas aos métodos de alfabetização vistos como tradicionais e ultra-
passados. Para Piaget, “o ideal da educação não é aprender ao máximo, maxi-
mizar os resultados, mas é antes de tudo aprender a aprender; é aprender a se 
desenvolver e aprender a continuar a se desenvolver depois da escola” (PIAGET, 
1978, p.225). A concepção de Piaget comunga com as concepções pragmáticas 
baseando-se no subjetivismo-relativismo em relação ao conhecimento. Pesquisar 
é a forma de aprender a aprender, que minimiza a importância dos conteúdos.

Também a formação humana dos indivíduos é prejudicada quando verda-
des, que poderiam descobrir sozinhos, lhes são impostas de fora, mesmo que 
sejam evidentes ou matemáticas: nós os privamos então de um método de 
pesquisa que lhes teria sido bem mais útil para a vida que o conhecimento 
correspondente. (PIAGET, 1978, p. 166)

Com essa referência teórico-metodológica construtivista e contrapon-
do-se aos métodos de alfabetização anteriores, Ferreiro e Teberosky (1999) 
realizaram estudos sobre a gênese dos processos de aprendizagem da leitura 
e da escrita modificando as formas de entendimento de como se ensina para 
como se aprende (GONTIJO, 2002, p. 7). Para Mortatti (2010, p. 332):
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[...] diferentemente do que supunham muitos alfabetizadores, principal-
mente nos anos iniciais da divulgação entre nós dos resultados dessas pes-
quisas, o construtivismo não pode e não pretende ser nem um novo método 
de ensino da leitura e escrita nem, portanto, comporta uma nova didática 
(teoria do ensino) da leitura e escrita.

Apesar da grande influência do construtivismo nas políticas educacio-
nais que fundamentam os programas de formação continuada de professores, 
os métodos de alfabetização considerados tradicionais continuam sendo utili-
zados na escola. Essa mudança de paradigma gerou uma acirrada discussão so-
bre o ensino direcionado pelos métodos de alfabetização e a ênfase na maneira 
como a criança aprende em detrimento de como deve ser ensinada.  

Diante do baixo desempenho e ineficiência da escola pública em rela-
ção ao ensino, resultaram críticas à permanência do que podemos chamar de 
antigo/tradicional, como origem dos males do ensino. Em decorrência dessas 
críticas, surgem em proposição do novo/revolucionário, meios para superar o 
passado, em busca de um futuro desejado, para a escola e a nação brasileiras 
(MORTATTI, 2019). 

Para Soares (2018), na história da alfabetização no Brasil, a utilização 
dos métodos é derivada do persistente fracasso da escola em levar as crianças 
ao domínio da língua escrita.  Sendo assim:

Até os anos 1980, via-se no método a solução para o fracasso na alfabetiza-
ção, nesse período sempre concentrado na classe ou série inicial do ensino 
fundamental, traduzindo-se em altos índices de reprovação, repetência, eva-
são (SOARES, 2018, p. 23).

Como o fracasso persistia em relação aos métodos utilizados, outra mo-
dalidade de métodos surgiu, sem conseguir levar as crianças ao domínio da 
língua escrita. 

Os métodos de alfabetização amplamente divulgados no Brasil são os 
sintéticos e os analíticos: os sintéticos (iniciam o processo de alfabetização 
das partes para o todo) e os analíticos (do todo para as partes). A seguir, apre-
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sentamos um esquema organizado por Mortatti (2019) sobre os métodos de 
alfabetização em ordem cronológica, utilizados em nosso país, desde o século 
XIX, até os dias atuais. 

Ilustração 01 - Esquemas da síntese de informações sobre os méto-
dos (sintéticos e analíticos)

Fonte e organização: MORTATTI, 2019.

O método sintético fundamenta-se na correspondência entre o oral e o 
escrito, o som e a grafia. Os elementos mínimos da escrita são as letras e reco-
menda que o processo de alfabetização seja iniciado com a “ortografia regular”, 
ou seja, a grafia deve coincidir com a pronúncia. A subdivisão do método sin-
tético é a seguinte: alfabético, fônico e silábico (MORTATTI, 2019). 

Inversamente, o método analítico tem como subdivisão a palavração, a 
sentenciação, a historieta e o conto. Este método defende que o ensino deve 
partir do todo para as partes. O método citado trouxe consigo a hegemonia de 
uma nova forma de alfabetização, levando em consideração que o todo pode 
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partir de uma história para então ser decomposto em frases, depois em pala-
vras, chegando ao uso de sílabas e letras (MORTATTI, 2019). 

Além dos métodos sintéticos e analíticos, foi utilizado no Brasil, ao longo 
do século XX, o método global. Para alguns estudiosos, o método global deve 
ser entendido como “equivalente ao método analítico, pois, parte do “todo”; para 
outros, trata-se de “fase global” que deve anteceder a “fase analítica” do processo 
de ensino inicial da leitura e da escrita” (MORTATTI, 2019, p. 49). 

O livro Psicogênese da língua escrita refere-se a uma fundamentação 
teórica e conceitual do processo de alfabetização desenvolvido por Ferreiro 
e Teberosky (1999) sobre a aprendizagem da leitura e da escrita e não a um 
método de ensino. As autoras explicitaram que o processo de aquisição da lín-
gua escrita é construído por cinco fases de desenvolvimento. Afirmam que na 
fase de alfabetização a criança possui processos evolutivos diferenciados para 
aprender a ler e escrever e que o caminho para se apropriar da alfabetização é 
um trabalho longo e árduo para todos. Segundo Soares (2018, p. 22):

Nesse novo quadro teórico e conceitual, os métodos sintéticos e analíticos, 
agora qualificados como “tradicionais”, são rejeitados, por contrariarem tan-
to o processo psicogenético de aprendizagem da criança quanto a própria 
natureza do objeto dessa aprendizagem, a língua escrita.

Assim, utilizando-se do construtivismo, a psicogênese da língua escrita 
deslocou a questão central da alfabetização do ensino para a aprendizagem: 
partiu não de como se deve ensinar e sim de como se aprende. 

Ao investigar sobre a lectoescrita, Ferreiro e Teberosky (1999) mos-
traram como as crianças constroem níveis de escrita antes mesmo de estarem 
alfabetizadas. Ferreiro e Teberosky (1999) utilizam a terminologia dos níveis 
estruturais da linguagem escrita como meio de explicar as diferenças individu-
ais e os ritmos diferenciados dos alunos.
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Tabela 2 - Níveis estruturais da linguagem escrita de acordo com a Psicogênese da 
língua escrita

Níveis estruturais da linguagem escrita de acordo 
com a psicogênese da língua escrita

Nível 1

Neste nível pré-silábico a criança interpreta somente a sua escrita, além 
de utilizar desenhos e rabiscos para representá-la, imagina que a palavra 
representa o objeto em si. A criança não compreendeu a relação entre o 
registro gráfico e o aspecto sonoro da fala.
[...] escrever é reproduzir os traços típicos da escrita que a criança iden-
tifica como a forma básica da mesma (FERREIRO; TEBEROSKY, 
1999, P. 193).

Nível 2

A hipótese central deste nível é a seguinte: para poder ler coisas dife-
rentes (isto é, atribuir significados diferentes), deve haver uma diferença 
objetiva nas escritas. O progresso gráfico mais evidente é que a forma 
dos grafismos é mais definida, mais próxima a das letras (FERREIRO; 
TEBEROSKY, 1999, P. 202).
É um nível em que a criança compreende que desenhos e letras são 
caracteres diferentes, e já é capaz de perceber que a palavra escrita 
representa não o objeto em si, mas o nome do objeto. A escrita é 
realizada de forma linear e em sequências.

Nível 3

Hipóte-
se silá-

bica

A hipótese silábica pode aparecer com grafias distantes das formas das 
letras, podendo ou não ser utilizadas com valor sonoro. Um exemplo que 
pode ser utilizado nesta etapa sem valor sonoro é a palavra “sapo”, ao ser 
escrita com as seguintes vogais: “AO”. Aqui a criança compreendeu que 
a palavra “sapo” possui duas sílabas, mas ainda assim escreveu sem valor 
sonoro utilizando somente as vogais sem o uso das consoantes.
Nesta tentativa, a criança passa por um período da maior importân-
cia evolutiva: cada letra vale por uma sílaba. [...]. Com esta hipótese, 
a criança dá um salto qualitativo com respeito aos níveis precedentes 
(FERREIRO; TEBEROSKY, 1999, p. 209).
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Nível 4

Hipóte-
se Alfa-
bética

Ocorre a passagem da hipótese silábica para a alfabética, o que permite 
a compreensão da importância das sílabas para a escrita correta de dife-
rentes palavras, mas, ora a criança escreve uma letra para a sílaba e ora 
escreve a sílaba completa. Nesse momento, a criança já se deu conta do 
valor sonoro e das diferentes quantidades de sílabas nas palavras.
[...] a criança abandona a hipótese silábica e descobre a necessidade de 
fazer uma análise que vá “mais além” da sílaba pelo conflito entre a hi-
pótese silábica e a exigência de quantidade mínima de granas (ambas as 
exigências puramente internas, no sentido de serem hipóteses originais 
da criança) e o conflito entre as formas gráficas que o meio lhe propõe 
e a leitura dessas formas em termos de hipótese silábica (conflito en-
tre uma exigência interna e uma realidade exterior ao próprio sujeito) 
(FERREIRO; TEBEROSKY, 1999, p. 214).

Nível 5

A escri-
ta alfa-
bética

A escrita alfabética constitui o final desta evolução. Ao chegar a este ní-
vel, a criança já franqueou a “barreira do código”; compreendeu que cada 
um dos caracteres da escrita corresponde a valores sonoros menores que 
a sílaba e realiza sistematicamente uma análise sonora dos fonemas das 
palavras que vai escrever (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999, p. 219).
No entanto, não significa que todas as dificuldades tenham sido su-
peradas, pois as dificuldades próprias da ortografia surgirão, mas sem 
problemas de escrita. Esse processo não representa falta de compreensão 
do sistema de escrita.

Organização: TRINDADE, 2019. Fonte: FERREIRO, Emília; TEBEROSKY, 
Ana. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artmed, 1999.

Tendo em vista o complexo problema da aprendizagem relacionado à 
alfabetização, reafirmamos que o construtivismo, defendido pela Psicogênese 
da língua escrita, foi inserido na escola para combater as atividades mecanicis-
tas herdadas das cartilhas. No entanto, os níveis de alfabetização, construídos 
por Ferreiro e Teberosky (1999), não oferecem elementos de um método que 
norteiam o trabalho docente no processo de alfabetização. Trata-se de uma 
referência explicativa que se formou a partir de contribuições teóricas, para 
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compreender de que maneira a criança aprende o objeto cultural – a escrita. 
Nesse momento, a prática pedagógica parte do princípio do estímulo, acom-
panhamento e orientação da aprendizagem, o que torna inaceitável o uso de 
um método único. 

Esses embates fortalecem ainda mais o discurso do plano ideológico 
burguês organizado para as classes populares. As pedagogias hegemônicas 
buscam responder a necessidade de instruir o filho do trabalhador para formar 
novas gerações de proletários para a adaptação à nova realidade do capita-
lismo. Com esse argumento da inserção no mercado de trabalho, acontece a 
redução dos conteúdos disciplinares, atribuindo valor ao aprendizado que o 
aluno desenvolve por conta própria, decorrente da sua necessidade de interesse 
de aprendizagem. Derisso (2010, p. 58) indica que “[...] diante disso, torna-se 
perfeitamente explicável a valorização excessiva da metodologia em detrimen-
to dos fundamentos históricos, filosóficos, sociológicos e econômicos nos cur-
sos de formação de professores”.

Seguindo esses passos, o caminho da alfabetização se resume à identifi-
cação de palavras em textos, desconsiderando o nosso código alfabético. Nesse 
processo, o que acontece é a ausência da correspondência entre letra e som, 
dificultando a aprendizagem da leitura (MARTINS; MARSIGLIA, 2015). 

A discussão sobre a alfabetização não deve se restringir a questão dos 
métodos, visto que eles são um caminho para a alfabetização e cabe aos pro-
fessores alfabetizadores saber quais utilizar ou não. Dominando esses conhe-
cimentos, é possível ao alfabetizador analisar os chamados métodos de alfa-
betização que, ao longo do tempo, vêm sendo discutidos, sobre o seu uso no 
processo de alfabetização, e serão capazes de identificar em cada um deles se 
realmente são capazes de atender às interações cognitivas das crianças com o 
objeto linguístico da língua escrita. E, na concepção de Mortatti (2009, p. 112): 

Trata-se, assim, de pensar mais seriamente em todos os aspectos envol-
vidos nesse processo complexo e multifacetado que é a alfabetização e 
nesse que continua sendo nosso maior desafio: a busca de soluções rigo-
rosas, consequentes e relativamente duradouras para se enfrentarem as 
dificuldades de nossas crianças em aprender a ler e escrever e de nossos 
professores em ensiná-las.
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O valor da teoria desenvolvida por Ferreiro e Teberosky (1999) é incon-
testável, por ser inicialmente caracterizada como contra hegemônica através da 
promessa de superação dos problemas políticos e didático-pedagógicos para a 
alfabetização das classes populares (MORTATTI, 2016). É preciso problema-
tizar como enfrentar o grave problema do fracasso em alfabetizar as crianças. 
Os educadores não podem apoiar-se em modelos explicativos e teorias pe-
dagógicas, que já não se sustentam, quer do ponto de vista neuropsicológico, 
quer do ponto de vista pedagógico; uma vez que estamos diante de “altíssimos 
índices que apontam a falência do processo de alfabetização das novas gera-
ções, formadas, sobretudo, nas escolas públicas brasileiras de forte influência 
construtivista” (MARTINS; MARSIGLIA, 2015, p. 82)

Sem essa compreensão, os problemas referentes à alfabetização conti-
nuarão sem solução e minados por novas produções, novos métodos e novas 
teorias inseridas em um projeto de educação neoliberal. 

A discussão acerca da inserção dos métodos de alfabetização trata-se da 
disputa pela hegemonia de projetos políticos. O fato de que “um método de 
ensino é apenas um dos aspectos de uma teoria educacional relacionada com 
uma teoria do conhecimento e com um projeto político e social” é necessário 
pensar em todos os aspectos envolvidos nesse processo de alfabetização que 
continua sendo o nosso maior desafio (MORTATTI, 2009, p. 111).  

O presidente Jair Messias Bolsonaro, assinou, no dia 11 de abril de 
2019, o decreto nº 9.765, que instituiu a Política Nacional de Alfabetização 
(PNA), meta do Ministério da Educação para os 100 primeiros dias do go-
verno. O lançamento da PNA representa um marco para a educação brasileira 
(MEC, 2019). Um dos princípios da PNA é a ênfase no componente no ensi-
no dos seis componentes essenciais para a alfabetização: consciência fonêmica, 
instrução fônica sistemática, fluência em leitura oral, desenvolvimento de vo-
cabulário, compreensão de textos e produção escrita.

Por meio da PNA, serão organizados, como foi o PNAIC, mais progra-
mas e ações para alfabetização e com a mesma ideologia de “melhorar a qualida-
de da alfabetização no território brasileiro e combater o analfabetismo absoluto 
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e o analfabetismo funcional” (MEC, 2019). Conforme o Decreto Nº 9.765 que 
institui a Política Nacional de Alfabetização (PNA) no Art. 2º considera-se:

I - alfabetização - ensino das habilidades de leitura e de escrita em um sis-
tema alfabético, a fim de que o alfabetizando se torne capaz de ler e escrever 
palavras e textos com autonomia e compreensão; 
II - analfabetismo absoluto - condição daquele que não sabe ler nem es-
crever; 
III - analfabetismo funcional - condição daquele que possui habilidades 
limitadas de leitura e de compreensão de texto; 
IV - consciência fonêmica - conhecimento consciente das menores unida-
des fonológicas da fala e a habilidade de manipulá-las intencionalmente; 
V - instrução fônica sistemática - ensino explícito e organizado das relações 
entre os grafemas da linguagem escrita e os fonemas da linguagem falada;

Na busca por novas explicações e propostas de solução para a crise da al-
fabetização no Brasil, constroem-se novas políticas educacionais. O que se pode 
observar é que a PNA não apresenta a oficialização de um método específico, 
mas, ao analisarmos o decreto, verificamos a defesa da consciência fonêmica.

O método fônico apresenta-se na atualidade como uma novidade, 
quando na verdade é um retrocesso. [...] o método fônico é um método de alfa-
betização caracterizado por marcha sintética, conhecido no Brasil desde, pelo 
menos, o século XIX” (MORTATTI, 2009, p. 104). A autora caracteriza a vol-
ta do método fônico como um processo de remetodização da alfabetização, e 
que a volta ao uso desse método significa a reposição/atualização de um novo/
velho discurso tão conhecido ao longo do processo de alfabetização no Brasil.

 A instrução fônica refere-se ao ensino da criança, primeiro, pelas re-
lações entre os grafemas (letras ou grupo de letras) e os fonemas (sons) para, 
posteriormente, ensiná-las como sintetizar, juntando letras e sons para formar 
palavras. Nesse sentido, este decreto referente ao processo de alfabetização não 
nos mostra uma nova proposta, nem solução científica efetiva que possa propi-
ciar ao processo de alfabetização melhores condições de sucesso para as crian-
ças, principalmente, para aquelas em situação vulnerável social. 
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Mais uma vez, o método de alfabetização se configura como responsável 
pelo fracasso da alfabetização no Brasil. Conforme Soares (2018, p. 24):

[...] nos anos iniciais do século XXI reaparece a discussão sobre métodos na 
alfabetização, relativamente marginalizada durante as duas últimas décadas 
do século XX, e enfrentam-se de novo polêmicas, agora mais complexas: 
não apenas divergências em torno de diferentes métodos de alfabetização, 
mas também, e, talvez, sobretudo dúvidas sobre a possibilidade ou a ne-
cessidade de método para alfabetizar – um movimento de recuperação do 
método em conflito com a tendência à desmetodização, consequência da 
interpretação que se deu ao construtivismo. 

Não se compreendeu o sentido que o construtivismo daria para a edu-
cação, tampouco se compreendeu que os métodos de alfabetização são apenas 
um meio de levar às crianças a linguagem escrita e não os responsáveis pelo 
fracasso da alfabetização.

A PERSPECTIVA CONSTRUTIVISTA NO CONTEXTO ESCOLAR

O modelo rotulado que foi posto sobre a escola tradicional contribuiu 
para o fortalecimento da inserção de ideais liberais escolanovistas. A partir 
desta concepção, surgiu o construtivismo, reforçando no decorrer de seu desen-
volvimento, as críticas aos conteúdos construídos historicamente dando ênfase 
ao conhecimento que pudesse ser utilizado na vida prática. Segundo Mortatti 
(2016, p. 2271): 

De acordo com o construtivismo, passou-se a enfatizar a aprendizagem da 
lectoescrita, do ponto de vista da psicogênese da língua escrita, fundamen-
tada na Epistemologia Genética de Piaget (1970). Nesse sentido, o foco do 
processo de alfabetização está em como a criança aprende a língua escrita, 
ou seja, como, na condição de sujeito cognoscente, constrói o conhecimento 
sobre a língua escrita, na interação com esse objeto de conhecimento.

Trata-se, portanto, de uma teoria da aprendizagem e de aquisição da 
língua escrita. Sendo assim, o construtivismo não é nem uma teoria do en-
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sino, nem uma didática da leitura e da escrita. Ainda assim, pesquisadores e 
professores buscaram construir didáticas construtivistas, utilizando o uso das 
cartilhas como um novo método de alfabetização. Esse ‘novo método” se baseia 
em diagnóstico, fazendo perguntas às crianças, bem parecido com o método 
clínico, utilizado nas pesquisas de Ferreiro, o que classifica as fases da alfa-
betização em níveis: pré-silábicos, silábicos, silábico-alfabéticos e alfabéticos 
(MORTATTI, 2016).  

No âmbito da alfabetização, conforme Mortatti (2016), o construtivis-
mo vem sendo incorporado nas políticas públicas, em discursos oficiais, pes-
quisas acadêmicas, formação inicial e continuada de professores e no processo 
inicial da aprendizagem da leitura e da escrita. Ainda sobre as dificuldades 
de alunos da escola pública brasileira em aprender a ler e escrever, ocorre a 
inserção de políticas educacionais com padrões internacionais, que em função 
das políticas neoliberais mantem um projeto equivocado em defesa apenas da 
aprendizagem da leitura e da escrita. 

Para tanto, há limites que devem ser levados em consideração ao defender 
o construtivismo, pois, para Saviani (2010, p. 2) “cabe, pois, preliminarmente 
esclarecer que, se toda teoria pedagógica é teoria da educação nem toda teoria da 
educação é teoria pedagógica”. Isso porque, uma teoria pedagógica propõe-se a 
orientar os processos de ensino e de aprendizagem, formulando diretrizes para 
a organização da educação. Ao contrário, aquelas teorias que se orientam sim-
plesmente pela conservação da sociedade em que está inserida, não podem ser 
consideradas teorias pedagógicas. Segundo Lombardi (2016, p. 135):

[...] as possibilidades do desenvolvimento não se realizam automaticamente 
por conta de um enraizamento biológico, mas, por decorrência da superação 
das contradições entre formas naturais, elementares, e formas culturalmente 
desenvolvidas de comportamento, cuja base estrutural não é outra senão 
a atividade mediadora, a utilização de signos externos a transmutarem-se 
como signos internos, configurando-se como meios, como ferramentas psí-
quicas, para o desenvolvimento ulterior da conduta complexa.
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Isso nos permite compreender a especificidade do desenvolvimento hu-
mano através do que o homem pode vir a ser. O desenvolvimento humano não 
deve ser explicado unicamente com base em processos biológicos, pois, isso 
levaria ao reducionismo de outros fatores, tais como os culturais. 

Com a inserção do construtivismo na escola pública brasileira como algo 
inovador, o alto índice de reprovação aumentou no primeiro ano do ensino fun-
damental. 50% das crianças evadiram ou reprovaram no final dos anos iniciais 
(GONTIJO, 2000). Este acontecimento foi muito criticado nos anos de 1980 
por colocar a culpa do fracasso escolar nas crianças, nas famílias e no ambiente 
sociocultural em que viviam, mas jamais nos novos modelos de educação. 

O construtivismo vem sendo propagado com a defesa de que a escola 
é um espaço aberto à iniciativa dos alunos. A sua inserção mudou o foco da 
aprendizagem, que antes era centrada na transmissão realizada pelo professor, 
partindo para a aprendizagem baseada na experiência e descoberta que surgem 
conforme à prática. Ao professor, cabe o papel de acompanhar os alunos no 
processo de aprendizagem dando ênfase na construção individual em detri-
mento do conhecimento já produzido socialmente. E, nesta perspectiva, con-
forme Saviani (2005, p. 2):

O eixo do trabalho pedagógico desloca-se, portanto, da compreensão in-
telectual para a atividade prática, do aspecto lógico para o psicológico, dos 
conteúdos cognitivos para os métodos ou processos de aprendizagem, do 
professor para o aluno, do esforço para o interesse, da disciplina para a es-
pontaneidade, da quantidade para a qualidade.

Dessa forma, a educação escolar poderá promover o conhecimento 
científico, como emancipação humana e não como a inserção dos indivíduos 
na exploração do mercado de trabalho. 

POR UMA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA NA ALFABETI-
ZAÇÃO

Fundamentamos nossa análise na pedagogia histórico-crítica pela 
compreensão de que a alfabetização deve estar ligada a processos educativos 
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comprometidos com a emancipação do ser humano e superação da sociedade 
capitalista. A pedagogia histórico-crítica é uma pedagogia comprometida com 
o movimento que acontece ao nosso redor, portanto, com um suporte teórico 
capaz de nos fazer compreender quais são os mecanismos necessários para 
intervirmos sobre tal movimento na perspectiva da transformação. 

A complexidade dessa tarefa exige, portanto, a ligação com a verten-
te teórica da psicologia histórico-cultural, pois, “tal visão está fundamentada 
no materialismo histórico-dialético, exaltando a experiência social humana e 
sua condicionalidade no desenvolvimento dos indivíduos” (DANGIÓ; MAR-
TINS, 2018, p. 24). Trata-se, portanto, de reconhecer que os homens depen-
dem das condicionalidades do meio para se desenvolverem, incluindo o domí-
nio da leitura e da escrita. 

Para avançarmos em relação ao estudo referente à alfabetização, prio-
rizamos ser necessário fundamentar a relevância da escrita e da leitura como 
uma apropriação do conhecimento humano para reproduzir modos de com-
portamentos construídos historicamente visando o desenvolvimento psíquico 
dos indivíduos. Em princípio, a escrita tinha outras características, mas, ao ser 
apropriada foi sendo transformada, passando a ser portadora de novas funções 
sociais (GONTIJO, 2002, p. 28). 

Para tanto, é necessário levar em consideração a importância das ativida-
des de ensino que priorizem a aprendizagem para a apropriação dos conteúdos 
construídos historicamente. Gontijo (2002, p. 19), reafirmando a concepção de 
Vigotski, afirma que “a linguagem escrita não envolve, assim, apenas o ato de 
grafar sons da fala oral, mas expressa e materializa significados”. Portanto, fala 
e escrita, diante do processo de alfabetização, não devem ser separadas, como 
meio de não esconder aspectos importantes do desenvolvimento da criança, a 
exemplo de como a fala regula a atividade da escrita. Na concepção de Gon-
tijo (2002, p. 26), “[...] a linguagem escrita não é apenas um sistema de sinais 
gráficos que servem para registrar os sons da fala humana”, é antes de tudo um 
conhecimento, construído ao longo do desenvolvimento histórico-social, que 
apoia as funções intelectuais e realiza a mediação entre os homens.  
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O processo de alfabetização, que disponibiliza conteúdos capazes de 
exigir da criança a utilização de capacidades que ainda não estão formadas, 
presentes na zona de desenvolvimento iminente. E esse é um processo de al-
fabetização que não se limita a zona de desenvolvimento atual, que deve ser 
mediado através do ensino escolar, caminhando em busca do desenvolvimento. 
(DUARTE, 1996). 

Sendo assim, cabe ao ensino escolar transmitir à criança os conteúdos 
sistematizados construídos historicamente e socialmente essenciais, respeitan-
do o limite de cada criança sem limitar-se aquilo que já está formado, o que 
tornaria impossível a apropriação de uma nova capacidade intelectual sem a 
produção qualitativa de aprendizagem. Nesse sentido, a Psicologia Histórico-
-cultural é um aporte epistemológico que permite a compreensão de que aos 
falarmos de transmissão de conhecimento escolar consideramos que os proces-
sos de aprendizagem devem ser conscientemente dirigidos pelo professor, dei-
xando à parte a tamanha relevância que o construtivismo vem proporcionando 
aos processos espontâneos de aprendizagem.

Compreender o processo de alfabetização que se justifica pela aprendi-
zagem e desenvolvimento em uma proposta da pedagogia histórico-crítica e 
da psicologia histórico-cultural, fora do contexto real, concreto e inserido nas 
relações históricas e sociais, é mostrar-se ausente dos conhecimentos que torna 
os alunos da escola pública brasileira marginalizados por não terem acesso a 
todas as formas de conhecimento sistematizado, que desenvolva a escrita e a 
leitura na infância, possibilitando a participação ativa na vida social em um 
processo de humanização. 

No Brasil, as diversas políticas educacionais de alfabetização têm servi-
do ao modelo neoliberal de formação de habilidades e competências de leitura 
e escrita, “as quais se espera que os alunos aprendam e que são definidoras da 
função do professor como mero ‘provedor de estratégias’ para essa aprendiza-
gem” (MORTATTI, 2013, p. 15). Conforme autora, as discussões sobre a de-
finição de políticas públicas para a educação e alfabetização se tornaram mais 
intensas no final da década de 1980. No entanto:
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[...] foi nas décadas de 1990 e 2000, especialmente a partir da votação, pelo 
Congresso Nacional, em 2001, do Plano Nacional de Educação (PNE), que 
governos brasileiros – com crescente pressão e participação crítica e propo-
sitiva de segmentos organizados da sociedade civil, com crescente parceria 
também do setor privado – passaram a definir e implementar, sistematica-
mente, políticas públicas para a educação e a alfabetização, conforme pre-
vistas na Constituição de 1988 e em cumprimento aos compromissos e me-
tas estabelecidos por organismos multilaterais, aos quais o Brasil também 
aderiu (MORTATTI, 2013, p. 18).

A partir de então, a ênfase das propostas oficiais juntamente com a par-
ceria do setor privado, consolidou as políticas públicas para a educação, em um 
processo de redemocratização da alfabetização. 

O problema da falta da apropriação da leitura e da escrita na idade 
certa vem sendo discutidos no âmbito das políticas públicas. Na concepção de 
Mortatti (2010, p. 329):

A alfabetização escolar – entendida como processo de ensino e aprendiza-
gem da leitura e escrita em língua materna, na fase inicial de escolarização 
de crianças – é um processo complexo e multifacetado que envolve ações 
especificamente humanas e, portanto, políticas, caracterizando-se como de-
ver do Estado e direito constitucional do cidadão.

Ora, entender a alfabetização como um ato político é compreender que “al-
fabetizar é tarefa essencial para a humanização do indivíduo e precisa realizar-se de 
maneira mais primorosa possível” [...] (MARTINS; MARSIGLIA, 2015, p. 48).

Na escola, as atividades são diferenciadas daquelas realizadas no ambiente 
extraescolar, são sistemáticas e intencionais. Na concepção de Rego (1995, p. 104):

Ao interagir com esses conhecimentos, o ser humano se transforma: apren-
der a ler e a escrever, obter o domínio de formas complexas de cálculos, 
construir significados a partir das informações descontextualizadas, ampliar 
seus conhecimentos, lidar com conceitos científicos hierarquicamente rela-
cionados, são atividades extremamente importantes e complexas, que pos-
sibilitam novas formas de pensamento, de inserção e atuação em seu meio. 
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Essa discussão nos remete imediatamente a uma reflexão sócio-política, 
pois essa interação possibilita a modificação da sua relação cognitiva com o 
mundo. Ao adentrar um ambiente novo, consequentemente, diferentes con-
cepções acerca de fatores tanto políticos como social e econômico passarão a 
influenciar diretamente na vida do indivíduo. E, nesse sentido, a exclusão, o 
fracasso e o abandono da escola constituem fatores de extrema gravidade para 
aqueles que têm, na escola, o único meio de apropriação do saber sistematizado 
e de condições essenciais para a construção de novos conhecimentos. 

Entretanto, um fator importante que deveria ser levado em considera-
ção, no contexto escolar, seria a desigualdade social como um dos obstáculos 
que impedem a alfabetização das crianças, pois, há uma enorme interferência 
de força material capitalista que não pretende proporcionar a classe trabalha-
dora uma educação historicamente sistematizada como defende a pedagogia 
histórico-crítica. E, nesta concepção, Coelho (2016, p. 75) esclarece que:

O fenômeno das variantes linguísticas também se coloca na perspectiva his-
tórico-crítica de alfabetização, pois é evidente que a forma da língua é con-
dicionada por fatores variados (região geográfica, grupos sociais, influências 
de outros idiomas etc.) e pelo momento histórico em que vive o sujeito que 
a realiza, e, portanto, há de ser considerada no processo pedagógico. No 
entanto, a comunicação verbal não se reduz a forma como ela é expressa, e 
a dimensão dialética entre forma e conteúdo da fala, isto é, a relação signi-
ficado-sentido e conformação oral da comunicação é de extrema relevância 
para o ensino-aprendizagem da língua escrita no período da alfabetização.

O processo de aprendizagem é uma etapa fundamental e um momento 
necessário para a compreensão dos significados da leitura e da escrita. Para 
Luria (2001a), a fala desempenha um papel na execução da ação e, em seguida, 
no planejamento da ação e depois começa a organizar o comportamento. É o 
pensamento que vai se organizando para executar o concreto. 

Os problemas presentes na alfabetização compactuam com as disputas 
entre as questões políticas e econômicas que aumentam a discriminação social 
quando a escola não cumpre com o seu papel social: o de proporcionar às clas-



105

ses trabalhadoras o ensino sistematizado e historicamente construído. A escola 
que queremos não é aquela que deixa a criança livre para escolher textos ou 
realizar apenas as atividades de seu interesse. A escola que queremos é aquela 
que compreenda os ritmos de aprendizagem como diferentes e, por isso, inde-
pendente de método ou teoria, faz-se necessário seguir uma teoria que possi-
bilite a criança adquirir autonomia nos diferentes campos do saber. Afinal, não 
podemos aceitar o esvaziamento dos conteúdos científicos e o privilégio da 
prática em detrimento da teoria. 

Os estudos sobre a alfabetização na perspectiva da pedagogia histórico-crí-
tica e da psicologia histórico-cultural ainda são embrionários, mas, extremamente 
necessários para que possamos avançar na compreensão teórica, prática e política 
da alfabetização e sua importância na formação integral do ser humano. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No Brasil se destacou ao longo da história diferentes métodos de al-
fabetização. O passado, em relação à alfabetização, nos proporcionou erros e 
acertos, por isso, necessitamos de uma nova forma de ensinar com um olhar 
além de interesses políticos que não contribuem com o desenvolvimento da 
educação pública. Portanto, defendemos que o bom ensino não é aquele que 
se preocupa unicamente com os métodos de alfabetização ou em proporcionar 
total liberdade no momento da aprendizagem, pois reafirmamos a importância 
do papel diretivo e responsável dos governantes, da sociedade, das políticas 
públicas educacionais, da escola e dos professores. 

A questão essencial, em relação ao processo de alfabetização, não é a im-
plementação ou críticas ao uso dos diferentes métodos de alfabetização, nem 
tampouco, a limitação à imitação de metodologias utilizadas nos países desen-
volvidos, pois, devido às questões históricas, geográficas, políticas e culturais, 
faz-se necessário a construção de meios de ensinar que pense numa educação 
humana, que possibilite o acesso à cultura universal e aos bens que dela decor-
rem, possibilitando a emancipação humana. Portanto, não se trata de substituir 
um método por outro, mas sim, de produzir maneiras de ensinar, que supere e 



106

negue as contradições do capitalismo no contexto de crise e de destruição dos 
poucos direitos conquistados historicamente pelos trabalhadores. 

Nesse sentido, a prática pedagógica em alfabetização ganha centralida-
de, dando ênfase aos seus princípios didáticos, inseridos no contexto da peda-
gogia histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural, destacando a relevân-
cia que essas teorias possuem para o desenvolvimento da compreensão crítica 
acerca da realidade social, das inter-relações entre linguagem e pensamento e 
as implicações desse processo na educação escolar. 
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CAPÍTULO 6

A LEI DE COTAS E O PNAES: DESAFIOS E AVANÇOS 
PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

Aparecida Luzia Alzira Zuin

Cleidiane Leite Bueno Aires

INTRODUÇÃO 

As ações afirmativas são medidas que visam combater, diminuir, mitigar, 
reduzir discriminações que geram desigualdades sociais e econômicas. Como 
exemplo, temos a reserva de vagas para negros, pardos e indígenas, que consi-
dera a condição de renda, origem escolar, etnia ou deficiência, para o ingresso 
desses indivíduos no ensino superior. No Brasil, desde os primeiros indícios de 
sua aplicação, as ações afirmativas são motivo de diversas críticas e debates nos 
meios acadêmico, jurídico e social no contexto nacional. Por isso, são muitos 
os desafios institucionais apresentados na implantação das ações afirmativas, 
principalmente, quando o objetivo é o acesso ao ensino superior nas Universi-
dades públicas (federais e estaduais), embora tenhamos que considerar as ações 
afirmativas como importante conquista social. 

O objetivo desta pesquisa foi analisar duas políticas públicas que fa-
zem referência ao acesso e permanência na educação superior em Instituição 
Federal de Ensino Superior, a saber: a Lei 12.711/2012, comumente conhe-
cida como a Lei de Cotas, e o Programa Nacional de Assistência Estudantil 
(PNAES), instituído pela Portaria Normativa nº 39/2007 e regulamentado 
pelo Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010. Nossa questão norteadora foi: a 
reserva de vagas para os estudantes de escola pública, com renda per capita de 
1,5 salário mínimo, conferida na Lei de Cotas, e as ações da política de assis-
tência estudantil contribuem, além do acesso, para a permanência e a conclu-
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são dos cursos de graduação no âmbito da Universidade Federal de Rondônia 
(UNIR)? Como delimitação do objeto, estabelecemos como recorte os cursos 
que compõem o Núcleo de Ciências Humanas (NCH). 

Dessa forma, nesse cenário de grandes mudanças e ensejos de efetivação 
do acesso ao ensino superior público e de consolidação da educação como um 
direito fundamental, analisamos a efetividade das ações afirmativas como po-
lítica pública, desde o acesso até o sucesso do percurso de formação acadêmica 
dos alunos cotistas, tendo como recorte os cursos do UNIR, a saber: His-
tória-Licenciatura; História-Bacharelado; Letras-Português; Letras-Inglês; 
Letras-Espanhol; Letras-Libras; Pedagogia; Ciências Sociais-Licenciatura; 
Arqueologia; Teatro; Artes Visuais; Música; Filosofia-Licenciatura. 

A escolha dos cursos do NCH como delimitação se deve à representati-
vidade desse Núcleo no contexto amplo dos cursos ofertados pela UNIR, isto 
é, uma representatividade de 25% do total de cursos ofertados. Sendo assim, 
dentro da divisão administrativa da universidade, essa é a unidade que con-
centra a maior quantidade de cursos. Essa unidade conta com a lotação de 25 
servidores técnicos administrativos e 142 servidores docentes, segundo dados 
da Coordenação de Registros e Documentos (CRD), 2019.

Trabalhamos com as premissas segundo as quais, as políticas de ações 
afirmativas proporcionam o acesso ao ensino superior a um público antes pri-
vado por sua condição socioeconômica, e que as políticas de assistência estu-
dantil podem garantir a permanência e o sucesso dos estudantes na conclusão 
da formação acadêmica, o que compreendemos como sucesso acadêmico. 

Para o estudo observou-se a trajetória dos/as estudantes cotistas do Nú-
cleo de Ciências Humanas no período de 2015 a 2020. Trata-se, portanto, 
de estudo de caso, com abordagem qualitativa, características exploratória e 
descritiva, utilizando-se pesquisa bibliográfica e documental; como método 
utilizou-se a análise de conteúdo proposta por Bardin (1977). Os resultados 
encontrados apontam que os/as alunos/as assistidos/as pela Política de Assis-
tência Estudantil permaneceram na instituição e concluíram o curso, o que 
revela não apenas a inclusão de estudantes cotistas, mas também seu sucesso 
acadêmico por meio da aplicação dessa Política no âmbito da Universidade 
Federal de Rondônia. 
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AÇÕES AFIRMATIVAS E O PNAES: RESULTADO DE LUTAS SO-
CIAIS E ESTUDANTIL

As ações afirmativas surgiram devido à insustentabilidade das desigual-
dades sociais entre grupos sociais; desigualdades oriundas do processo de for-
mação sociohistórico, atreladas ao processo de colonização e desenvolvimento 
do capitalismo como sistema produtivo. Para Ladeira e Silva (2018, p. 221), 
“as ações afirmativas buscam remediar um passado discriminatório de forma 
especial e temporária. A finalidade é acelerar o processo de igualdade, por isso 
são criadas políticas compensatórias, destinadas a grupos em vulnerabilidade”. 

A expressão ação afirmativa chegou ao Brasil carregada de sentidos va-
riados das realidades que as originaram (MOEHLECKE, 2002). Essa termi-
nologia é originada nos Estados Unidos da América (EUA), durante o go-
verno Kennedy (1961), quando houve a tentativa de igualar oportunidades 
entre negros e brancos no mercado de trabalho. Porém, como prática, a ação 
afirmativa só foi adotada em 1965, no governo de Lyndon Johnson (OLIVEN, 
2007). Moehlecke (2002, p. 199) ressalta que ações com essa mesma finalidade 
também aconteceram em países da “Europa Ocidental, Índia, Malásia, Aus-
trália, Canadá, Nigéria, África do Sul, Argentina, Cuba, dentre outros”1. Na 
Europa, em 1976, o termo utilizado era discriminação positiva. 

Nos EUA, para ser considerado negro, leva-se em conta a origem, a des-
cendência. No Brasil é preciso parecer, ter traços, isto é, considera-se o fenótipo. 
Nisso difere o preconceito racial instaurado na sociedade: “nos EUA o precon-
ceito é de origem, no Brasil, o preconceito é de marca” (OLIVEN, 2007, p. 32). 

No Brasil, desde os anos iniciais da abolição escravocrata, os negros se 
organizaram de modo a denunciar a discriminação em jornais e reivindicavam 
a participação social e o acesso à educação; organizaram-se politicamente nos 

1 Para mais detalhes e informações das ações afirmativas aplicadas internacionalmente, algumas 
informações podem ser acessadas no site do Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ações 
Afirmativas. Disponível em: http://gemaa.iesp.uerj.br/experiencias-internacionais/. Acesso 
em: 05 set. 2020.

2 Cf. NOGEIRA, Oracy. “Preconceito racial de marca e preconceito racial de origem”. In: Tan-
to preto quanto branco: estudos de relações raciais. São Paulo, T.A. Queiroz, 1954-1985 cita-
do em OLIVEN, 2007.



114

anos 30 do século XX, fundando a Frente Negra do Brasil (FNB) que, pos-
teriormente, foi extinta por Getúlio Vargas, em 1937 (MONTAÑO; DURI-
GUETTO, 2011).

Montaño e Duriguetto (2011) relatam a influência do movimento negro 
organizado em torno do combate à discriminação racial, dos “eventos libertários 
de descolonização dos países africanos, no combate do apartheid na África do 
Sul e nas lutas pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos” (2011, p. 282).

Freire (1987) corrobora o pensamento da formulação da política educa-
cional para uma cidadania participativa quando afirma que, apenas com o diá-
logo e a prática reflexiva, “[…] será possível ensaiar o inédito viável e construir 
uma pedagogia ética, política e social, baseada na crítica, na conscientização 
e na liberdade, reagindo contra todo tipo de opressão ainda vigente em nossa 
sociedade” (FREIRE, 1987, p. 92).

A sanção da Lei de Cotas nas universidades federais foi fruto de um 
amplo debate e correlações de forças entre os atores sociais envolvidos na for-
mulação dessa política pública, que contou com resistência e oposição desde as 
primeiras iniciativas de aplicação. O marco regulatório nas instituições federais 
de ensino foi dado em 2012. É importante enfatizar que a aplicação dessa ação 
afirmativa já era aplicada em universidades estaduais e federais, que se valiam 
da autonomia universitária para regular os seus processos seletivos internos. 

A dificuldade de acesso ao ensino superior tem se revelado um desa-
fio para as populações pobres devido a alguns fatores, dentre eles as diferen-
tes condições oferecidas no ensino médio público e o ensino médio privado. 
Entretanto, observamos várias ações que se efetivam a fim de intervir nessa 
realidade, a exemplo dos cursos pré-vestibulares direcionados aos negros e es-
tudantes de escolas públicas, desde o início dos anos 2000. 

A reserva de vagas para estudantes com perfil de renda declarado como 
vulnerável já era um desafio esperado, quando relacionado às ações de perma-
nência no ensino superior público. Com base no entendimento da produção 
das desigualdades socioeconômicas no país, situamos o debate da política edu-
cacional e das ações afirmativas no ensino superior. O processo envolvido na 
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construção dos direitos no Brasil nos direciona a identificar a necessidade de 
ações afirmativas para reparar as desigualdades sociais. 

A acentuada visibilidade das desigualdades sociais, no Brasil, nunca 
agregou uma imagem positiva ao nosso país; nacionalmente, há tempos se exi-
giam medidas de enfrentamento a elas em vários aspectos. Porém, a requisição 
de peso esteve associada às relações internacionais, o que instigou a formulação 
de intervenções que deram vozes às pautas reivindicativas dos movimentos 
sociais organizados, com grande protagonismo do movimento negro, do mo-
vimento indígena, das mulheres; do movimento urbano, etc. Muitos debates 
inerentes às cotas foram deflagrados até sua concretização. Embora a maioria 
desses debates esteja associada à situação do negro e do índio, não podemos 
considerar a ampla relação dos projetos apresentados, uma vez que a referida 
Lei contempla diversas modalidades de cotas. Podemos citar as reservas de va-
gas por contingente populacional dos estados brasileiros, por renda, por tipo de 
estabelecimento escolar (no caso, a escola pública), para pretos e pardos, para 
indígenas e para pessoas com deficiência.

Se os movimentos sociais empreenderam esforços nas lutas, os estu-
dantes também não ficaram de fora. O Progama Nacional de Assistência Es-
tudantil (PNAES) consiste num produto de reinvindicações do movimento 
estudantil desde a sua organização. A necessidade de assistência estudantil 
nas dependências das instituições de ensino superior coincide com o final da 
República Velha e a criação da universidade pública no Brasil. A Assistência 
Estudantil (AE) se refere a ações que visam garantir as condições de acesso 
e de permanência dos estudantes no ambiente educacional, a fim de alcançar 
resultados positivos na formação acadêmica. As primeiras iniciativas de AE no 
Brasil remontam a 1930, com ações de alimentação e moradia universitária. A 
primeira iniciativa de AE em solo brasileiro foi a criação da Casa do Estudan-
te. O Decreto nº 19.851/1931 instituiu a AE na universidade. 

No art. 5º, do Decreto nº 7.234/2010, estabelece prioridade no atendi-
mento das ações de assistência estudantil aos alunos oriundos da rede pública 
de ensino, com perfil socioeconômico de 1,5 salário-mínimo por pessoa na fa-
mília, respeitando os demais critérios estabelecidos pelas Instituições Federais 
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de Ensino Superior (IFES, BRASIL, 2010). O perfil socioeconômico previsto 
pela Lei de Cotas e pelo PNAES (renda inferior a 1,5 salário-mínimo e ser 
estudante de escola pública) é semelhante. Isso nos chama a atenção, pois, 
de fato, o cotista em condição de renda per capita igual ou inferior a 1,5 salá-
rio-mínimo já acessa a universidade como público destinatário das ações do 
PNAES na instituição. 

Como política de ação afirmativa no âmbito da universidade, o PNAES 
(2010) tem entre seus objetivos expressos: (i) democratizar as condições de 
permanência dos jovens na educação superior pública federal; (ii) minimizar 
os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da 
educação superior; (iii) reduzir as taxas de retenção e evasão; (i) contribuir para 
a promoção da inclusão social pela educação. No que se refere ao objetivo (ii), 
entre as ações que deverão ser desenvolvidas, o PNAES coloca em evidência 
a área de cultura.

LEI DE COTAS E O PNAES NA UNIR: DESAFIOS E AVANÇOS

Em 2007, em atendimento às pautas reivindicatórias do movimento 
estudantil, dentro das ações do Programa de Reestruturação e Expansão das 
Universidades (REUNI), o governo federal aplicou uma série de medidas para 
a ampliação de oferta de vagas nas universidades federais. Uma das medidas foi 
a destinação de verbas para custeio das ações de Assistência Estudantil (AE). 
É importante salientarmos que a implantação do programa não esteve isenta 
de críticas por parte de alguns grupos que compõem o movimento estudantil, 
mas isso não foi impeditivo para sua implementação nas IFES de todo o Brasil.

Na UNIR, os primeiros indicativos de implementação da AE acontece-
ram por meio da criação de bolsas para alunos. A gestão da UNIR não é des-
centralizada e concentra grande parte das atividades administrativas em Porto 
Velho-RO. A gestão da política de AE na UNIR fica sob a responsabilidade da 
Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis (Procea). A Procea 
é um órgão vinculado à Reitoria, responsável pela gestão das ações da área de 
cultura, extensão e assuntos estudantis desenvolvidos no âmbito da instituição, 
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dispõe de regimento interno próprio, aprovado por meio da Resolução nº 145/
CONSAD, de 29 de fevereiro de 20163, no qual estão previstas sua estrutura 
organizacional e atribuições.  

O marco inicial da implantação das ações afirmativas no ingresso dis-
cente na UNIR foi o ano de 2012, em virtude da sanção da Lei 12.711, a Lei 
de Cotas. A Lei de Cotas, em seu art. 8º, prevê que as IFES implementem “no 
mínimo 25% da reserva de vagas prevista nesta Lei, a cada ano, e terão o prazo 
máximo de quatro anos, a partir da data de sua publicação, para o cumprimen-
to integral do disposto nesta Lei” (BRASIL, 2012).

Diante dessa demanda legal, a Comissão Permanente de Processo Se-
letivo Discente (CPPSD) realizou as adequações no processo seletivo discente 
para ingresso em 2013, ano em que ocorreu a primeira seleção a aplicar a 
reserva de vagas na UNIR, quando foram ofertadas 2.510 vagas. O processo 
seletivo de ingresso de 2013 foi o marco inicial da aplicação do sistema de 
cotas na universidade, em atendimento à Lei Federal nº 12.711.

Inicialmente, esta Universidade aderiu à prerrogativa anterior e reservou, 
na seleção de 2013, por meio do Edital n.º 005, de 31 dezembro de 2012, 12,5% 
das vagas para os estudantes que concluíram integralmente o ensino médio em 
escolas públicas, totalizando 349 vagas. Desse total, 50% foram destinadas a can-
didatos com renda menor ou igual a 1,5 salário-mínimo e 63,25% aos autode-
clarados preto, pardo e índio. No segundo ano de implementação, ou seja, no 
processo seletivo de 2014, reservou-se o percentual de 25% do total das vagas 
para candidatos que concluíram integralmente o ensino médio em escola públi-
ca. Desse total, foram reservados 50% para candidatos com renda menor ou igual 
a 1,5 salário-mínimo e 63,25% aos autodeclarados preto, pardo e índio.

A regulamentação das cotas foi aprovada pelo Conselho Superior Aca-
dêmico (CONSEA), por meio da resolução 367/CONSEA/UNIR, de 15 de 
dezembro de 2014, que também criou o procedimento de manifestação de 
interesse, com o objetivo a viabilizar o ingresso dos discentes até o limite de 
25% do semestre letivo, através da diminuição do número de chamadas. Tal 

3 Disponível em: http://www.secons.unir.br/uploads/ato/4691_145_145_resad_regimento_
procea.pdf. Acesso em: 08 jul. 2020.
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iniciativa de regulamentação tomou de acordo os objetivos e metas traçados no 
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI, 2014-2018).

Na aplicação do sistema de cotas houve mudança em relação ao pro-
cesso seletivo 2014. Essa mudança ocorreu no percentual de vagas reservadas 
aos estudantes oriundos de escolas públicas, passando de 25% para 50%, o que 
deveria ser atingido somente no processo seletivo 2016, porém, fora aplicado 
de forma antecipada. A reserva para os candidatos de renda menor ou igual a 
1,5 salário-mínimo contou com 50% do total das vagas para alunos de escolas 
públicas, na forma da lei 12.711/2012. Outra alteração foi a separação das 
cotas dos autodeclarados, conforme já mencionado. Após uma série de ajustes 
para aplicar de forma integral a reserva de vagas como prevê a Lei de Cotas, 
a UNIR regulamentou o processo seletivo discente por meio da Resolução 
nº 367/CONSEA, de 15 de dezembro de 2014, prevendo a quantidade de 
chamadas e os procedimentos de manifestação de interesse das vagas que não 
fossem preenchidas.

Ainda em 2014, em decorrência de algumas recomendações do Mi-
nistério Público Federal (MPF), a Unir realizou alguns ajustes na execução 
do processo seletivo. Dentre esses ajustes, deu-se a separação dos grupos de 
autodeclarados, para concorrência em cotas separadas. Dessa forma, os cotistas 
das cotas de etnias passaram a concorrer de forma individual na sua respectiva 
opção de autodeclaração. 

Por sua vez, as atividades de planejamento e execução do Programa 
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) estão sob a responsabilidade 
técnica da Diretoria de Assuntos Estudantis e Coordenadoria de Assuntos 
Estudantis e Educacionais, unidades vinculadas à PROCEA. Tal Diretoria e 
Coordenadoria são responsáveis pela normatização dos programas, seleções de 
alunos, acompanhamento das atividades e requisitos de permanência.

As etapas inerentes à execução financeira dos pagamentos, como nas 
demais unidades da Unir, fica sob responsabilidade da equipe técnica da 
Pró-Reitoria de Planejamento (Proplan), que processa os pagamentos de 
acordo com as informações prestadas pelas unidades gestoras; no caso do 
PNAES, pela Procea.
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No âmbito das atividades da Procea, de acordo com as informações 
sobre a concepção das Bolsas de AE (período de 2016 a 2018), na tentativa de 
validar o nosso recorte de pesquisa, delineamos o Gráfico 1, que demonstra a 
distribuição das bolsas de AE nas unidades acadêmicas da UNIR:

GRÁFICO 1 - Quantidade de discentes com bolsas por unidades acadêmicas de acordo 
com os processos seletivos de AE 2016-2018 (com matrícula em 2015)

Fonte: AIRES, 2020.

Os dados nos revelaram que o NCH, além de ser a maior unidade aca-
dêmica, com maior quantidade de cursos (15), também é o maior em quantida-
de de alunos assistidos pela AE no quesito bolsas de permanência. Entretanto, 
quando analisamos a quantidade de cursos do Campus de Ji-Paraná (07), em 
proporção, esse é o campus que possui a maior quantidade de bolsistas. Essa 
particularidade se deve ao fato que, entre os cursos ofertados no Campus de 
Ji-Paraná, está o Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural, 
destinado aos alunos indígenas, pertencentes a 30 etnias indígenas diferentes 
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do estado de Rondônia. Vale esclarecer que não consideramos essa proporcio-
nalidade tendo em vista que esse curso possui processo seletivo diferenciado 
e específico para o ingresso discente. Mas, cabe-nos destacar a significativa 
atuação da AE nessa unidade acadêmica.

Salientamos que as ações do PNAES compreendem atividades que vão 
além das relacionadas à seleção e pagamento de bolsas. Outras ações primor-
diais para a permanência do discente no meio acadêmico também são de-
senvolvidas pelos recursos oriundos desse programa, o que resulta em uma 
diversidade de projetos, dentre os quais podemos destacar: seminários integra-
tivos, rodas de conversa, atividades esportivas, acompanhamentos pedagógicos, 
sociais, psicológicos, entre outros. Desse modo, programas que envolvem apoio 
para além do financeiro também constituem ações de AE, pois, no contexto de 
expansão das vagas, atendendo à perspectiva das cotas para estudantes de es-
cola pública, indígenas, negros e pessoas com deficiência, os estudantes podem 
sofrer intercorrências no seu percurso acadêmico, prejudicando sua permanên-
cia na universidade.

Na gama de ações desenvolvidas na AE na Unir, está o Programa de 
Monitoria Especial, instituído pela Resolução nº 178/2017/CONSAD, que 
visa democratizar as condições de permanência de discentes com deficiên-
cia ou Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) na universidade, por 
meio do acompanhamento de um monitor especial. Esse programa possibilita 
o acompanhamento de discentes com deficiência ou TGD. Outro programa 
é o Bolsa de Tradutor/Intérprete de Língua de Sinais (BTILS) destinada a 
profissionais com proficiência em Libras e a servidores da Unir, para atuar em 
sala de aula e em projetos de extensão socioeducacionais de alunos surdos da 
universidade, em conformidade com a Resolução 160/CONSAD, de 26 de 
agosto de 2016, e com a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.

Para a edição do processo seletivo de 2015, atendendo a determinações 
do MPF, outra adequação foi realizada, criando-se uma reserva de vagas para 
as pessoas com deficiência, sendo reservadas 5% das vagas de ampla concor-
rência. Pela falta de regulamentação interna da forma de aplicação do sistema 
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de cotas na universidade, a CPPSD e Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) 
encaminhou uma proposta de regulamentação.

Considerando o semestre letivo 2020/1, o NCH possuía um total de 
1.177 alunos com matrícula ativa - sendo 70 alunos concluintes no primeiro 
semestre, - e 32 matrículas canceladas. No semestre letivo anterior, 2019/2, 
o NCH obteve um total de 125 alunos concluintes de cursos de graduação 
(DIRCA/UNIR, 2020). 

Nesse sentido, considerando o rol de programas e auxílios estudantis no 
âmbito da AE e a análise dos dados disponibilizados, obtivemos os seguintes 
resultados referentes ao acesso a bolsas de AE, na trajetória acadêmica dos 
alunos que ingressaram na Unir, conforme ilustrado no Gráfico 2: 

GRÁFICO 2 - Alunos cotistas bolsistas de AE

Fonte: AIRES BUENO, 2020.

No combate às desigualdades, consideramos ser fundamental a pro-
moção de políticas de ações afirmativas, oferecendo novas oportunidades aos 
grupos discriminados, de modo a propiciar transformações culturais, pedagó-
gicas, comportamentais e psicológicas que rompam o imaginário coletivo da 
elitização da educação superior no país; desenvolver ações que combatam a 
discriminação e efetivem as legislações das políticas afirmativas, reconhecendo 
as instituições como lugar de formação de cidadãos comprometidos com o 
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combate à discriminação; afirmar positivamente as diferenças culturais que 
construíram nosso país.

Os auxílios acessados durante a trajetória acadêmica dos alunos em foco 
estão especificados na Tabela 1:

TABELA 1 - Auxílios acessados pelos cotistas (2016-2018)

Tipo de Auxílio 2016 2017 2018
Moradia 3 2 3
Alimentação 14 20 15
Transporte 16 20 17
Atividades Culturais 1 1 2
creche 2 4 6
Acadêmico 5 4 4
Emergencial 0 1 1
Permanência Indígena 0 0 2
Participação de eventos 1 0 0

Fonte: AIRES BUENO, 2020.

Devemos esclarecer que, no momento da coleta de dados para esta pes-
quisa, a Diretoria de Assuntos Estudantis ainda não tinha sistematizados os da-
dos dos alunos e auxílios dos processos seletivos de 2019 e 2020, motivo pelo 
qual estarmos analisando somente os dados referentes aos anos de 2016, 2017 e 
2018. Destaca-se que 2020 sofreu forte impacto com a pandemia da Covid19.

Após a realização de nossa coleta de dados, a Procea nos encaminhou 
uma nota explicativa, esclarecendo alguns pontos relevantes para nossa pes-
quisa. Um dado que nos chamou a atenção foi a nota de corte para acesso aos 
auxílios, nos anos de 2017 e 2018, como podemos ver na Tabela 2:

TABELA 2 - Renda de corte no processo seletivo de AE

Processo 
Seletivo Acadêmico Alimentação Transporte Moradia Creche

2017 R$ 208, 00 R$ 466, 00 R$ 1011,44 R$ 928,50 R$ 420,17
2018 R$ 140,00 R$ 386,77 R$ 792,78 R$ 803,39 R$ 500, 00

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras, com base em informações da PROCEA.
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Conforme a Tabela 2, o corte indica que a renda dos alunos que acessam 
auxílios de AE está abaixo de 1,5 salário mínimo; considerando o processo 
seletivo de 2018, quatro alunos que acessaram ao auxílio acadêmico vivem com 
uma renda per capita de R$140,00 reais.

O Gráfico 3 demonstra, em percentuais, a contribuição das bolsas de 
AE para a permanência dos discentes:

GRÁFICO 3- Situação dos alunos cotistas que acessaram à AE 

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras, com base em informações da PROCEA.

Como observamos, somente cinco alunos (17%), interromperam sua jor-
nada acadêmica, embora tivessem acesso à AE. Isso, de certa forma, demonstra 
a importante contribuição da AE na trajetória acadêmica dos discentes das uni-
versidades federais. Na UNIR, essa contribuição ficou evidente, mesmo diante 
de todas as dificuldades encontradas para obtermos os dados no processo de 
desenvolvimento desta pesquisa; averiguamos que, até o ano de 2018, os alunos 
cotistas com perfil abaixo de 1,5 salário mínimo per capita acessaram as ações de 
AE, o que tem refletido na sua permanência na instituição.

Elencada no rol dos direitos sociais promovido por políticas sociais, com 
recursos fixados em lei, a educação exige ação por parte do Estado, um pla-
nejamento que precisa ter continuidade, independentemente do governo que 
ascende ao poder, devido às especificidades constitucionais que preveem o Plano 
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Nacional de Educação (PNE), com vigência de 10 anos. Por isso, os projetos de 
governo incidem sobre a educação, seja no sentido positivo ou no negativo. 

Dessa maneira, de um total geral de 379 alunos que ingressaram nos 
cursos do NCH/UNIR em 2015, 120 se matricularam na condição de estu-
dante de escola pública; entre estes, 36 alunos (incluindo-se as Pessoas com 
Deficiência) acessaram à AE em algum momento de sua trajetória acadêmica, 
dos quais 29 se matricularam na instituição na condição de cotista estudante 
de escola pública, autodeclarado preto, pardo ou indígena, com renda per capi-
ta inferior ou até a 1,5 salário-mínimo. 

Até o momento em que finalizamos este trabalho (dez.,2020), apenas 
um aluno havia concluído o curso; os demais encontravam-se em situação de 
formandos ou ativos e apenas cinco (17%) alunos desistiram de sua jornada aca-
dêmica. Portanto, podemos afirmar que o PNAES, no âmbito do NCH/UNIR, 
tem contribuído de forma positiva para a permanência dos alunos cotistas nos 
cursos pesquisados, bem como para a conclusão da sua jornada acadêmica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O universo da análise considerou a materialização do direito social à 
educação, inter-relacionando às duas políticas públicas focadas nesta pesqui-
sa - a Lei de Cotas e o PNAES - para o sucesso da jornada acadêmica dos 
ingressantes cotistas de baixa renda, oriundos de escolas públicas e autode-
clarados preto, pardo ou indígena, com foco no processo seletivo do ano de 
2015, observando-se a reserva de vagas para os cursos do Núcleo de Ciências 
Humanas da UNIR.

De acordo com os resultados demonstrados, nossa pesquisa atingiu seu 
objetivo geral que foi analisar se as ações afirmativas de ingresso, por meio da 
Lei 12.711 (Lei de Cotas), e as ações do Programa Nacional de Assistência 
Estudantil (PNAES) contribuem para a o ingresso, a permanência e o sucesso 
dos alunos cotistas na Fundação Universidade Federal de Rondônia. Salien-
tamos que a discussão central está no cerne das políticas sociais como instru-
mento de materialização do direito social. Por isso, esta pesquisa se configurou, 



125

no acompanhamento da implementação da política de cotas e do PNAES na 
UNIR, descrevendo o modo como a Lei de Cotas e as ações desenvolvidas pela 
instituição servem para o ingresso de alunos em vulnerabilidade socioeconô-
mica no ensino superior. 

Os resultados da análise nos permitem concluir que a Lei de Cotas, 
possibilitando o acesso ao ensino superior e o PNAES, no âmbito do NCH/
UNIR, por meio das ações afirmativas da AE, têm contribuído de maneira 
bastante positiva para que os alunos cotistas (que ingressaram nos cursos in-
vestigados pelas reservas de vagas e tiveram acesso à AE) alcancem o sucesso 
acadêmico, mediante sua permanência e conclusão do curso superior.

Nessa direção, a UNIR, com a aplicação do PNAES, contribui para 
que, além da inclusão dos cotistas, os/as estudantes consigam permanecer e 
concluir os cursos.
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CAPÍTULO 7

POLÍTICA EDUCACIONAL E DIREITO À EDUCAÇÃO NO 
ESTADO LIBERAL: DA INCLUSÃO À SUSTENTABILIDA-
DE SOCIAL NO BRASIL

Antônio Carlos Maciel

Cintia Adélia da Silva

Claudinei Frutuoso

A crença, ingênua ou não, nas políticas educacionais do Estado liberal 
por autores de orientação supostamente marxista é uma contradição que tem 
impedido penetrar nas entranhas da complexa engrenagem de instrumentos 
institucionais, legitimados por um aparato persuasivo de mídias de toda ordem.

Tanto ontem, por exemplo, na Revolução Francesa, quanto no passado 
próximo, tal como ocorreu nos debates que levaram à promulgação da primeira 
LDB brasileira, ou 25 anos depois desta, com a segunda ou, ainda, por festeja-
dos Planos Nacionais de Educação, o entusiasmo com as leis, para utilizar um 
termo muito próprio desses momentos, é anestesiante.

O último desses entusiasmos anestesiantes é o tal movimento pela in-
clusão educacional para pessoas com limitações várias, com dificuldade social 
de acesso e permanência na escola pública. Nesta breve abordagem, ater-se-á 
apenas à questão da dificuldade de acesso e permanência, vez que a questão das 
pessoas como limitações exige uma abordagem específica.

São duas as razões para isso: a primeira, a possibilidade de pensar a 
escola pública, a partir de uma perspectiva, onde a ação político-acadêmica 
seja um espaço privilegiado, no duro jogo da luta pela qualidade no sistema de 
ensino público brasileiro para a Educação Básica; a segunda, a oportunidade de 
partilhar com colegas e acadêmicos, uma experiência pedagógica de educação 
integral desenvolvida, no município de Ariquemes, entre janeiro de 2005 e 
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agosto de 2006, por meio da qual, contra a política de inclusão, se sustenta a de 
sustentabilidade social1.

Essa proposta ganhou mais força, quando o sistema de ensino brasileiro 
passou a ser avaliado e, aquilo que se suspeitava, porquanto não havia um es-
tudo mais completo de âmbito nacional, sobre a qualidade da escola pública, 
passou a ser verdade incontestável, senão pelos critérios, que continuam sendo 
aprimorados a cada ano, pelo menos porque tem servido de parâmetro para, 
em comparação com o ensino privado, apontar as insuficiências estruturais do 
sistema público de ensino. E esse é o ponto.

Há cinco décadas, com exceções pontuais, esse sistema vem se deterio-
rando a olhos vistos, estaria, então, a escola pública fadada ao fracasso? Nas 
condições do caso brasileiro, há uma explicação plausível para a má qualidade 
dessa escola? Se for possível identificar os fatores determinantes dessa má qua-
lidade, que alternativas serão capazes de reverter esse processo? Aqui, para des-
cartar as explicações mais rotineiras e as alternativas mais utilizadas (inclusive, 
mais aceitas pela grande maioria dos professores), propõe-se uma discussão 
sobre os ideais revolucionários da burguesia para a educação, sobre o plane-
jamento da escola pública para o período da universalização (acesso e perma-
nência) da educação básica e sobre as alternativas pedagógicas, experimentadas 
localmente por esse Brasil afora, inclusive na cidade de Ariquemes, Rondônia, 
onde se realizou o Projeto Burareiro de Educação Integral.

1 OS IDEAIS EDUCACIONAIS DA BURGUESIA REVOLUCIONÁ-
RIA E AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS DO ESTADO LIBERAL

Os educadores sabem que as revoluções burguesas consolidaram inú-
meras conquistas sociais em relação às condições históricas anteriores: a 
criação de um estado de direito constitucional, por onde todas as relações 
sociais são regulamentas. Esse contrato social, como diria Rousseau, envolvia 
garantias e direitos, dentre os quais o da educação liberal, cuja concepção o 
próprio Marx (MACIEL, 2018) a saúda e nela se baseia para conceber sua 
proposta educacional.

1 As primeiras defesas dessas propostas foram realizadas na SBPC e no II SED, ambos em 
2009 (MACIEL; BRAGA, 2009; MACIEL, 2009)
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Remonta ao ano de 1792, a publicação, pela Assembleia da Revolução 
Francesa, do Primeiro Plano Nacional de Educação, o Plano de Instrução Na-
cional da Revolução Francesa – o Rapport, de Condorcet. Esse plano se reveste 
da maior importância hoje, porque marca não só a tentativa do cumprimento 
do que propunha um dos ideais da revolução burguesa, mas acima de tudo 
como, de fato, deveria ser a educação nacional.

Nesse plano se inscrevem todos os princípios basilares do que foi, por 
algum tempo, o sistema de educação nacional: uma “escola ainda pública, uni-
versal, única para todos, gratuita e tolerante” (BOTO, 2003, p. 736). Por esta 
proposição fica claro que a democracia, proposta pelos slogans revolucionários, 
ia se concretizando à medida que a revolução se consolidava. Propunha-se por 
isso, uma escola laica, uma escola única, um único sistema de ensino para todos, 
para pobres e ricos, para ambos os sexos, portanto, universal e sem discriminação 
nem preconceitos, mantida “à custa do tesouro nacional” (CONDORCET apud 
BOTO, 2003, p. 735), donde a gratuidade do ensino até hoje. Mais do que isso, 
tolerante com as diferenças, principalmente naquele tempo, de credo e de classe, 
ao que se seguiram outras diferenças, na forma como se conhece hoje. Além 
disso, frise-se, uma escola laica, desvinculada de sua concepção confessional, até 
porque não se pode esquecer que dos ideários da revolução constava a separação 
entre o Estado e a Igreja. Portanto, são essas as bases e as promessas da educação 
nacional: uma escola laica, universal, única, gratuita e democrática com igualdade 
de oportunidade e de acesso para todos. Mas tudo isso ficou na letra.

Apenas quinze meses depois, o Rapport dá lugar ao “Plan d ’Édu-
cation Nationale”, de Lepelletier. Este divide a educação intelectual em 
Instrução e Conhecimento, sendo gratuita apenas a primeira e até aos 12 
anos (MACIEL; MOURÃO; SILVA, 2020). A partir de então, a “resenha” 
sobre a igualdade não passa de hipocrisia burguesa que, no entanto, conti-
nua encantando incautos e candidatos a.

Descartados nos atormentados anos da revolução, o Rapport e o 
Plan, somente em meados do século XIX vão, aos poucos, sendo implanta-
dos pelos sistemas educacionais dos mais diferentes países. Mas não como 
originalmente pensados.



130

De fato, a necessidade de consolidação do Estado burguês, as determi-
nações de mercado da sociedade capitalista e, principalmente, a intensificação 
das revoltas da classe operária impuseram um mortal golpe a um possível cará-
ter democrático do sistema educacional, sacramentada na divisão oficial entre 
ensino público e privado, nascendo daí as duas redes de ensino, tal qual se co-
nhece hoje. A luta de classes, assim, também, chega ao sistema educacional, tal 
como assegura Snyders (1981). E esse é o grande nó que precisa ser desatado 
para que os sistemas de ensino possam, enfim, fazer valer na prática, o que não 
se cansam de propalar em teoria: que a educação é um direito de todos!

Como a educação pode ser um direito de todos, se as condições de 
acesso são desiguais e se as oportunidades dependem das condições de acesso? 
Como esperar do mesmo Estado, que dividiu o sistema de ensino entre público 
e privado, a “gentileza” de proporcionar qualidade para a escola pública, se esta 
foi intencionalmente destinada aos segmentos pauperizados da sociedade? Se 
a intenção das palavras correspondesse à ação dos atos, não teria sido necessá-
rio, como diria Snyders, separar as redes de ensino.

Infelizmente a maioria dos educadores ainda crê que o Estado e sua 
escola pública têm o papel de redimir as populações, para as quais se destina, 
das injustiças sociais, de incluí-las no mundo do trabalho, da cidadania, da 
igualdade de gênero e étnico-racial e, até o faz, mas por um processo, no qual 
a exceção (talentos esporádicos ou cooptados) é a regra. E a regra se torna um 
ideal inatingível construído por este ou aquele, que por “talentos pessoais” 
alcançou um lugar de destaque na sociedade. E o restante, a grande e imen-
sa maioria? Resta-lhes a servidão, o trabalho bruto, a instrução de péssima 
qualidade e a ignorância. Não é por outro motivo, que a escola pública não 
pode fazer o que diz, porque, de fato, ela é uma fábrica de exclusão social es-
tratificadamente produzida, de acordo com o papel social determinado pelo 
Estado para cada segmento da sociedade.

Numa palavra: o papel da escola pública é a reprodução das desigual-
dades sociais e culturais entre os subalternos, que são as classes trabalhadoras, 
as classes populares e os estratos do lupensinato, legitimada pelo persuasivo 
discurso da igualdade.
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2 AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA A ESCOLA PÚBLICA 
NO TEMPO DA UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO NO BRASIL

No Brasil, a implantação de um sistema nacional de educação foi agra-
vada pelo caráter colonialista e elitista do que se convencionou chamar de bur-
guesia nacional e pela forte influência do cristianismo (FERNANDES, 1986). 
Não por acaso, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(Lei 4.024/61) passou 13 anos tramitando no Congresso Nacional2.

Nesse período, é histórico o debate havido entre liberais e católicos 
sobre o caráter da educação nacional e os interesses, nesse setor, por cada 
uma das classes sociais mais envolvidas na disputa por fatias de mercado. 
O resultado disso, a despeito das mudanças produzidas pela introdução da 
indústria pesada no Brasil, foi a promulgação de uma Lei que nasceu antiga, 
voltada para ideais humanistas clássicos, bem ao gosto das elites oligárquicas 
e das novas elites urbanas que, apesar do desdém sobre àquelas, não se dife-
renciavam no usufruto das benesses, que tal sistema elitista lhes proporcio-
nava. Tanto assim que a tônica dos debates eram os ideários, quais deveriam 
prevalecer, se os humanistas, os liberais ou os confessionais. Não estava na 
grande pauta, a universalização do acesso à escola, o combate as desigualda-
des sociais que implicavam naquela, ou a gratuidade do ensino para todos em 
todos os níveis, não. Num mundo em que poucos tinham acesso à educação 
primária, pouquíssimos ao ginásio, porque não conseguiam ultrapassar a bar-
reira do exame de admissão, para não falar da ínfima minoria que chegava 
ao ensino secundário, a escola pública restrita, até 1971, se constituía num 
privilégio nitidamente de classe, com as inevitáveis exceções. 

Não foi, porém, o caráter antiquado da Lei que a fez tão precocemente 
envelhecida, foi o rumo que o desenvolvimento econômico tomou, a partir 
de 1964. Com efeito, o regime militar, implantado desde então, canalizou as 

2 Com efeito, o período compreendido entre 1948 e 1961 é marcado pela disputa entre liberais 
e católicos (ROMANELLI, 1980, p. 171-179;), ver ainda Cury (1984), em particular o quarto 
capítulo. Os longos anos de disputa, o caráter ultrapassado, em que pese os princípios liberais 
que permaneceriam na Lei 5.692/71, as necessidades de modernização da sociedade e os in-
teresses do Governo Militar deram vida curta à concepção educacional da primeira LBD, da 
qual somente os fundamentos sobreviveram até 1996.
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mudanças na área da educação para as crescentes demandas da indústria e da 
modernização urbana, em cujo seio emergiu a Lei 5.692/71.

Pode-se afirmar, com todas as letras que, somente com a Lei 5.692/71, 
a revolução burguesa chega à educação no Brasil, portanto, com 40 anos de 
atraso. Mas, tal qual em outros países, aqui ela também não vai se afigurar com 
os ideais originais daquela revolução. Se de um lado, são instalados definiti-
vamente o sistema nacional de educação, de natureza laica (ainda que meio 
camuflada), a gratuidade e a universalidade do ensino básico, onde o homem e 
a mulher tinham os mesmos direitos, e tudo entendido como democratização 
da escola; de outro, cristalizavam-se definitivamente as duas redes de ensino, 
com maestria e engenho ignóbeis de quem cede a contragosto.

Com efeito, é consenso entre os educadores desse país o fato de que a 
reforma de 1971 se constituiu, contraditoriamente, na mais ampla expansão 
da educação básica, ao mesmo tempo em que os fatores de qualidade caiam 
para índices que aproximavam o Brasil dos piores países, quando levada em 
consideração a escolaridade média por renda per capita, próximo, por exemplo, 
ao índice do Haiti (MEC, 1996).

Assim é que, se, por um lado, a matrícula inicial na educação infantil 
aumentou de 221 mil, em 1970, para 4,5 milhões, em 1997, se o número de 
alunos matriculados no ensino fundamental passou de 56% da população, na 
faixa-etária dos 7 a 14 anos, em 1970, para 96% em 1997; e a taxa de matricu-
lados no ensino médio da escola pública saísse de 56,5% em 1970, para 79,2% 
em 1994, deixando, portanto, o ensino privado com apenas 20,8% da demanda 
atendida, se, finalmente, a taxa de analfabetismo decresceu de 33%, em 1970, 
para 13%, em 1995 (MEC, 1996); por outro lado, no entanto, houve uma re-
dução drástica na remuneração média do professor, na taxa de formação supe-
rior do professor (ainda há atualmente 119 mil professores leigos nas redes de 
ensino); além da proliferação de “escolas” sem equipamentos mínimos, como 
biblioteca e laboratório, ou algo parecido que se pudesse chamar de escola. 
Some-se a isso, o fato de se ter a maior proporção de alunos por professor no 
ensino médio (entre as 45 nações ricas e em desenvolvimento, o Brasil possui 
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35,6 alunos por professor, contra 14,3 dos países desenvolvidos e 21,7 dos 
países em desenvolvimento), segundo dados do próprio MEC (INEP, 2004).

Somente esse quadro explica porque, apesar da expansão e da universa-
lização, a qualidade do ensino público, na Educação Básica, se deteriorou em 
graus alarmantes: a taxa de repetência na primeira série (58% em 1981 e 45% 
em 1992) e na quinta (34% em 1981 e 39% em 1992) do Ensino Fundamen-
tal, bem como na primeira série do Ensino Médio (35% em 1981 e 41% em 
1992, respectivamente) são emblemáticas e falam por si; enquanto que a taxa 
de evasão na primeira série do Ensino Médio chega a 11,8% em 1981 e 8% em 
1992, todos dados oficiais (MEC, 1996).

No entanto, é na comparação, pelo Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica – IDEB de 2005 e 2007 – do desempenho entre os siste-
mas de ensino, em especial entre as duas redes de ensino público e privado 
e, mais do que isso, na classificação das escolas decorrente da aplicação do 
índice, que as diferenças de qualidade são expostas em toda a sua natureza e 
profundidade, tanto as sociais, entre o público e o privado, quanto as regio-
nais, entre o Sul-Sudeste e o Norte.

Com efeito, na avaliação de 2007 (Tabela 1), pode-se constatar, que a 
diferença do índice, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, do sistema pri-
vado para o público municipal e estadual é de 2,0 e 1,7 pontos respectivamen-
te; enquanto que o sistema federal ultrapassa o privado em 0,2 nesses mesmos 
anos. O que, à primeira vista, parece insignificante, não fosse o fato de que 
em termos percentuais isso represente em torno de 20%, no caso municipal e 
estadual, e se o sistema federal não fosse constituído por Escolas de Aplicação 
dos Cursos de Pedagogia das Universidades Federais, logo por escolas pro-
fundamente elitizadas em todos os sentidos. Nos anos finais do Ensino Fun-
damental a situação se agrava porque os índices caem muito mais no sistema 
público do que no privado aumentando ainda mais as distâncias entre eles. E 
o quadro se agrava ainda mais no ensino médio, porque as duas redes públicas, 
que contém o maior contingente nesse nível de ensino, a federal e a estadual (e 
não obstante a primeira ser constituída pelas Escolas Técnicas de reconhecida 
tradição em qualidade), apresentam as maiores quedas no aludido ano.
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Não é decepcionante, porque esperado, que 12 anos depois, em 2019, as 
diferenças permaneçam significativas, apesar da diferença ter diminuído: nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, a diferença da escola privada para a mu-
nicipal passou de 1,7 para 1,0% e, para a estadual de 2,0 para 1,4%. Nos anos 
finais do Ensino Fundamental, da escola privada para a municipal passou de 
2,7 para 1,9% e, para a estadual, tenha passado de 2,5 para 1,7%. Finalmente, 
no Ensino Médio, a diferença da escola privada para a estadual passou de 2,6, 
em 2007, para 2,1%, em 2019.

Tabela 1 - IDEB do Brasil de 2007 e 2019 com respectivas Metas

 

Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental

Anos Finais do Ensino 
Fundamental Ensino Médio

IDEB Obser-
vado Metas IDEB Ob-

servado Metas IDEB Ob-
servado Metas

2007 2019 07 19 2007 2019 07 19 2007 2019 07 19

TOTAL 4,2 5,9 3,9 5,7 3,8 4,9 3,5 5,2 3,5 4,2 3,4 5,0

Dependência Administrativa 

 Pública 4,0 5,7 3,6 5,5 3,2 4,6 3,3 5,0 3,1 3,9 3,1 4,7

Federal* 6,2 - 6,4 - 6,3 - 6,3 - 5,6 - 5,6 -

Estadual 4,3 6,1 4,0 5,9 3,3 4,7 3,3 5,1 3,0 3,9 3,1 4,6

Municip. 4,0 5,7 3,5 5,4 3,1 4,5 3,1 4,9 2,9 -- 3,0 --

Privada 6,0 7,1 6,0 7,4 5,8 6,4 5,8 7,1 5,6 6,0 5,6 6,8

Fonte: Saeb e Censo Escolar, 2009; INEP, 2019.

Obs: Federal*: De acordo com a nota informativa, o acesso aos dados de 2019 
da rede federal é feito acessando dados do município ao qual a escola federal se 
encontre, o que demandaria um trabalho hercúleo para concentrá-los.
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Poder-se-ia concluir que os índices da escola pública estão melhorando. 
De fato, estão, mas num ritmo, que jamais alcançarão a escola privada, o que não 
é nenhuma novidade, de acordo com a análise precedente sobre a natureza o 
sistema de ensino da sociedade burguesa. Mas não é só isso: atentando-se bem 
à trajetória, quanto mais se avança na escolarização mais as distâncias aumen-
tam. Tomando por base somente o ano de 2019, se no Ensino Fundamental a 
diferença é de 1,0 e 1,4%, no Ensino Médio é de 2,1%. Numa palavra: não basta 
segregar, há que segregar de forma hierarquizada, de tal modo que na idade da 
concorrência para a Universidade, as diferenças de condições sejam maiores.

Mas isso ainda diz pouco. Ao se considerar a classificação das melhores 
escolas, pode-se enxergar muito mais. Entre as 100 primeiras colocações, 84% 
são privadas e 16%, públicas. Dentre estas, 87% são federais e 13%, estaduais, e 
todas ou se enquadram na condição de Escola Técnica ou Escola de Aplicação. 
Em resumo: a natureza pública dessas escolas não esconde as classes sociais 
para as quais se destinam3.

No universo destas cem escolas, 58% obtiveram médias entre 70 e 72 
pontos; 23%, entre 73 e 74; 18%, entre 75 e 77; e, finalmente, 1%, acima de 80. 
A primeira escola, verdadeiramente pública, é o Centro de Estudos de Ensino 
Médio Tiradentes de Porto Alegre, classificada em 390º lugar, com a média de 
67,4 pontos. Portanto, uma diferença abismal.

As desigualdades entre o Sul e o Norte do país também aparecem com 
semelhante intensidade: entre as 10 melhores escolas da região Norte, a me-
lhor colocada, o Centro Educacional Lato Sensu de Manaus, só alcança a 203ª 
colocação; enquanto a décima escola da região, o Centro de Estudos John 
Knox, em Belém, se classifica em 849º lugar. Entre as dez escolas: três são do 
Amazonas; quatro, do Tocantins; duas, do Pará e uma, de Rondônia. Nenhuma 
estadual ou municipal; duas são federais e oito particulares, para não fugir à 
regra nacional. O que, entre outros fatores, essas escolas têm em comum? Uma 

3 O tema é o objeto do artigo a “Incansável luta da escola pública contra o diabo às portas 
do inferno” (MACIEL, 2013), no qual se faz uma análise pormenorizada das contradições 
do sistema educacional brasileiro, consubstanciadas pelas desigualdades sociais e regionais 
da relação público/privada, além das diferenciações da escola pública no continum urbano 
centro-periferia.
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clientela relativamente homogênea do ponto de vista social, escolarização em 
tempo integral e processos pedagógicos (recursos humanos, equipamentos e 
métodos) altamente qualificados.

Sob tais condições descritas, que movimentos podem ser realizados em 
buscar de qualidade educacional para a escola pública?

3 EDUCAÇÃO INTEGRAL PARA A SUSTENTABILIDADE SO-
CIAL: UMA ALTERNATIVA

Parece estar claro, pelo menos assim se pensa, que três fatores são de-
terminantes do fracasso escolar na educação básica, em particular no Ensino 
Fundamental: a desigualdade social, o tempo reduzido de escolarização e a qualida-
de insuficiente dos processos pedagógicos.

Quando se fala em desigualdade social, entende-se por isso a diferença 
de atributos socioeconômicos entre as classes sociais. No caso da escola públi-
ca, porém, uma vez que estão fora dela, a maioria das classes médias e todos 
os estratos da burguesia, entenda-se por desigualdade social as diferenças so-
cioeconômicas dentro dos estratos subalternos, portanto, entre trabalhadores 
de diferentes escalões, desempregados de condição de sobrevivência variada e 
marginalizados em situação degradante, ou não. Portanto, quando se refere à 
escola pública não se trabalha com a perspectiva de contradições entre pobres 
e ricos ou entre pobres e classes médias, trabalha-se com a perspectiva de uma 
escola que está formalmente planejada para executar processos educativos di-
ferenciados no continum urbano centro-periferia (ou na zona rural, sob as mes-
mas condições de diferenças sociais), no qual as escolas públicas se estabelecem 
hierarquicamente da menos pior para a de péssima qualidade, de acordo com a 
condição social e organização política de sua clientela.

Assim é que os mais pobres, geralmente nas periferias ou em guetos 
favelados da cidade, são duplamente penalizados: pela condição social e pela 
qualidade da escola pública a eles destinada. Ora, se o Brasil (CAMPELLO; 
NERI, 2014) atende a 25% da sua população (taxa que não muda de 2009 a 
2014) pelo Programa Bolsa-Família; se a taxa de analfabetismo beira os 11% 
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da população e a de analfabetos funcionais 30% sobre os 11% de analfabetos, 
e mais, se 27,6% das famílias ganham até dois salários mínimos e se, por outro 
lado, aproximadamente 55% da população só alcança até sete anos de estudo, 
então a escola pública regular, na forma fragmentada como funciona hoje, não 
tem praticamente nada a fazer, a não ser reproduzir essa situação. Está-se dian-
te de uma tragédia, não vê quem não quer!

De fato, os problemas da escola pública brasileira já foram diagnosti-
cados pelas mais diferentes perspectivas pedagógicas. Os diagnósticos mais 
aceitos pela oficialidade governamental sempre acenam com prognósticos pa-
liativos ou setorializados. Para comprovar tal afirmação basta enumerar alguns 
programas e projetos governamentais, incluindo-se, aqui, o Bolsa-Família, 
mesmo que não seja diretamente um programa educacional. Essas estratégias 
de combater a degradação da escola pública, historicamente nunca deram certo 
e não há razão para se acreditar que dêem agora.

Por isso, qualquer iniciativa do Estado brasileiro, em quaisquer das 
três instâncias de gestão, no sentido do estabelecimento de uma política edu-
cacional, que vise à qualificação da escola pública, deve partir dos princípios 
pedagógicos e dos fatores educacionais que orientam as escolas particulares 
e federais, e estes apontam na direção da educação integral, quer pelo tempo 
necessário a consecução dos processos educativos, quer pela qualidade dos 
processos pedagógicos.

Sem embargo, a proposta que se apresenta aqui, não se trata de um 
sonho desvairado. Ela tem sua base legal no próprio Plano Nacional de Edu-
cação, de 2001, já foi realizada (quando se quis) em diferentes momentos da 
história brasileira e está hoje, ainda que timidamente, sendo implantada aqui 
e acolá no Brasil, inclusive no município Ariquemes-RO, onde se tornou Lei 
Municipal (ARIQUEMES, 2006).

Pois bem, é dessa experiência pedagógica, o Projeto Burareiro de Edu-
cação Integral, de que se passa a tratar em linhas gerais, mas enfatizando três 
aspectos que o diferenciam de outras políticas de educação integral: o baixo 
custo, a concepção politécnica articulada à pedagogia histórico-crítica e a 
sustentabilidade social.
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O baixo custo em relação a outras experiências como a educação integral 
dos CIEPs e dos CEUs que, além do custo elevadíssimo para pequenos e médios 
municípios brasileiros, são enclaves socioculturais, cujo prolongamento foi fre-
ado pelos limites financeiros e pelas diversas incompatibilidades socioculturais.

O Projeto Burareiro partiu do pressuposto de que era necessário refor-
mar a Escola para adaptá-la às necessidades da educação integral (por exem-
plo, banheiros, refeitório, cozinha, almoxarifado, despensa, biblioteca e labo-
ratórios), mas as atividades socioculturais e profissionalizantes (modalidades 
esportivas e artísticas, atividades higiênicas e ambientais, além dos cursos e 
estágios de preparação para o trabalho) poderiam, tal como foram e ainda são 
realizados em logradouros sociais, tais como clubes de diversas modalidades. 
No caso do Burareiro, utiliza-se o Country Club e a Associação dos Pecuaris-
tas de Ariquemes, onde se realiza a festa do peão.

A pedra de toque do Projeto Burareiro, todavia, conforme acentuam 
Maciel e Braga (2007, p. 61-69), é a concepção pedagógica baseada no concei-
to de politecnia como princípio pedagógico. Por esta perspectiva a educação 
integral visa a superação não só dos efeitos causados às faculdades humanas 
pela divisão do trabalho, mas também das condições subumanas a que estão 
relegados imensos contingentes populacionais das periferias urbanas, com base 
no que a educação integral politécnica visa resgatar as potencialidades huma-
nas, por meio de processos pedagógicos, que integre o desenvolvimento da 
cognição, das habilidades psicomotoras e físicas; da sensibilidade e da sociabi-
lidade e, portanto, processos pedagógicos articuladores das múltiplas áreas da 
atividade humana.

É o entendimento do princípio pedagógico da politecnia por esta pers-
pectiva, que possibilita o desenvolvimento pedagógico dos conteúdos cientí-
ficos das mais diferentes áreas, quer se trate do esporte, da arte, da saúde e da 
ecologia humana, integrados aos conteúdos do ensino regular. Essa é a ques-
tão essencial do projeto: aprende-se matemática e física no campo de futebol; 
química e biologia ou fazendo exames de saúde ou fazendo caminhadas pelo 
bairro; aprende-se língua portuguesa e literatura fazendo teatro e dança, e as-
sim sucessivamente. É o que se denomina de integração curricular politécnica.
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Secundariamente, mas não sem importância, são os ganhos da família, 
cujos filhos se encontram na escola de educação integral em tempo integral. 
Uma vez que a escola oferece alimentação (café da manhã, almoço e janta) e, 
por isso mesmo, os alunos passam o dia todo na escola, há considerável econo-
mia dos gastos com a manutenção da família. Economiza-se com alimentação, 
vestuário, transportes, energia elétrica, gás, água, doenças e, ainda, se ganha 
tempo para trabalhar ou procurar trabalho (MACIEL; BRAGA, 2009).

Assim, os ganhos, com o investimento em educação integral em tempo 
integral, não incidem apenas na qualidade de vida dos alunos e na da família 
destes, repercute, também, junto aos professores e todos os trabalhadores da 
escola, não só pelos mesmos fatores apontados acima, mas também porque não 
precisam trabalhar em outra escola, como acontece com boa parte deles.

Ora, o conjunto desses fatores, portanto, ao incidirem em qualidade de 
vida de um lado, em condições melhores de ensino, de outro e, ainda, no au-
mento real de renda de todos, é o que se denomina de sustentabilidade social 
pela educação integral.

A sustentabilidade social, assim concebida, põe em xeque todas as for-
mas compensatórias de inclusão social, em especial, os programas de bolsa para 
manter os filhos na escola. O pior das bolsas, necessárias temporariamente em 
sociedades como a nossa, onde as desigualdades sociais são abismais, é criar 
uma consciência indigente, dependente socialmente, frágil politicamente e in-
digna, moralmente.

Além desses resultados, o projeto experimental implantado entre janei-
ro de 2005 e agosto de 2006, foi, ainda em 2006, transformado em Lei Muni-
cipal, chegando, em 2007, a quatro escolas. Assim, pensa-se, está demonstrada 
a viabilidade de um tipo de educação integral, com a qual se prioriza o baixo 
custo de implantação, as vantagens comparativas do desenvolvimento humano 
pela aplicação de processos pedagógicos determinados pelo princípio da po-
litecnia e pela potencialização dos recursos sociais para o mundo do trabalho. 
Em síntese: baixo custo, politecnia e sustentabilidade social.
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CAPÍTULO 8

A CONCEPÇÃO DE GESTORES SOBRE A EDUCAÇÃO  
INTEGRAL EM UMA PERSPECTIVA INCLUSIVA

Rosângela Aparecida Silva Falqueto

Rosângela de Fátima Cavalcante França

1. INTRODUÇÃO

Vivemos um momento de efervescência no âmbito educacional do nos-
so país, com discussões atinentes aos direitos humanos, inclusão social, educa-
ção integral dos educandos, educação inclusiva, ampliação da jornada escolar, 
proposição de um currículo prescrito em nível nacional, enfim, estes e outros 
temas tornam-se candentes em meio a reflexões, críticas e busca de soluções. 
Tais discussões, reflexões e proposições reverberam na escola, que como espaço 
de educação formal, é chamada a estar no compasso dessas movimentações.  
Neste cenário, tomamos como referência para expor os resultados da pesquisa 
que realizamos, dois temas que as escolas são compelidas a dar respostas, no 
caso, a educação integral e a educação inclusiva. 

A legislação educacional vigente mostra os direcionamentos necessários 
à implementação de escolas para que a Educação Integral se materialize.  Desde 
a Constituição de 1988 ao PNE 2014, a Educação Integral é apresentada como 
uma proposta que considera o sujeito em sua multidimensionalidade. A amplia-
ção do tempo de permanência no ambiente escolar torna-se um caminho para 
atingir essa proposta e atender a LBDEN 9394/96 que, em seu Art.2º, afirma 
que a finalidade da educação é o “desenvolvimento pleno do educando”.

Para além dos desafios colocados à escola no que concerne à imple-
mentação da educação integral, um outro desafio se impõe, com a necessida-
de da Educação Inclusiva que começou a ganhar impulso desde a década de 
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1990, com a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, 
A partir dessa Conferência, o movimento pela inclusão torna-se evidente. Tem 
início, então, um diálogo sobre escola para todos, que garanta o acesso, a per-
manência e o sucesso escolar de todos que frequentam os espaços formativos. 
Esse movimento traz para o cenário o termo Educação Inclusiva como um 
conceito que visa fortalecer a ideia de que todos aprendem e, portanto, devem 
estar inseridos nos ambientes escolares, independente de deficiências senso-
riais, motoras ou cognitivas. Assim, é preciso ver não a dificuldade, mas a pes-
soa em sua integralidade.

Nesta perspectiva, é possível construir uma escola inclusiva, mas para 
isto, é necessário conhecer as legislações, teorias e a realidade de cada escola, 
ressignificando os tempos e espaços educativos que elas têm e questionando 
paradigmas que não reconhecem ou valorizem as diferenças como oportunida-
des de aprender com o outro e desemaranhar os “efeitos de práticas discursivas 
que apresentam suas diferenças como desqualificação” (CARVALHO, 2014, p. 
21). Essa mudança começa a partir de gestores e docentes que, ao mudar sua 
concepção, transformam práticas e direcionam o processo educativo

 Foi pensando na possibilidade de se construir escolas de educação inte-
gral inclusivas, a partir da realidade destas que neste trabalho, apresentamos as 
concepções de gestores sobre tal educação. Deste modo, elegemos como questão 
problematizadora, a indagação a saber: considerando que a educação integral 
compreende o ser humano em suas múltiplas dimensões e como sujeito de direi-
tos, o que os gestores concebem como educação integral?  Coadunando com esta 
problemática foi estabelecido o seguinte objetivo geral: analisar a interlocução 
que os gestores fazem com relação à concepção de educação integral. 

Para desenvolvermos esta pesquisa e apreendermos, no processo de 
análise dos dados, o que dizem os gestores escolares, sujeitos desse estudo, 
optamos por uma pesquisa de abordagem qualitativa, que segundo Bogdan e 
Biklen (1994, p. 11) trata-se de, “[...] uma metodologia de investigação que en-
fatiza a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo das percepções 
pessoais”. Alinhada à referida abordagem, realizamos uma pesquisa descritiva 
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Gil (2008) visto que descrevemos as características de um fenômeno investiga-
do, no caso, as concepções de gestores sobre a educação integral. 

Na busca de obtenção dos dados da nossa investigação, realizamos uma 
entrevista semiestruturada e gravada. As falas dos gestores entrevistados foram 
interpretadas à luz da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2016). Suas respostas 
nos permitiram criar, por similaridade e frequência das falas, a categoria a pos-
teriori nomeada Educação Integral como desenvolvimento pleno. Os sujeitos 
participantes do estudo foram os gestores (diretor e vice-diretor) das escolas, 
que por questões éticas são identificados como (G1, G2, G3 e G4). Eles são 
profissionais da educação com graduação em Pedagogia e compõe o quadro 
efetivo de servidores da Rede Municipal de Educação, com contratos de 40 
horas semanais, mas todos afirmam terem outros empregos fora do expediente 
da escola.  Estes cursaram especialização ¨latu Sensu¨, em variados campos da 
educação, mas nenhum em Educação Integral ou Inclusiva.

 O lócus da pesquisa foram duas escolas pertencentes a Rede Municipal 
de Educação da cidade de Ji-Paraná, situada na região central do Estado de 
Rondônia, que trabalham com Educação Integral e Inclusiva nos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental há mais de cinco anos cada uma.

Para apresentarmos a pesquisa, o presente artigo está estruturado da 
seguinte forma: Introdução, onde apresentamos a temática pesquisada, a ques-
tão problematizadora, o objetivo geral, a metodologia e os instrumentos de 
obtenção de dados, bem como, situamos os sujeitos do estudo e o lócus da 
investigação. Na sequência, falamos sobre A Educação Integral e Educação 
Inclusiva: uma aproximação necessária, destacando em quais aspectos ocorre 
tal aproximação. Posteriormente, evidenciamos   o que dizem os gestores sobre 
educação integral, quais concepções trazem para o seu cotidiano de gestores 
escolares e como isso desdobra-se em seu fazer profissional. Por fim, apresen-
tamos as considerações finais, retomando o objetivo estabelecido em nosso 
planejamento e comentamos sobre os resultados obtidos. 

A relevância deste estudo e suas contribuições, ainda que de forma di-
minuta, consistem em apontar indicadores de pertinência social, que poderão 
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concorrer para um olhar atento sobre a viabilidade de ofertarmos educação 
inclusiva em escolas que trabalham com educação integral.

2. A EDUCAÇÃO INTEGRAL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA: UMA 
APROXIMAÇÃO NECESSÁRIA

Apresentaremos agora como a Educação Inclusiva e a Educação Inte-
gral, se aproximam a partir das legislações e dos referenciais teóricos. Preten-
demos demonstrar como o viés inclusivo pode estar presente no contexto da 
Educação Integral. Para tanto, realizamos uma aproximação teórico e legal, 
discorrendo ainda sobre os princípios e desafios que tais formas de educação 
apresentam atualmente.

2.1 A Educação Integral pelas lentes da Educação Inclusiva

 Quando a Constituição Federal (1988) discorre sobre Educação como 
um direito de todos, remete aos princípios da Educação Inclusiva. Pires (2006, 
p. 84) aponta que implantar o processo inclusivo em todas as formas de educa-
ção é um enorme desafio, pois “deixar de ser uma escola de alguns para alguns e 
passar a ser uma escola de todos e para todos” exigirá esforços de variados seto-
res da sociedade. Como vencer esse desafio em um país onde a democratização 
da educação é recente e pautada por avanços e retrocessos, lutas entre grupos 
ideológicos, políticos e econômicos? Esses questionamentos nos reportam aos 
preceitos constitucionais de igualdade de condições, acesso e permanência na 
escola. É preciso discutirmos a Educação Integral sob a lente da inclusão, para 
que a escola possa cumprir o seu papel social.

 E o que essa lente traz? Uma escola que promova educação inclusiva 
é uma instituição onde o saber é compreendido em todas as suas dimensões, 
visto que, tal como o ser humano, o saber também é multidimensional. As-
sim, uma instituição escolar que oferte Educação Integral, deve buscar aco-
lher as pluralidades humanas que, ao interagir com as pluralidades do saber, 
constroem singularidades, enriquecem o ambiente e desenham novas formas 
de pensar o processo educativo que se desenvolve em seu interior. Logo, essa 
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educação, desde a sua base passar a ser “integral, omnilateral e não parcial e 
fragmentada” (GADOTTI, 2009, p. 97). Essas novas formas de pensar trans-
formam a ampliação do tempo de permanência em um processo inclusivo, que 
“apresenta-se na contramão da segregação em que vivem milhões de crianças, 
adolescentes e jovens no Brasil” (MOLL, 2012, p. 138).  

Para ser inclusiva, a educação não pode apenas garantir a matrícula. É 
preciso reconstruir os espaços, garantir que todos aprendam o que de direito 
há para aprender, assumir o compromisso de ser promotora de uma cultura de 
inclusão, que prime pela valorização da diversidade humana. Carvalho (2005, 
p. 72) nos alerta que em pleno “século XXI, apesar dos avanços conseguidos na 
concepção da educação como bem de consumo essencial para as pessoas [...] 
enormes são os desafios para assegurar escolas de boa qualidade para todos 
e por toda a vida”. A Educação Integral se torna inclusiva quando, em seus 
espaços educacionais, as múltiplas dimensões humanas são acolhidas   assegu-
rando educação de qualidade e com equidade.  Assim, a Educação Integral se 
desenha como uma forma de inclusão social, pois, segundo Arroyo (2012, p. 
44) trata-se de:

Reconhecer que o ser humano, de criança a adulto, é uma totalidade com a 
qual a pedagogia e à docência lidam; que diminuir ao menos sua fome, sua 
desproteção, seu precário viver é humanizar, formar, educar, aprender [...] 
os direitos humanos são de totalidades humanas indivisíveis. Fragmenta-los 
é negá-los.

Observamos que, para Arroyo (2012) a Educação Integral envolve a 
totalidade do ser humano, sendo todas as suas características e vivências ar-
ticuladas no processo de educação. Nesse sentido, segundo esse educador, a 
Educação Integral está articulada ao tempo integral e torna-se fictício falar 
que um pode existir sem o outro, pois a ideia de educação em tempo integral 
é para poder dar conta de todas as dimensões que compõem o ser humano em 
seu processo de desenvolvimento biopsicossocial.

A legislação sobre Educação Integral contempla o atendimento espe-
cializado dentro das escolas integrais, porém, embora garantido por lei, para 
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efetivar-se é necessário que seja “assegurado atendimento educacional especia-
lizado complementar e suplementar” (OBSERVATÓRIO DO PNE, 2015) 
para os estudantes que permanecerão nas escolas. Esses serviços vão afiançar 
a equidade do processo educativo e, assim, configurar-se em Educação Inte-
gral, oportunizando a todos os estudantes da unidade escolar conviver com o 
diferente de si, fortalecendo suas habilidades socioemocionais, além das cog-
nitivas. Dessa maneira, se poderá cumprir o que está preconizado na Portaria 
1.144/2016 que, em seu parágrafo segundo, orienta que a ampliação da jornada 
escolar deve resultar em “formação integral e integrada [...] tanto nos aspectos 
cognitivos, quanto nos aspectos socioemocionais, observados os seguintes cri-
térios: aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser¨ (BRASIL, 2016).

Nesta mesma linha de garantias, a Resolução CNE/CEB 02/2001, que 
institui como deve ser operacionalizada a Educação Especial na Educação 
Básica, procura assegurar que seja considerada, no processo educativo desses 
estudantes,

[...] a busca da identidade própria de cada educando, o reconhecimento e a 
valorização das suas diferenças e potencialidades, bem como de suas neces-
sidades educacionais especiais no processo de ensino e aprendizagem, como 
base para a constituição e ampliação de valores, atitudes, conhecimentos, 
habilidades e competências (RESOLUÇÃO CNE/CEB 02/2001, ART. 
4. INCISO II).

Percebemos, aqui, a confluência de objetivos legais: tanto a Portaria que 
versa sobre Educação Integral, como a Resolução, que direciona ações para 
a Educação Especial, tentam assegurar que os indivíduos, ao adentrarem no 
interior das unidades escolares, tenham educação completa, no sentido de for-
mação humana e cidadã, que construam suas identidades e aprendam a convi-
ver nesse complexo mundo. Cury (2013, p. 23) alude que “o acesso universal à 
educação escolar é um meio de abertura que dá ao indivíduo uma chave de au-
toconstrução, de se reconhecer como capaz de opções”. É também um lugar de 
convívio, onde se aprende direitos, deveres, reciprocidades e responsabilidades. 
Assim, ao garantir que todos os brasileiros tenham direito à educação formal 
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integral e inclusiva, está se retirando da exclusão uma população que, por não 
se adequar à dinâmica de uma escola tradicional e elitista, ficava à margem do 
processo educativo. 

As legislações observadas apontam que tanto a Educação Integral como a 
Educação Inclusiva compartilham de um mesmo pressuposto fundamental: todas 
as pessoas são capazes de aprender; apenas precisam de tempos e espaços dife-
rentes ou ampliados. Esse pressuposto carrega em si a concepção de que educar 
é garantir o desenvolvimento humano em todas as suas dimensões e que cada ser 
humano vai interagir com suas individualidades, tornando a educação um ato úni-
co e subjetivo. Essa concepção encontra respaldo na Constituição Federal (1988), 
especificamente no Artigo 205, segundo o qual a educação deve acontecer “[...] 
visando o pleno desenvolvimento da pessoa”. Esse artigo encontra ressonância na 
LDBEN 9394/96 em seu artigo 2º ao afirmar que ¨a educação tem por finalidade 
o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho¨ (CARNEIRO, 1998, p. 32). Não há distinção 
nessas legislações sobre quais características físicas, não há distinção sobre quais ca-
racterísticas físicas, sensoriais ou cognitivas as pessoas devam ter e a educação deve 
levá-las ao pleno desenvolvimento humano. Esse princípio é encontrado tanto nas 
legislações da Educação Integral como a da inclusiva. 

Observamos que a educação integral/inclusiva é possível e essa história 
se encontra em processo de construção. Reconhecer as diferenças não é 
normalizar tudo e todos e ampliar o tempo de permanência não é educação 
integral. Os sistemas educacionais precisam ir além desses conceitos e pensar 
uma educação que contemple um sujeito que é total, integral e único. Esse 
processo de construção será possível, dentre tantas mudanças e providências, 
se refletirmos que tal processo é ao mesmo tempo um movimento e um 
paradigma, como expressa Baptista (2002, p. 163).

Um movimento e um paradigma. Um movimento porque podem ser reco-
nhecidas ações que transformam e se propõe a novas transformações [...] 
um paradigma porque lança uma perspectiva que tem propostas que impri-
mem uma direção ao trabalho educativo e à reflexão em educação. 
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 Na perspectiva que envolve a possibilidade da educação integral/
inclusiva, lançamos nosso olhar sobre a concepção que os gestores po-
derão ter a respeito da educação integral, como analisaremos a seguir.

3. O QUE DIZEM OS GESTORES SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL

Neste estudo, entendemos por Educação Integral uma educação que 
garanta “o desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas dimensões - inte-
lectual, física, emocional, social e cultural e se constitui como projeto coletivo, 
compartilhado por crianças, jovens, famílias, educadores, gestores e comuni-
dades locais” (CREI)1. Se não for assim, corremos o risco de direcionar as 
ações apenas para o desenvolvimento de uma das dimensões do ser humano, a 
cognitiva, usando erroneamente o tempo ampliado de permanência na escola 
somente para o desenvolvimento de competências e habilidades exigidas pelo 
mercado de trabalho, o que desviaria o propósito da Escola de Educação Inte-
gral, de contemplar o ser humano multidimensional.

Sabemos que o pensar humano raramente é um pensar isolado, pois ele 
se firma no coletivo e elabora percepções que se tornam “comuns” no grupo 
onde estão aportadas. Dessa forma, compreender o pensar dos gestores, so-
bre Educação Inclusiva e Educação Integral ajudará no processo de desvelar a 
representação que construíram sobre essas formas de educação, indo além da 
mera opinião pessoal e configurando-se como ação coletiva, a partir das per-
cepções que juntos construíram e concretizam no dia a dia de suas atividades

Desse modo, compreenderemos se a dinâmica desenvolvida na escola 
estimula a inclusão, a cooperação e o respeito à diversidade, configurando-se 
movimento e paradigma, para entenderemos como esses profissionais viven-
ciam a Educação Integral na perspectiva da Educação Inclusiva, que deve ser 
uma educação que conduza à integralidade dos atores envolvidos no proces-
so educativo (GADOTTI, 2009) e valorize a mutabilidade inerente a cada 
ser humano (BAPTISTA, 2005), reconhecendo que cada ser é uma unicidade 
e uma potencialidade. A seguir apresentamos a concepção de gestores sobre 
educação integral. 

1 Centro de Referência em Educação Integral. Disponível em: www.educacaointegral.org.br 
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 Ao questionarmos os gestores a respeito da concepção destes sobre 
Educação Integral, suas respostas nos permitiram criar, por similaridade e fre-
quência das falas a categoria Educação Integral como desenvolvimento pleno, 
nos propiciando um aprofundamento quanto às concepções que esses gestores 
foram construindo sobre tal educação, a partir de suas experiências pessoais e 
profissionais.

A pergunta geradora desta categoria foi: Considerando que a concepção 
de educação integral compreende o ser humano em suas múltiplas dimensões 
e como sujeito de direitos, para você, o que efetivamente significa educação 
integral? 

Categoria – Educação Integral como desenvolvimento pleno

[...] vai além do que a gente pensava em apenas manter o aluno na escola 
né, é formar o cidadão completo, pleno, tanto no sentido assim de saber 
controlar suas emoções, saber as competências [...] G1.

[...] vai muito além da escola, porque há uma diferença e as vezes as pessoas 
confundem: o que é educação integral e o que é educação de tempo integral 
[...] G4.

[...] Então é... é difícil de falar assim, mas aqui na escola, começamos há 04 
anos e estamos tentando compreender e aprender essa dimensão de como 
trabalhar o integral na escola, os desafios, porque assim tudo novo é difícil, 
[...] G2

[...] Eu acredito que é a formação integral do sujeito, ela é uma vertente da 
escola, e falando em educação integral com a educação especial, nós estamos 
bem distantes desta formação[...] G3

Observando a fala dos gestores, fica evidenciado que estes ao apresen-
tarem a sua concepção de educação integral, ampliam o seu olhar para outras 
questões como o desafio de compreender e aprender como trabalhar o integral 
na escola e também do distanciamento existente em termos de uma formação 
que atenda a educação integral em conformidade com a educação especial.
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Dois gestores afirmam que Educação Integral vai além do tempo de 
permanência no ambiente escolar, visto que é uma educação que procura 
orientar na formação de um cidadão pleno de direitos e deveres, um ser que 
consiga se relacionar com a sociedade de forma positiva. O gestor G4 afirma, 
ainda, que Educação Integral é confundida, muitas vezes, com tempo integral. 
Este menciona que às vezes se confere o mesmo significado aos dois termos, 
desconhecendo que permanecer na escola não é o mesmo que Educação Inte-
gral. O G1 e o G4 ao enfatizarem que educação vai muito além da escola, nos 
remete a LDBEN/9394, em especial ao Art. 2º, que diz: “a educação é dever 
da família e do Estado” (CARNEIRO, 1988, p. 32). A escola, de forma geral, 
e mais especificamente, quando se propõe a ser integral, precisa contar com o 
envolvimento das famílias e das comunidades onde estão inseridas. De acordo 
com Moll (2009, p. 33),

O desenvolvimento integral dos estudantes não pode ser considerado como 
responsabilidade exclusiva das escolas, mas também de suas comunidades, 
uma vez que, somente juntas podem ressignificar suas práticas e saberes. 
Desse modo, a instituição escolar é desafiada a reconhecer os saberes da 
comunidade, além daqueles trabalhados nos seus currículos, e com eles pro-
mover uma constante e fértil transformação tanto dos conteúdos escolares 
quanto da vida social.

Diante do desafio de oferecer uma educação plena, em que os saberes 
escolares sejam corroborados pelos saberes comunitários, é que todos os que 
vivenciam a escola, direta ou indiretamente, compreendam que o tempo a mais 
na escola, deve ser um momento de estimulação das múltiplas dimensões do 
ser humano, que cotidianamente permanece nove horas no ambiente escolar. 
Não se pode reduzir a uma hiperescolarização das disciplinas de Matemática 
e Língua Portuguesa, mas deve também conduzir a escola a se repensar como 
instituição educativa.  Moll (2009, p. 36) afirma que “a ampliação da jornada 
na perspectiva da Educação Integral auxilia as instituições educacionais a re-
pensar suas práticas e procedimentos”, ressignificando o processo educativo.
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Quando pensamos em Educação Integral, automaticamente pensamos 
em ampliação da jornada escolar, o que é necessário; porém, a Educação Inte-
gral vai além desse tempo mensurável em horas ou minutos. Gadotti (2009, p. 
32) levanta a preocupação de que as propostas atuais sejam reduzidas apenas a 
“estender o direito de passar mais tempo na escola”, e isso seria um erro, pois a 
essência dessa estratégia educativa deve ser o novo que se apresenta nos tempos 
e espaços ampliados. Não podemos ofertar a estudantes e famílias “mais uma 
dose do mesmo” (ARROYO, 2012, p. 33). Isso seria insuportável. A escola 
precisa usar o tempo ampliado para trabalhar as múltiplas dimensões humanas. 
Não é possível fazer Educação Integral, valorizando apenas a dimensão cogni-
tiva no currículo escolar. O ser humano é comparável a um caleidoscópio e seu 
processo formal de educação deve contemplar essa diversidade e mutabilidade, 
pois “Pensar a educação integral como educação para a vida e como ação das 
muitas forças sociais que podem articular-se e reinventar a escola são as tarefas 
que nos congregam” (MOLL, 2012, p. 30).

 Outro fato que deve ser considerado nesse processo de efetivação de 
uma escola Integral e Inclusiva, é a formação dos profissionais que vão atuar 
nessa perspectiva. A fala das gestoras G2 e G3, deixam implícita essa necessida-
de, ao dizerem que ainda estão tentando compreender como fazer para que as 
dimensões da educação integral sejam oportunizadas ao estudante, ou que ainda 
estão distantes dessa proposição. Apesar de estarem desenvolvendo suas ativida-
des pedagógicas na função de gestores, ressaltam as dificuldades para compre-
ender e implantar uma educação Integral que seja inclusiva e considere todas as 
dimensões do humano. Moll (2012, p. 28) apresenta essa realidade como um:

Desafio da qualidade do tempo, que necessariamente, deverá constituir-se 
como um tempo reinventado que compreendendo os ciclos, as linguagens, 
os desejos das infâncias e juventudes que acolha, modifique assimetrias e 
esterilidades que ainda são encontradas na prática pedagógica escolar. 
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Dessa forma, pensar a Educação Integral ainda é um desafio, especial-
mente quando discutimos a integralidade dentro da jornada ampliada, visto 
que esse processo exige reorganizações pedagógicas, administrativas e finan-
ceiras para que se efetive no chão da escola e seja uma resposta positiva às 
demandas crescentes da sociedade. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na concretização desse estudo, apresentamos as possibilidades de ma-
terialização da Educação Integral na Perspectiva da Educação Inclusiva. Para 
tanto, buscamos aportes em teóricos estudiosos dessa temática e na legislação 
vigente que a fundamenta.  O levantamento bibliográfico contribuiu para a 
compreensão do processo de construção e da implantação dessas formas de 
educação em nosso país e para o esclarecimento sobre a amplitude dos termos 
Integral e inclusivo, apontando a intersecção existente entre estes.  

Assim, ao caminharmos para as conclusões sobre esta pesquisa, retor-
namos ao objetivo geral, por meio do qual nos propusemos analisar a interlo-
cução que os gestores fazem com relação à concepção de educação integral. 
Nos fragmentos de suas falas, identificamos que a Educação Integral vai além 
da jornada ampliada, enveredando pelo processo de uma educação plena, que 
oportuniza muito mais que a aquisição de conhecimentos.

Os resultados da pesquisa empírica denotam que os sujeitos pesquisa-
dos entendem os desafios que estão postos quanto à implementação da Educa-
ção Integral/Inclusiva dentro da escola pública.  Estes também compreendem 
que a ampliação da jornada escolar é uma condição necessária para efetivar 
uma escola inclusiva, mas que apenas isso não basta, o que nos leva a inferir que 
é preciso construir no ambiente escolar uma cultura de inclusão. 

Cada unidade escolar é única e apresenta especificidades, muitas vezes 
não contempladas nos projetos das Secretarias de Educação. A autonomia, 
em relação à Secretaria Municipal de Educação, permite aos estabelecimentos 
escolares redesenharem seus projetos e torná-los reais para a localidade onde 
estão inseridos. Essa flexibilidade propicia ao gestor pensar a escola a partir do 
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seu interior, bem como, integrá-la à comunidade. Concordamos que esta não 
pode fazer tudo sozinha, mas precisa criar mecanismos que tragam para dentro 
de seus espaços os atores que se encontram fora, ampliando as oportunidades 
de entrosamento entre os saberes formal e informal. Quando a gestão direcio-
na suas ações para a integração, amplia os espaços de aprendizagem, tornando 
a escola e seu projeto parte da comunidade. 

Nesse sentido, os educadores passam a compreender que Educação In-
tegral e Educação Inclusiva se encontram no valor e na centralidade dada aos 
estudantes dentro do processo educativo. Dessa forma, seria possível atender o 
que está preconizado na legislação, com referência aos espaços formativos que 
subsidiam esses profissionais para atender com equidade a demanda oriunda 
de uma Educação Inclusiva e Integral.

A temática investigada em nosso estudo demonstrou sua relevância so-
cial, à medida em que aponta a Educação Integral como parte de um pressu-
posto compartilhado pela Educação Inclusiva: todas as pessoas são capazes de 
aprender, em ritmos, tempos, espaços diferentes e a educação é um processo in-
terminável.  Apontou, ainda, que é possível fazer educação inclusiva em escolas 
integrais e que a dinâmica que ocorre no interior desses espaços educativos 
orienta para a construção de uma sociedade que aprenda a respeitar as diferen-
ças e vê-las como uma riqueza humana, contribuindo para a reflexão e elabo-
ração de propostas de direcionamento e política inclusiva, fomentando, assim, 
possibilidades de ressignificação de conceitos e práticas integrais e inclusivas.
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CAPÍTULO 9

A PROPOSTA CURRICULAR DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA O 
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – 2016: TRABALHO COLETIVO EN-
TRE UNIVERSIDADE/DACED, SEMED E PROFESSORES

Neire Abreu Mota Porfiro

Wendell Fiori de Faria

1 INTRODUÇÃO

Este estudo constitui-se em um recorte do trabalho dissertativo que 
teve como mote principal investigar o Processo de Construção do Referencial 
Curricular de Língua Portuguesa para o Município de Porto Velho, através 
de um conjunto de ações efetivadas por um grupo de professores do Depar-
tamento de Ciências da Educação da Universidade Federal de Rondônia - 
DACED, dos técnicos da Secretaria Municipal de Educação - SEMED e dos 
professores da respectiva rede em prol de construir um documento curricular 
de Língua Portuguesa para os anos iniciais do Ensino Fundamental.

Ressalta-se que a pesquisa foi realizada no ano de 2017 e foi deflagrada 
no processo de acompanhamento e participação no processo de elaboração 
desta nova Proposta Curricular no período de 2014 a 2016.

Além disso, foi um momento em que o engajamento dos referidos pro-
fissionais estava direcionado para a produção construtiva no que tange ao pro-
cesso de ensino e aprendizagem destinado aos estudantes portovelhenses. 

Nesse sentido, a respectiva proposta curricular perfazia a intencionali-
dade de servir como embasamento orientador do planejamento e das práticas 
pedagógicas dos professores, possibilitando definir os conhecimentos a serem 
ensinados no cotidiano escolar, pois, a execução dos saberes deveria trilhar a 
concepção do desenvolvimento pleno do futuro cidadão. 
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Para tanto, frisa-se que a escola cumpre um papel relevante neste pro-
cesso de formação dos estudantes, ao proporcionar condições para que estes 
possam agir na sociedade e participar ativamente nas diferentes esferas sociais, 
culturais e políticas, cientes de seus direitos e deveres em relação aos seus pro-
jetos pessoais e coletivos, bem como em consonância com a legislação educa-
cional brasileira. 

Sendo assim, determinou-se como pergunta problema: como ocorreu a 
construção da proposta curricular de Língua Portuguesa para o Município de 
Porto Velho no ano de 2016, por meio do trabalho coletivo entre os professores 
do Departamento de Educação da Universidade, técnicos da SEMED e pro-
fessores dos anos iniciais do Ensino Fundamental? 

Dessa forma, o objetivo geral consistiu em analisar como ocorreu a 
construção da proposta curricular de Língua Portuguesa para o Município de 
Porto Velho no ano de 2016, por meio do trabalho coletivo entre os profes-
sores do Departamento de Educação da Universidade, técnicos da SEMED e 
professores da rede municipal.

Destarte, quanto aos procedimentos metodológicos adotou-se pelas 
diretrizes de uma pesquisa de natureza básica, com abordagem qualitativa e 
objetivo do tipo-exploratório-descritivo, em que primeiramente fundamen-
tou-se todo o campo epistemológico através de uma revisão bibliográfica, e, 
posteriormente, delimitou-se a instituição de 03 (três) grupos de sujeitos parti-
cipantes para coletar os dados referentes ao processo de construção da elencada 
proposta curricular. 

Assim, o respectivo recorte estruturou-se com seções que discorrem de 
maneira sistematizada a respeito do entendimento acerca de currículo, os mo-
tivos impulsionadores do processo de construção da proposta e os resultados 
analisados nas vozes dos sujeitos participantes.

Não obstante, destaca-se que em consonância com essa organização o 
futuro leitor conseguirá ter a compreensão do aporte dissertativo de relevância 
social e científica para a educação do Município de Porto Velho, que norteou 
a intenção de garantir um ensino com qualidade referente a integralização dos 
saberes do componente curricular de Língua Portuguesa diante dos desafios 
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contemporâneos, dos objetivos de aprendizagem e as mudanças normatizado-
ras pela Base Nacional Comum Curricular - BNCC. 

2 CURRÍCULO: CONCEITOS E DEFINIÇÕES ATUAIS

O objeto deste estudo tratou sobre currículo no que tange as suas con-
ceituações, historicidade e as definições norteadas deste documento orientador 
em tempos de contemporaneidade. 

Nesse sentido, se faz imprescindível a compreensão que ao enfatizar 
sobre o currículo tornar-se-á salutar o entendimento que trata do documento 
que orienta a efetivação da aprendizagem composta por conteúdos, conheci-
mentos, habilidades, atitudes, valores e as demais experiências que decorrem 
das ações teóricas e práticas desenvolvidas pelo professorado na sala de aula. 

Outrossim, é importante afirmar que o currículo não é internalizado como 
um aglomerado neutro de conhecimentos e consteúdos, mas o norte de compro-
misso firmado pela educação para os objetivos da aprendizagem, que prescinde 
da vontade política e do trabalho professoral em sua execução para ensinar. 

Felldmann (2009, p. 71) define que “o professor é o sujeito que professa 
saberes, valores, atitudes, que compartilha relações e, junto com o outro, ela-
bora a interpretação e reinterpretação do mundo”. Diante desta afirmativa da 
autora, cabe ao professor assumir este novo perfil, para efetivar um currículo 
que atenda às novas dimensões propostas pela sociedade contemporânea, sen-
do elas envoltas ao campo cognitivo, intelectual e socioemocional.

Não obstante, os desafios estão envoltos em articular o pensar e o agir, 
entre a teoria e a prática em consonância com as mudanças ocorridas diante 
das novas tecnologias que determinam o novo perfil contemporâneo de sujei-
to em decorrência da sociedade do conhecimento e/ou informação, em que a 
celeridade e a otimização se fazem constituintes de uma nova cultura nas re-
lações humanas que acabam desencadeando conteúdos, ações e metodologias 
que podem ser e/ou são incorporadas nas práticas pedagógicas.  

Ademais, pensar sobre o que é currículo, em ter a intencionalidade da 
concepção do ser humano que se deseja formar na sociedade, preconizado 
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pela diversidade, pluralidade social e linguística como elementos basilares do 
processo ensino e aprendizagem, expressado por meio dos conteúdos, conhe-
cimentos, habilidades, atitudes, valores e experiências diversas, decorrente da 
ação teórica e prática desenvolvida e aplicada pelos professores.

Diante disso, Sacristán (2000, p. 7), assevera que:

A prática a que se refere o currículo é uma realidade muito bem estabelecida 
através de comportamentos didáticos, políticos, administrativos, econômi-
cos, etc., atrás dos quais se encobrem muitos pressupostos, teorias parciais, 
esquemas de racionalidade, crenças, valores, etc., que condicionam a teori-
zação sobre o currículo, necessária de certa prudência inicial frente a qual-
quer colocação de índole pedagógica que se apresente como capaz de reger 
a prática curricular ou, simplesmente, de racionalizá-la.

Esses fatores revelam que a terminologia do currículo também serve 
para planejar o futuro, uma vez que reflete sobre a consonância daquilo que os 
alunos aprendam, e mostrem aos professores aquilo que é possível para melho-
rar a ação educacional.

Entretanto, o conceito de currículo tem toda a sua historicidade, e nela 
enfatiza os vestígios de seu uso no passado, a sua natureza e as origens dos 
significados que hoje possui. 

A percepção histórica discorre que o conhecimento consubstanciado 
neste documento curricular não é algo fixado, mas um artefato social com vis-
tas a pensar no sujeito em seu processo formativo. Todavia, em tempos atuais, 
o currículo não foi estabelecido e concretizado de uma vez por todas, nem hoje 
e nem no passado, mas, está em constante transformação, um processo perma-
nente de retroalimentação e superação.

Enfatiza Goodson (2008, p. 31), que a proposta original do currículo 
serve para fazer a “prescrição de conteúdos idealizados”, com o “propósito de 
conduzir o percurso dos ensinamentos do professor, se tornando evidente ao 
analisar a sua etimologia”, que é decorrente da “[...] palavra latina Scurrere, que 
tem por significação o termo: correr e refere-se a curso”.
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Nesta dialogicidade, Sacristán (2000, p. 14) perfila algumas considera-
ções as quais considera currículo:

Como conjunto de conhecimentos e matérias a serem superadas pelo aluno 
dentro de um ciclo, nível educativo ou modalidade de ensino, é a acep-
ção mais clássica e desenvolvida, o currículo como programa de atividades 
planejadas, devidamente sequencializadas, ordenadas metodologicamente 
tal como se mostram num manual ou num guia do professor, no qual o 
currículo também foi entendido, às vezes, como resultados pretendidos de 
aprendizagem.

Assim sendo, afirma-se que é no percurso em que os alunos adquirem 
seus saberes para alcançar a progressão na sua vida escolar, bem como para 
compreensão crítica da realidade e não somente a repetição de conteúdo sem 
uma ação reflexiva para uma ação a posteriori como cidadãos na sociedade.

Visto que, a teoria e a prática do currículo devem contemplar “a diver-
sidade cultural e a dos sujeitos, essa mesma teoria deve fazê-lo com base na 
pluralidade de pensamentos, considerando que isso é a realidade, seja no que se 
refere ao aspecto científico, ao grau de maturidade alcançado, ao compromisso 
com a justiça e a igualdade” (SACRISTÁN, 2013, p. 12). 

Doravante, destaca Arroyo (2007, p. 19), que a organização do trabalho 
docente é condicionada pela organização escolar que, por sua vez, é inseparável 
da organização curricular. “O que ensinamos? Como ensinamos? Com que 
ordem, sequência e lógicas? E, em que tempos e espaços são os condicionantes 
de nossa docência?” 

O currículo, os conteúdos, seu ordenamento e sequenciação, suas hierarquias e 
cargas horárias são o núcleo fundante e estruturante do cotidiano das escolas, 
dos tempos e espaços, das relações entre educadores e educandos, da diversifi-
cação que estabelece entre os professores. (ARROYO, 2007, p. 18)

Dessa forma, os fatores implicados no currículo escolar redefinem e de-
terminam o papel fundamental da educação no desenvolvimento das pessoas 
e das sociedades, ampliando-se ainda mais no despertar do novo milênio e 
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apontando para a necessidade de se construir a escola voltada para a formação 
de cidadãos que constroem competências e habilidades para continuar apren-
dendo e para o seu dia a dia.

Neste contexto, afirma Lima (2007, p. 20), que o “currículo para for-
mação humana é aquele orientado para a inclusão de todos ao acesso dos bens 
culturais e ao conhecimento, estando assim, a serviço da diversidade”.

Ademais, o desenvolvimento das práticas curriculares proporciona re-
flexões e mudanças comportamentais. Conforme expõe Silva (2005, p. 16), nas 
discussões cotidianas:

quando pensamos em currículo, pensamos apenas em conhecimento, esque-
cendo-nos de que o conhecimento constitui o currículo está inextricavel-
mente, centralmente, vitalmente, envolvido naquilo que somos, naquilo que 
nos tornamos na nossa identidade, na nossa subjetividade.  

Em consonância com o que expôs o autor, depreende-se que o currículo 
é a construção dos fins escolares para o ser humano em todas as suas especi-
ficidades para viver em sociedade, pois, essa temática está vinculada a valores 
sociais, políticos, econômicos, etc.

Para Moreira e Candau (2008, p. 18):

o currículo está associado ao conjunto de esforços pedagógicos desenvolvi-
dos com as intenções educativas. Por esse motivo, a palavra tem sido usada 
para todo e qualquer espaço organizado para afetar e educar pessoas, e que 
explica o uso de expressões como o currículo da mídia, o currículo da prisão, 
etc. Nós, contudo, estamos empregando a palavra currículo apenas para nos 
referirmos a atividades organizadas por instituições escolares. Ou seja, para 
nos referirmos à escola.

Assim, cabe também ao educador entender o significado real e a impor-
tância da constituição política do currículo, pois, será através deste documento 
que haverá a institucionalização do ensino. 

Para que essas ações aconteçam, se faz necessário “planejamento, ade-
mais, ele é uma atividade de previsão da ação a ser realizada, implicando defi-
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nição de necessidades a atender, objetivos a atingir dentro das possibilidades, 
procedimentos e recursos a serem empregados, tempo de execução e formas de 
avaliação” (LIBÂNEO, 2004. p. 123). 

Dessa maneira, a execução do currículo se faz pelas ações do professor 
em sala de aula, pois, ele também é o mediador da constituição da independên-
cia intelectual de seus alunos e afirmação de suas ações de cidadania.

Por isso, a construção do currículo é uma ação coletiva, intencional, cola-
borativa e flexível, para tanto, apresentamos na sequência características da ela-
boração do currículo de Língua Portuguesa para os estudantes Portovelhenses.

3 O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA CURRICU-
LAR DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

As falas desta seção enfatizam detalhes dos aportes que ocorreram para 
que o Município discutisse o Referencial Curricular de Língua Portuguesa 
para os anos iniciais do Ensino Fundamental do 1° ao 5° ano.

A ação inicial para construção deste referencial se fez para consubs-
tanciar um trabalho com qualidade e ajustada a realidade dos estudantes da 
rede municipal de ensino de Porto Velho. Primeiramente, todos os membros 
dos grupos de trabalho realizaram estudos sobre as legislações educacionais 
vigentes. 

Ademais, no artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação n° 
9394/1996, em vigor, fica explícito que os currículos do ensino fundamental 
devem ter a base nacional comum, a ser complementada em cada sistema 
de ensino e estabelecimento escolar, por parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da 
clientela (BRASIL, 1996).

Não obstante, é função dos sistemas de ensino fazer a definição de 
sua Matriz Curricular, a qual vai orientar as propostas formativas, bem como 
ofertar processos continuados para os professores para alinhar os conheci-
mentos e atualizando-os as práticas.
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Assim, com a perspectiva de atender aos desafios postos pelas orienta-
ções e normas que vigoram na atualidade, no que tange à prática pedagógica 
do professorado em sala de aula para a construção dos saberes, é preciso cons-
truir o olhar diferenciado que permita ver de perto a escola, os seus sujeitos, as 
suas complexidades e rotinas e, a partir da reflexão sobre estes elementos, pro-
mover as indagações sobre suas condições concretas, sua história, seu entorno 
e sua organização voltada para respeitar a regionalidade, porém, sem esquecer 
de perfilar também a visão de mundo para o alunado, ofertando saberes para 
além do espaço regional.

Entretanto, com base na legislação educacional, a Matriz Curricular de 
cada Município não pode deixar de levar em consideração as Políticas Públicas 
que norteiam e direcionam o Currículo Nacional (PCN´s) e a orientação do 
Currículo estadual. Devem ser consideradas também as metas e planejamen-
tos contidos no Plano Nacional de Educação (2014/2024) e a Constituição 
Federal de 1988.

Partindo desses pressupostos legais, iniciou-se na Secretaria Municipal 
de Educação, através da Divisão de Ensino Fundamental em 2014, várias dis-
cussões e ao mesmo tempo amplo processo reflexivo para organizar a Cons-
trução do Currículo do Ensino Fundamental do 1° ao 5° ano, pois, a Rede de 
Ensino até aquele ano não tinha o documento legítimo que pautasse a prática 
pedagógica dos professores na execução do ensinar em sala de aula.

Outra questão que remediava essa urgência do referencial partia pelo 
ponto de atualizar as políticas educacionais que consubstanciassem o direi-
to de todo brasileiro à formação humana, cidadã e a formação profissional, 
na vivência e convivência no ambiente educativo preconizado pelas Diretrizes 
Curriculares do Ensino Fundamental no país.

Sendo assim, a Divisão de Ensino Fundamental constituiu um plano de 
ação no ano de 2014, que norteasse a construção do currículo e que houvesse 
a participação dos técnicos da SEMED, dos professores da Rede Municipal e 
da Universidade Federal de Rondônia - UNIR. 

O plano previu que professores do Departamento de Educação da Uni-
versidade Federal de Rondônia estariam juntos com os professores e técnicos do 
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Município com único propósito: construir o documento para que o processo de 
ensino e aprendizagem fosse realizado de forma em que os saberes e direitos de 
aprendizagem pudessem ser assimilados pelos estudantes de Porto Velho. 

Dessa forma, ressalta-se que o currículo que naquele momento deveria 
ser construído estava vinculado com a realidade local, respeitando a diversida-
de cultural, a qual permearia a realidade das unidades escolares do Município.

Todavia, para que as etapas deste planejamento fossem executadas, reali-
zou-se uma reunião com todos os gestores escolares para apresentação da Pro-
posta de Trabalho para Construção do Currículo de Língua Portuguesa e para a 
composição do Grupo de Trabalho (GT) de cada componente curricular.

Além disso, legitimou-se uma Comissão no âmbito da Secretaria Mu-
nicipal de Educação – SEMED, na qual os GT’s eram formados por 01 (um) 
professor da UNIR, que coordenava o GT, técnicos educacionais da SEMED, 
professores pedagogos e professores de outras licenciaturas das escolas.

Contudo, a 1ª Etapa da Elaboração do Currículo iniciou-se com reu-
niões técnicas para alinhamento dos trabalhos, e, posteriormente, definiu-se 
uma agenda de estudo. Sendo que o grupo de trabalho de Língua Portuguesa 
se encontrava todas as sextas-feiras no Centro de Formação dos Profissio-
nais de Educação do Município de Porto Velho, atividade que pendurou nos 
meses de outubro e novembro.

As reuniões ocorriam com sessões de estudo e discussões para ali-
cerçar a primeira versão do eixo curricular de Língua Portuguesa, que ficou 
pronta em dezembro de 2014. No início do mês de janeiro do ano de 2015, 
essa primeira versão foi enviada para todas as unidades escolares para que 
fosse estudada na Semana Pedagógica, possibilitando que todos os profes-
sores que não participavam dos GT´s tivessem também a oportunidade de 
oferecer as suas contribuições efetivadas na elencada proposta. 

Resultante desse momento, iniciou-se a 2ª etapa da Elaboração do 
Currículo com as sistematizações das contribuições das escolas no mês de 
março de 2015, em seguida, todo material foi compilado pelo GT, no período 
de março a agosto. 
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Concomitante a retomada dos estudos e análises, foram efetivados en-
contros com os professores e pedagogos da Educação do Campo aos sábados, 
nos meses de abril, maio e junho. 

Com as consolidações realizadas, organizou-se a grande reunião com 
toda a Rede de Ensino Municipal, Conselhos de Educação, membros do Mi-
nistério Público Estadual, para realizar a apresentação das análises e proposi-
turas feitas no mês de julho, iniciando com este evento a 3ª Etapa para Elabo-
ração do Currículo.

Desse modo, no mês de agosto realizou-se o Fórum do Currículo, nos 
dias 25 e 26 do mês de setembro de 2015. Por conseguinte, definiram-se o 
planejamento e as deliberações no mês de outubro, finalizando a proposta cur-
ricular e os cadernos em novembro, sendo que todo o documento ficou pronto 
em mídia no mês de dezembro. 

Assim, ao iniciar o ano de 2016, organizou-se oficinas nos dias 19 e 20 
de abril de 2016, para proceder a aprovação e contribuições curriculares para 
finalização dos cadernos. Por conseguinte, o Referencial Curricular foi lançado 
no mês de outubro de 2016, com um Seminário para todos os gestores das 
unidades escolares e participantes deste grande trabalho, estando registrado 
sob o número ISBN 978-85-69105-13-8 na Biblioteca Nacional.  

Depois desta trajetória transcorrida de construção do Referencial Cur-
ricular de Língua Portuguesa de Porto Velho foi possível afirmar que ele foi 
construído de forma democrática e participativa, produzindo um documento 
para nortear/colaborar com o processo de ensino e aprendizagem de Língua 
Portuguesa, mas muito mais importante, sendo um documento base para arti-
cular a construção de novas propostas. 

4 AS VOZES DOS PARTICIPANTES

No trabalho dissertativo, utilizou-se de entrevista com 03 (três) grupos 
participantes, sendo eles organizados em Grupo 01 – coordenadores que re-
presentavam a Secretaria Municipal de Educação e a Universidade Federal de 
Rondônia, que disponibilizaram as narrativas deste momento de construção, 
sendo usada a sigla “C” para identificação.
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O Grupo 02, composto por técnicos educacionais da Semed, que parti-
ciparam dos 07 (sete) encontros como membros do GT de Língua Portuguesa, 
totalizando 02 (duas) participantes, para tanto usou-se a sigla “M”. No que 
tange ao Grupo 03, este foi formado por 12 (doze) professores que atuavam 
nas unidades escolares que tinham participado do Referencial Curricular do 
Município, neste texto, denominamos pela sigla “P”.

Sendo assim, apresenta-se 03 (três) categorias que foram instituídas 
acerca do objeto investigativo de cada grupo supracitado.

Categoria 01 - Narrativas das coordenadoras

Ao discorrer sobre a parceria apresentou-se as narrativas dos coordena-
dores quando C1 asseverou que depois de algumas reuniões com técnicos da 
SEMED, gestores e professores da rede municipal observou-se a necessidade 
da participação da Universidade Federal de Rondônia, sendo que a mesma 
iniciou no ano de 2014. Através dessa parceria realizaram-se vários encontros 
com os Grupos de Trabalho, onde alguns professores da UNIR e da SEMED 
passaram a se encontrar para alinhar conhecimentos, estabelecer estratégias 
e elaborar um plano de trabalho para a construção do primeiro Referencial 
Curricular do Município de Porto Velho. 

Doravante, afirmou C2 ao declarar que ao longo dos três anos de parce-
ria, regularmente professores da Universidade, os da Educação Básica, técnicos 
da secretaria, mergulharam no processo de criar um documento curricular que 
extrapolasse as fronteiras da burocracia e inspirasse novos jeitos de dizer a pa-
lavra, de registrá-la, de marcá-la com a força e o calor produzido no Madeira. 

Ao examinar as narrativas verificou-se que a parceria entre a Universi-
dade e a Secretaria se tornou essencial para a execução do trabalho proposto do 
currículo, de uma forma participativa em que todos os envolvidos promoveram 
o diálogo para fundamentar a qualidade do processo educacional por meio do 
respectivo documento norteador.
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Categoria 02 - um grande trabalho de parceria entre a UNIR e a SEMED: 
alinhando teoria e prática na concepção do Grupo 02

O referencial curricular de Língua Portuguesa de Porto Velho se efeti-
vou por meio da parceria entre o Departamento de Ciências da Educação de 
Porto Velho e a Secretaria Municipal de Educação, partindo desta premissa, 
questionou-se: a parceria proporcionou o entendimento da construção do do-
cumento para o Ensino Fundamental de acordo com os objetivos de aprendi-
zagem? Descreva? 

Nas respostas obtidas dos sujeitos M1 e M2, salientou-se de forma po-
sitiva a integração que resultou na construção do referencial curricular para o 
Ensino Fundamental.

Ao descrever suas respostas percebeu-se uma grande satisfação, pois fri-
saram que estudaram muito as teorias do currículo para melhorar as práticas 
pedagógicas:

A parceria abriu os horizontes do entendimento sobre o currículo, o que 
proporcionou melhores práticas pedagógicas, pois, ao mesmo tempo que se 
construía o documento, todos nós erámos estimulados para estudar sobre o 
currículo (M1).

Como foi importante essa parceria, muitas vezes ficávamos estudando sobre 
o currículo previamente, antes das discussões e formulações do documento 
norteador, situação essa também que ocorreu com os professores partici-
pantes. Essa ação foi estimuladora para melhorar em sala de aula (M2).

Verificou-se na fala do M1 que todos eram estimulados a estudar sobre 
o currículo, concomitante o sujeito M2 também mencionou que ficavam nes-
te processo de aprendizagem. Assim, as respostas explicitaram que houve um 
aprofundamento teórico a respeito das concepções de currículo e do ensino da 
Língua Portuguesa.

Observou-se que ao mesmo tempo em que construíam o documento, 
ocorriam discussões dos professores responsáveis pela formação inicial e dos 
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professores e sujeitos que desenvolvem ações no âmbito da secretaria, amplian-
do dessa forma os conhecimentos. 

Neste sentido, Silva (2005, p. 15), frisa que o:

Currículo é sempre o resultado de uma seleção: de um universo mais amplo 
de conhecimentos e saberes, seleciona-se aquela parte que vai constituir 
precisamente o currículo, afinal um currículo busca precisamente modificar 
as pessoas que o vão seguir.

Dessa maneira, para nortear uma aprendizagem significativa o educa-
dor precisa ter formações continuadas e permanentes, além de atuar em con-
sonância com o perfil de sujeito para atuar na sociedade. 

Para tanto, o referencial curricular de Língua Portuguesa propôs mu-
danças a serem inseridas na construção curricular para viabilizar o planejamen-
to dos professores ao consubstanciar o desenvolvimento pleno e democrático 
dos estudantes Portovelhenses. 

Categoria 03 - A grande parceria entre a UNIR e a SEMED na visão dos 
professores

Para averiguar as respostas do Grupo 03, quanto a parceria firmada 
entre a Universidade Federal de Rondônia, por meio do Departamento de 
Educação (formação inicial de professores) e os professores da Rede Munici-
pal (formação da educação básica), assim como realizado no Grupo 02, enfa-
tizou-se a pergunta:  a parceria proporcionou o entendimento da construção 
do documento para o Ensino Fundamental de acordo com os objetivos de 
aprendizagem? Descreva? 

Os sujeitos participantes demonstraram que a parceria foi essencial 
quando descrevem nas respostas:

Sim. Vai oportunizar o crescimento na construção da aprendizagem e pro-
mover o acesso entre os conhecimentos científicos prévios do aluno e os 
novos conhecimentos científicos, assegurando conhecimentos básicos e va-
riados, além do tradicional – (P1)
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Desde que realmente seja levado a sério a Proposta Curricular do Municí-
pio, porque solta como se encontra não faz sentido tal proposta – (P2)

Pois, com a participação dos próprios docentes, culminou-se uma proposta 
em que a maioria ajudou a construir através de suas ideologias, afim de 
proporcionar um direcionamento eficaz para formação de estudantes – (P3)

Creio que sim, desde que levaram em conta a realidade de cada escola, já se 
fez um documento para melhorar a aprendizagem – (P4)

Pois observei que foram lançados mais conteúdos e organizados por bimes-
tre, com assuntos que são trabalhados nas avaliações – (P5)

Através desta formação de UNIR e SEMED que nós professores podere-
mos oferecer aos alunos os direitos de aprendizagem mediante os conheci-
mentos adquiridos no processo – (P6)

Nos encontros estudávamos e discutíamos, depois chegávamos a um de-
nominador comum. Os professores universitários com os da base somaram 
forças para educação de PVH melhorar e ter qualidade – (P7)

Através dessa formação, pode-se tomar conhecimento de novas ações para 
o melhoramento da prática pedagógica – (P8)

Sim. Essa união proporcionou um documento para melhorar a educação do 
município – (P9)

Não descreveu – (P10)

Todos quando discutem e estudam, surgem melhores ensinamentos, pode-
ria dar continuidade em outras ações – (P11)

Pois, abrangeu conceitos básicos para uma boa aprendizagem – (P12)

Ao analisar as respostas, percebeu-se que a fala de P1 destaca que essa 
parceria oportuniza o crescimento na construção da aprendizagem. Tão logo, 
na ideia de P3 a participação dos próprios docentes culminou na proposta de 
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construir as ideologias para o ensino, segundo P6 nesta formação da parceria 
entre a UNIR e SEMED os professores garantem aos alunos os direitos de 
aprendizagem. 

Ademais, P7 frisou que uma somativa de conhecimentos em um único 
propósito para a educação de Porto Velho. Doravante, P9 contextualizou uma 
melhora para a educação assim como o sujeito anterior. 

Seguidamente, P8 mencionou que adquiriu novas práticas pedagógica 
na parceria firmada, enquanto P12 enfatizou a ampliação de inúmeros concei-
tos para uma boa aprendizagem. Contudo, para P11 as discussões promoveram 
diversos estudos, sendo um momento essencial na visão de P12.

Por fim, P5 destacou que houve lançamento de conteúdos novos. Dessa 
forma, ressalta-se que este momento de parceria norteou um currículo organi-
zado para que o professor pudesse organizar o planejamento para construção 
de saberes dos estudantes.

Diante do exposto, enfatiza-se que o trabalho da parceria firmada con-
tribuiu significativamente para a construção do Referencial Curricular, no mo-
mento que proporcionou a troca de conhecimento e experiências, bem como 
os estudos teóricos promovidos pelos professores da UNIR, pois, promoviam 
inúmeros conhecimentos, além de diversos diálogos, revisitando teorias clássi-
cas da educação, assim como o acesso as novas/outras.

Não obstante, afirma-se que essa grande ação ocorreu mediante ao tra-
balho desenvolvido em equipe, onde a comunicação se fez necessária, bem 
como, a retomada de estudos e os processos de formação continuada em que 
a reconstrução de novas práticas foi de extrema importância para deflagrar as 
reflexões sobre a aprendizagem escolar significativa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao chegar ao término deste recorte dissertativo foi possível constatar e 
narrar que muitas mudanças e conquistas significativas para a aprendizagem 
dos professores da rede municipal ocorreram com a parceria feita para nortear 
o processo de construção do referencial curricular de Língua Portuguesa.
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Ademais, constatou-se que o respectivo processo ocorrido nos anos de 
2014 a 2016, foi efetivado por meio de uma ação conjunta de alguns pro-
fessores dos Departamentos de Pedagogia (DECED), Artes (DARTES) e 
Educação Física (DEF), responsáveis pela formação de professores para atuar 
na Educação Básica, que junto com Técnicos Educacionais e professores que 
atuam em sala de aula no Ensino Fundamental do 1° ao 5° ano estiveram 
reunidos mediante sessões de estudos, discussões, definições e formulações do 
currículo de Língua Portuguesa, imbuídos na propositura  de  contribuir/me-
lhorar os saberes apresentados em sala de aula.

Tratou-se de um momento de extrema importância para delinear 
um documento norteador para fundamentar os conhecimentos e direitos de 
aprendizagem a serem construídos pelos alunos, considerando tudo aquilo que 
acontece no espectro local, nacional e mundial.

Outrossim, finaliza-se enfatizando que foi um trabalho que demonstra 
para a sociedade portovelhense acerca da união de diversos profissionais para 
delinear o processo de aprendizagem no sentido de garantir as premissas da 
qualidade na condução dos planejamentos, na aplicabilidade de metodologias 
e processos avaliativos a serem promovidos na formação de Língua Portuguesa, 
constituindo um currículo envolto de questões sociológicas, filosóficas, políticas 
e epistemológicas que mantiveram o respeito as características locais e regionais.
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EIXO III

DIVERSIDADE E GÊNERO EM FOCO
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CAPÍTULO 10

ACOSSADOS PELO CONSERVADORISMO: A “IDEOLO-
GIA DE GÊNERO” E ALGUNS DE SEUS FUNESTOS RE-
SULTADOS EM MANAUS - AM1

Adan Renê Pereira da Silva

Suely Aparecida do Nascimento Mascarenhas

Introdução

As idas à Secretaria Municipal de Educação de Manaus (SEMED) e às 
escolas durante pesquisa de campo para conversar com os atores e com as atri-
zes envolvidos/as tanto enquanto formadores/as como enquanto formandos/
as nos cursos de formação continuada oferecidos pela SEMED eram sempre 
marcadas por expectativas de minha parte, pesquisador responsável. Isto por-
que o clima era dual: de um lado, docentes que se sentiam motivados a efetua-
rem um trabalho voltado para questões de gênero e sexualidade, mesmo diante 
de um cenário de perseguição por parte de conservadores fundamentalistas, 
de outro, pelo fato de sentir medo diante de microagressões sofridas por parte 
de educadores/as que professavam uma fé irracional na chamada “ideologia de 
gênero”, esse sintagma falso, que parte de uma premissa errônea dos debates 
científicos de gênero.

Este texto emerge, então, como relato de parte dos resultados obtidos 
em tese de doutoramento tecida entre os anos de 2016 e 2020, pesquisa que 
visava entender os impactos de cursos de formação em eixos como gênero, 
sexualidade e diversidade sexual ofertados para professores/as do Ensino Fun-
damental I e II da rede com as discussões que tangenciavam a famigerada 
“ideologia de gênero”.
1 Este trabalho é fruto de tese de Doutorado defendido junto ao Programa de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Federal do Amazonas, em 2020.
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Este lapso temporal ajudou a perceber modos de subjetivação docente 
engendrados quando das discussões em torno da chamada “ideologia de gê-
nero” e do movimento denominado “Escola sem Partido”. Estes termos são 
fundamentais para entendermos a dinâmica histórica do momento, tomada 
pela frutificação destes dois eixos conservadores que contribuíram significa-
tivamente para a eleição de políticos de extrema direita, incluindo o ultrar-
reacionário Jair Messias Bolsonaro. Prova deste argumento foi o uso de fake 
news durante o período eleitoral que retroalimentavam estes discursos, como 
o da “mamadeira de piroca” (supostamente o candidato Fernando Haddad, do 
Partido dos Trabalhadores, distribuiria mamadeiras com bicos em formato de 
pênis nas escolas, caso fosse eleito) e da suposta distribuição de “kits gays” em 
ambientes escolares (um material nunca encontrado em escolas que, pretensa-
mente, estimularia a sexualização precoce infantil e “influenciaria” a formação 
de gêneros e orientações sexuais infantis não cis-heteronormativos). Estas es-
tratégias discursivas mostraram-se eficientes em espalhar pânicos morais na 
sociedade e alimentaram a ideia de que o debate de gênero seria a propagação 
de uma “ideologia de gênero”, o que significaria, em mais um exemplo de fake 
news, a “destruição da família tradicional” e a “homossexualização de crianças” 
na educação em nome de um inverossímil lobby gay (SILVA, 2019).

Por meio de entrevistas semiestruturadas com quinze docentes da ca-
pital amazonense, um dos resultados obtidos foi a percepção de que a “ideo-
logia de gênero” sedimentou-se no imaginário de parte dos/as profissionais, 
constituindo-se em obstáculo para efetivas políticas de equidade dentro do 
ambiente escolar (SILVA, 2020). Desta forma, ficou patente que os pressu-
postos da “ideologia de gênero” tornaram-se um obstáculo para a consolida-
ção de um Estado democrático, de um ambiente escolar plural e inclusivo 
e como também atua como um impeditivo para as discussões em torno de 
gênero e sexualidade na sala de aula, o que se torna fundamental para que 
todos, todas e todes acessem o ambiente escolar e nele se mantenham duran-
te o tempo necessário para que de lá saiam cidadãos e cidadãs, com pensa-
mento crítico e acesso ao mercado de trabalho. Isto dificilmente acontecerá 
enquanto nutrirmos um ambiente hostil a pessoas LGBTQIA+, impactando 
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principalmente pessoas transexuais e travestis, que se veem privadas da es-
cola e, consequentemente, não possuem outra “opção” que não uma vida de 
marginalidade e exclusão (HENRIQUES et al, 2007).

Metodologicamente, este texto apresenta uma das categorias de aná-
lise de conteúdo fomentadas após sistematização das quinze entrevistas com 
os/as professores/as, em uma perspectiva qualitativa de análise. Nela, obje-
tiva-se discutir como os/as docentes sentem-se acossados pelo pensamento 
conservador que presenciam nas escolas, seja por conta de colegas de traba-
lho, da família de discentes ou mesmo pelas trajetórias de vida que cada uma 
e cada um deles/as traçou mediante diferentes experiências acumuladas em 
locais como a universidade, a própria escola, a igreja ou, ainda, pela ausência 
das citadas experiências.

Por questões éticas, as falas dos/as profissionais foram lançadas em tons 
genéricos, visando não identificar nenhum/a deles/as, o que chegou a ser soli-
citado explicitamente pelos/profissionais, que seguem com medo de represálias 
institucionais e públicas. Este medo é tão intenso que tal verbalização seguiu 
ocorrendo por parte de alguns/mas docentes, mesmo mediante assinatura de 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em que já havia sido 
assegurado o sigilo das identidades entrevistadas, posto que uma condição para 
aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Ama-
zonas (CAAE 92256618.4.0000.5020).

Acossados pela “ideologia de gênero”: como ficam as práticas em torno da 
diversidade sexual e de gênero diante de um cenário intimidador?

Durante as entrevistas realizadas com os/as professores/as, uma das 
questões pontuadas foi como eles se posicionavam diante dos debates de gê-
nero, sexualidade e diversidade sexual. Nas respostas, o conteúdo que mais se 
repete é a ausência do tema em torno destes três temas na vida docente. Esta 
ausência vem desde a formação na graduação e redunda na repetição da neces-
sidade de “aprofundamento”. Excertos como “[formação] só na SEMED mes-
mo”, “na faculdade [...] não sei se pelo fato de ser uma outra geração, ninguém 
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falava disso [...]”, ter uma formação “muito pra questão biológica” (sem discutir 
sexualidade, gênero em outros vieses), de que a formação docente, desde a gra-
duação, “é precária” em relação à temática, de docente evangélico que reitera ter 
aprendido “o que é da minha disciplina de Ciências mesmo” vão se repetindo e 
mostrando que a lacuna, desde a Universidade e da escola, é visível. 

Percebe-se que a compreensão biológica do tema é apontada nas falas como 
elemento formativo, talvez, unicamente. Sobre os alcances de uma educação bio-
lógica, Furlani (2011) aponta a insuficiência deste viés, apontando os estudos de 
gênero como indispensáveis para a mudança de comportamento social por englo-
barem tópicos como senso de pertencimento de gênero, as representações cultu-
rais acerca das masculinidades e feminilidades, os significados sociais atribuídos 
às práticas sexuais, as negociações que devem existir entre homens e mulheres na 
adoção de medidas preventivas. Para a autora, muitas vezes estes debates são mais 
importantes do que ensinar métodos contraceptivos, já que, mesmo a escola tra-
balhando esses conteúdos, tem-se a impressão de que a sexualidade adolescente e 
jovem é um problema a ser controlado e que a gravidez indesejada entre jovens não 
deixa de acontecer na contemporaneidade.

Outra fala presente é a da novidade da temática, a qual encontra an-
teparo na resistência docente, justificada pelos/as professores/as com a falta 
de conhecimento acerca do assunto. Estas afirmações, em tons generalizantes, 
não apontam para um marco inicial consensual, originando-se de variadas si-
tuações, como docentes “de uma idade mais avançada” que não entendem a 
diferença entre gênero e “ideologia de gênero”, aí “apresentam resistência de 
trabalhar isso [...] porque é uma outra cultura”, outros/as julgam as atividades 
pró-diversidade como “ensinar os meninos a serem viados”, professoras que 
julgam LGBTQIA+ como “essas bichas, esses pederastas, essas sapatonas”, vi-
sões ancoradas no senso comum e na “ideologia de gênero”, expressas em falas 
como “pode ser que um professor influencie ou não o que uma criança pode 
ser no futuro” e outras que chegam a colocar em xeque o conteúdo da forma-
ção da SEMED, como em “[...] a formação que eu tive foi muito boa, apesar 
de eu não concordar com algumas coisas [...]” ou no modo como o/a docente 
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entende o assunto: “é uma temática relativamente nova, então eu acredito que 
encontre resistência por parte de muitos profissionais”.

Como contraponto a esta forma de encarar as crianças com foco nas 
visões pessoais que carregam, leciona Furlani (2011, p. 128):

[...] convém chamar a atenção e reforçar que a sexualidade infantil não pode 
ser considerada ou comparada à sexualidade adulta, nem nos momentos de 
analisar ou interpretar suas manifestações. O adulto que busca interpretar 
o comportamento infantil sob a sua ótica (já saturada de sensualidade e, 
porque não dizer, de pornografia) tenderá a considerá-la igualmente assim, 
altamente erotizada. É possível dizer que talvez resida aí uma das maiores 
dificuldades que nós, adultos, temos em lidar com a sexualidade da criança: 
o de não considerarmos que ela pode se comportar de forma espontânea 
sem intenção maliciosa... Como um ato de descoberta e reflexo de aguçada 
curiosidade.

Além disso, a autora aponta um fato incontestável: mesmo que seja tabu, 
ainda é preciso falar da temática para formar integralmente o ser humano e 
desenvolver nele uma vida de cidadania, no que tange aos direitos sexuais e re-
produtivos (FURLANI, 2011). Se o/a docente não explana o tema ou o faz de 
modo preconceituoso, a escola segue sendo um espaço que produz e reproduz 
opressões de gênero e sexualidade, por meio de visões estereotipadas oriundas 
do corpo social. Por outro lado, a escola também carrega o potencial de produ-
zir e reproduzir o oposto, sendo a formação de professores/as um instrumento 
disponível (SANTOS; WALCZAK; CORDEIRO, 2018).

Ponto que também merece análise é a da ideia de que o/a docente possa 
conduzir um discente a ter uma orientação sexual ou gênero diferente do “sexo 
que nasceu”, afinal, pressupõe-se uma coerência entre sexo e gênero (parece 
que as genitálias fazem o sujeito e não o sujeito que significa as genitálias!) 
(BUTLER, 2017). Tal contestação aparece também na fala de entrevistados/as 
que questionam o uso de “orientação sexual”, porque poderia haver uma con-
dução do desejo sexual da pessoa por outra. Este ponto de vista é discutido em 
Popov e Casteleira (2016), que também encontraram posicionamentos simi-
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lares por parte de profissionais de equipes multidisciplinares. Isto mostra, para 
os autores, como os conceitos estudados chocam-se com as subjetividades dos/
das trabalhadores/as, ajudando a explicar como ainda podem surgir respostas 
confusas, dispersas e até temerosas.

As ideias e conceitos do que seja a sexualidade, identidade sexual e gê-
nero para os/as docentes se articulam com a noção de uma suposta orienta-
ção que orbita em torno do sexo dos sujeitos, possibilitando relacionamentos 
afetivos e sexuais em, majoritariamente (e talvez “no máximo”), três tipos: 
heterossexual, homossexual e bissexual. Entretanto, perceber isso não quer 
dizer “liberdade”. Parece ser, ao contrário, mais um discurso normalizador, 
em que, ainda nem bem aceitas a possibilidade homossexual e bissexual, as 
“outras” são fortemente encaradas sob a égide do desvio, carecendo de “acei-
tação”. Um risco da naturalização das orientações sexuais é que a relação 
com a “diferença” fique apenas no plano das políticas de tolerância (“aceita-
ção”), ou seja, um respeito aos direitos do/a outro/a, desde que esse/a outro/a 
permaneça no eterno lugar de si mesmo/a, mantendo seguros os territórios 
delimitados de formas padronizadas de viver as condutas sexuais (DINIS, 
2008). Antes de educar sobre a sexualidade, os/as próprios/as educadores/as 
precisam ser educados/as para a diversidade.  

É interessante refletir sobre os limites para uma noção de liberdade 
individual, dado que, como propõe Butler (2009), o indivíduo não se encontra 
isolado das condições sociais, dependendo de vários instrumentos sociais para 
ser livre. Ainda há muita suspeita da saúde mental daqueles e daquelas que 
transgridem as normas da cis-heterossexualidade, a qual segue tomada como 
norma, como coerência entre corpo-sexo-desejo, portanto, normalizante e 
normalizadora dos sujeitos.

Muitas falas apontam para professores/as preconceituosos/as, os/as 
quais existem expressivamente, carregando tais preconceitos em si ou iden-
tificando na/no outro/a colega de trabalho: “[...] é muito conceito pra gente 
assimilar, e tem muita gente que é cabeça dura pra meio que se abrir em um dia 
só”. Estas ideias pré-concebidas levam à denúncia de práticas voltadas para a 
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temática, havendo, inclusive, relato de duas professoras que chegaram a receber 
notificações extrajudiciais.

O que os/as professores/as destacam como sendo opiniões deles/as 
apontam para uma “contaminação” da discussão proposta nos cursos de forma-
ção. O que se chama aqui de “contaminação” é uma deformação do conteúdo 
científico em uma “outra opinião”, de forma que se retira o status de cientifi-
cidade do debate (são apenas “opiniões” das formadoras, não conhecimentos 
científicos validados). Oras, “opinião por opinião”, cada um segue com a sua, 
prevalecendo um suposto “direito” (todo mundo tem direito a manter sua visão 
pessoal) e o cenário escolar segue sem nenhum tipo de alteração nas estruturas 
de preconceito e exclusão.

Não é redundante afirmar a necessidade de combater esses pressupostos 
preconceituosos. Se discutir gênero e sexualidade na sociedade contemporânea 
tem sido necessário e polêmico, as falas confirmam que o preconceito ainda 
não diminuiu. A resultante é a inferiorização de categorias como negros/as, 
mulheres, indígenas, LGBTQIA+ e uma constante reprodução da discrimina-
ção, do preconceito, da violência. A relação professor/a e aluno/a precisa estar 
fundamentada em visões distantes dos citados preconceitos, tabus e discrimi-
nações, de modo que a díade imiscua-se em um diálogo voltado para a cultura 
de paz (PEIXOTO; OLIVEIRA, 2016).

Algumas/uns entrevistados/as são mais explícitos/as em relação ao pre-
conceito, mesmo que não o vejam como tal: “[...] eu vejo mais [gênero] como a 
questão por exemplo se hoje é normal uma pessoa ser travesti... Na minha ca-
beça não é, porque a Igreja me diz que não é, a Biologia me diz que não é! [...]” 
ou nesta outra fala: “[...] desde criança a gente é criado dessa forma, com essa 
mentalidade que tem coisa que é de menino e que tem coisa que é de menina. 
Então você tem que desenraizar isso da mente [...] só que isso não cai do dia 
pra noite [...] acho que a gente deveria ter mais tempo de formação, pra enten-
der melhor [...]”. Além disso, muitos/as professores/as usam termos obsoletos 
como “opção sexual”, “homossexualismo” e valem-se de visões do senso comum 
para explicar o que pensam. A “aceitação” que muitos professores e professoras 
dizem ter não resiste a provocações mais profundas. Na pesquisa conduzida 
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por Soares e Monteiro (2019), os/as docentes, apesar de se declararem favorá-
veis à igualdade de direitos civis para todos/as, têm o discurso contrastado por 
ressalvas, por exemplo, em relação ao casamento religioso e adoção de filhos. 
Há também falas que remetem ao entrelaçamento da questão com gênero, 
sexualidade, raça e classe social.

A discriminação contra pessoas trans relatada por um dos entrevistados 
mostra como segue presente o discurso de tutela dos sujeitos, como se pessoas 
transexuais fossem incapazes de decidir sobre si, de dizer quem são (ROVAI, 
2020). Neste diapasão, ainda de acordo com Rovai (2020), é como se os su-
jeitos trans devessem seguir mantendo-se submissos ao sistema colonial de 
gênero, e não a sociedade que devesse respeitar estas pessoas. Este controle so-
bre corpos segue negando a estas pessoas serem sujeitas da própria existência, 
perpetua a invisibilidade de transexuais e travestis diante de políticas públicas 
que poderiam melhorar a vida deles e delas e seguem mantendo a expectativa 
destas pessoas em torno de 35 anos, ou seja, menor do que a metade do restan-
te da população, cuja expectativa é de 75 anos. 

É interessante pensar que parte de uma atribuição à “autoridade” da 
Biologia sobre os destinos humanos no tocante à gênero e sexualidade seja 
oriunda do fato de ela ser considerada uma “ciência natural”, portanto, “não 
ideologizada”, apta a corroborar uma relação linear sexo-gênero-expressão de 
gênero. Problematizando essa visão, Marin (2019, p. 139) destaca que:

Tanto a Biologia como a Química são ciências que em sua história têm 
sido influenciadas por questões ideológicas, econômicas, sociais e políticas. 
Mas também pelas questões culturais, marcadas pelo androcentrismo e a 
validação de discursos científicos que ganham aparência de leis ou verdades 
“neutras”, “absolutas” e “objetivas”, mas que na verdade buscam dotar a al-
gumas identidades de “normalidade” e colocar outras nas margens, no lugar 
da inclusão. Nesse sentido, tanto na biologia como na química podem ser 
discutidos os assuntos de gênero e sexualidade [...].

Uma consequência do preconceito por parte do professorado é apon-
tada por uma entrevistada: por serem assim, ensinam as crianças a serem pre-
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conceituosas também. O preconceito dos/das professores/as é descrito por ela 
desta forma: “[...] gente com preconceito muito grave que eu não vou falar aqui 
pela questão da ética mesmo, mas que eu sei que daria um estudo de tão mente 
fechada que consegue ser!”. O exposto faz recordar a precisa observação de 
Furlani (2011, p. 120): “[...] se um preconceito foi aprendido, é porque ele foi 
ensinado por alguém ou algo. A educação sexual pode apresentar um contra-
ponto sobre essa educação sexual em gênero, para meninos e meninas – numa 
prática pedagógica que deve ser sempre desenvolvida a partir da coeducação”.

As falas-denúncias acima expostas redundam ou diretamente na censu-
ra ou na intimidação de colegas de trabalho que alegam não realizar as ativi-
dades por medo de ações judiciais contra eles/elas. Afinal, eles e elas sentem-se 
em minoria no ambiente escolar, vigiados/as pelos próprios pares, por outros/
as funcionários/as e pelos/as familiares de discentes. 

Também preocupante são os/as docentes que se percebem desconstru-
ídos ou sem preconceito, porém, reproduzem discursos preconceituosos e re-
lutam em aceitar o conteúdo ofertado pela SEMED. Uma delas, por exemplo, 
carrega estereótipos de gênero e não consegue problematizá-los, quando relata 
que meninos não têm idade para usar objetos que ela considera como “femi-
ninos”: “na infância não pode, não tem idade”. Outra afirma que sua religião 
não atrapalha o modo como enxerga a diversidade sexual, porém acha que não 
deva trabalhar com “homossexualismo” (sic), “porque cada um com sua opção”.

Aproveita-se aqui para trazer à baila a pontual observação de Furlani 
(2011), que lembra ser a sexualidade uma dimensão humana, portanto, segui-
rá na vida de todos e todas, em todas as fases, com mecanismos específicos de 
manifestação, de significação social e vivência pessoal. Desta forma, precisa ser 
encarada como um processo contínuo, apenas diferenciado em cada fase da vida. 
E pontua, ajudando a problematizar a fala da docente que se assusta em ver uma 
criança do sexo masculino usando objetos que ela considera “femininos”:

[...] parece evidente que, enquanto as pessoas adultas explicitam seu pânico 
pedagógico diante de um menino, por exemplo, que se fantasia de bailari-
na e desliza um batom vermelho em seus lábios, estão demonstrando sua 
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homofobia e misoginia. Enquanto ser homossexual, gay, lésbica, travesti, 
transexual, transgênero for considerado algo negativo em nossa cultura, pais 
e mães, professores e professoras se sentirão muito desconfortáveis em per-
mitir que meninos e meninas brinquem, livremente, com seus brinquedos 
(FURLANI, 2011, p. 121).

Isso conduz a uma importante pergunta: se não há preconceito, como 
muitos e muitas alegam, qual o problema em que crianças constituam-se como 
pessoas LGBTQIA+, se esta for a situação? Se, por um lado, deve-se olhar a 
infância apenas como infância, longe do adultocentrismo, por outro, deve-se 
levar em consideração que, se há adultos/as LGBTQIA+, também há crianças 
LGBTQIA+, e elas merecem proteção da família, da escola e de outros grupos 
sociais nos quais estejam inseridas. Enquanto isso não for seriamente discuti-
do, segue-se, nas palavras de Curcio e Barros (2019), construindo estereótipos 
negativos em torno da diversidade sexual e do gênero, visando moldar uma 
imagem do sujeito LGBTQIA+ como perigoso, cuja legitimidade e afirmação 
da cidadania devem ser confrontadas em nome da proteção da sociedade bra-
sileira: por intermédio de um “suposto bem” e de uma moral conservadora que 
deveriam sobressair-se. Isto perpetua uma sociedade machista, LGBTQIA+-
fóbica, misógina, eugenista, colonial, fundamentalista e racista.

A reprodução acrítica de discursos por parte de alunos/as, falta de co-
nhecimento deles e delas também é apontado por entrevistados/as podendo 
ser uma “contaminação” de adultos/as com ideias pré-concebidas: uma docente 
relata que alunos/as não queriam fazer atividades “de meninas”, tendo que per-
correr um longo caminho para mostrar que dança e esportes em geral não têm 
gênero, sendo “pra todo mundo”. 

Este caminho de desconstrução precisa ser pautado no diálogo, partici-
pação e criticidade. É somente neste tracejado que crianças podem desenvolver 
atitudes, conceitos e práticas que não estabelecem normas e padronizações de 
gênero, levando ao desenvolvimento de novas crenças em torno de machismos, 
misoginias e demais instrumentos de opressão, como o citado de que dançar é 
atividade feminina. Algo comum de ouvir é que meninos gostem de azul e me-
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ninas de rosa. Tal pensamento é uma construção social, não havendo nenhum 
constrangimento que meninas prefiram rosa e meninos, azul, mas sim quando 
aquelas crianças que fujam a essa “regra” sofram desqualificações, julgamentos 
ou exclusões (PEIXOTO; OLIVEIRA, 2016).

A falta de apoio da equipe escolar também é um conteúdo importante 
para problematizações. Esta falta de apoio manifesta-se desde encaminhamen-
tos de questões em torno de sexualidade, gênero, curiosidades sexuais e mu-
danças corporais para docentes que ministram a disciplina de Ciências (“[...] 
isso é até desconhecimento da legislação, porque falar de sexualidade é uma 
coisa que qualquer professor pode fazer. Pode não, deve!”), demonstrando não 
quererem falar do assunto até situações como bullying para com docentes que 
trabalham o tema e falta de apoio, principalmente psicológico e afetivo, quan-
do professores/as são censurados/as, inclusive com ameaças de ações judiciais 
(uma disse que os/as colegas a chamavam de “doida” por querer desenvolver 
o tema da sexualidade, outra fala de como se sente fragilizada pelo não apoio: 
“[...] quando a gente tem uma equipe escolar que ajuda a gente, que apoia a 
gente nas nossas decisões, é muito mais fácil [...]”). A falta de apoio, na fala de 
uma entrevistada, manifesta-se também por aqueles/as que não saem de cima 
do muro: dizem apoiar, mas não se posicionam quando uma tomada de postura 
faz-se necessária. Vale ressaltar que a ministração do tema somente nas disci-
plinas de Biologia significa que a transversalidade (que deveria ser efetivada) 
não vem sendo desenvolvida (SOARES; MONTEIRO, 2019).

Isto leva a perceber que a formação precisa extrapolar o corpo docente 
e abranger gestores/as, pedagogos/as e demais membros equipe escolar. Nas 
palavras de Peixoto e Oliveira (2016), na formação continuada é preciso discu-
tir a dissipação do machismo e de práticas preconceituosas. Para tanto, ela – a 
formação – precisa ancorar-se em discursos não preconceituosos, não discrimi-
natórios e não desrespeitosos. A sexualidade precisa ser entendida de maneira 
ampla, incluindo questões históricas, sociais e culturais. Ela não deve fechar-se 
para discussões acerca das sexualidades e formação do masculino e do femini-
no: “não debater é apoiar que é proibido debater” (PEIXOTO; OLIVEIRA, 
2016, p. 50). Lecionam os autores:
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[...] Apenas por meio de uma formação inicial e continuada que preserve o 
respeito e o reconhecimento das diferenças (de gênero/sexualidade, cultu-
rais, étnicas, religiosas, econômicas) será possível que a sociedade caminhe 
em direção a uma formação igualitária, equânime e progressista, na qual 
meninos e meninas convivam e percebem que são todos/as iguais perante 
os direitos e devem ser respeitados/as e não inferiorizados/as (PEIXOTO; 
OLIVEIRA, 2016, p. 51).

Soares e Monteiro (2019) também destacam a necessidade dos cursos 
de formação continuada para todos/as os/as profissionais da educação, não só 
para docentes. Segundo elas, os relatos de atitudes preconceituosas não se res-
tringem aos/às professores/as, portanto, gestores/as, serventes, merendeiras/os 
também precisam fazer parte da discussão, devendo os cursos adequarem as 
metodologias para bem recebê-los/as, caso seja necessário.

Um professor alega que a Base Nacional Curricular Comum precisa ser 
mais bem elaborada e que onde leciona há atraso em relação a ela. Entretanto, 
esta fala não deveria ser impeditiva, de fato, para que o trabalho acontecesse. 
Afinal, a escola é um local de passagem obrigatória, conforme a Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo sexto combinado com a 
Lei 11.114/2015, que dispõem ser imprescindível a matrícula da criança no 
Ensino Fundamental. Assim, a fala do docente mais soa como escusa do cum-
primento e asseguramento da escola como um lócus, de fato, para todos e todas, 
independente da orientação sexual e/ou gênero.

Há discursos apontando professores/as que se veem no “meio do fogo”, 
sendo disputados/as por conservadores e progressistas: teoria de gênero versus 
“ideologia de gênero”. Os discursos emergem em trechos como “é um debate 
complicado. Preciso saber mais” (docente chega a essa conclusão após refletir 
sobre gênero e “ideologia de gênero”), de forma mais literal, por parte daque-
les/as que se sentem “perdidos/as” ou em “[...] a verdade é que vem um e diz 
uma coisa, vem outra pessoa e diz outra e a gente não sabe em quem acreditar 
[...]”. Esta última fala mostra, mais uma vez, como professores/as ainda não 
entendem os debates sobre sexualidade e gênero como algo científico, levando 
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para o campo da fé ou da opinião, talvez pelo tom dogmático dado à questão 
por religiosos/as.

Tudo até aqui colocado leva a uma inquietação em ouvir, de docentes, 
que conseguiriam supostamente separar o que pensam “no âmbito privado” 
das práticas em sala de aula. Questiona-se: é mesmo possível separar o que se 
pensa do que se ensina? As falas parecem indicar que não. Aliás, as escolhas 
docentes sobre o que falar e o que não falar, ou o que se debate e o que não se 
debate, ou como se debate o que se debate e que temas são escolhidos para tal, 
em Foucault (2017), pode ser visto também como discurso e relações de poder, 
afinal, calar, dizer e o modo como se diz ou se cala evidenciam situações de 
controle e de direcionamento do espaço educacional.

Além de mostrar como o discurso da “ideologia de gênero” tem coop-
tado docentes, as falas ilustram como, de fato, o preconceito sustenta-se na 
naturalização de processos sociais, na desinformação, na ignorância e no con-
servadorismo. Também é importante verificar como, na prática, a escola - que 
deveria assegurar a liberdade, igualdade e o respeito ao/a outro/a e às suas 
especificidades, ofertando condições mínimas para a convivência com a diver-
sidade - não o faz. A temática da diversidade sequer é debatida, ou, quando isto 
acontece, o é majoritariamente com profissionais sem a formação acadêmica 
necessária para a efetiva tomada de consciência (CYRILO, 2016).

Alguns/mas professores/as queixam-se de que a formação ofertada pela 
SEMED precisa de mais tempo de duração, outros/as reproduzem literalmen-
te os discursos da “ideologia de gênero”. Acredita-se que tal feedback mereça ser 
visto cautelosamente pela equipe de formação, já que, como outrora defendido 
por Neves e Silva (2015), é preciso que este trabalho ocorra de forma contínua 
e sistemática, não tendo apenas um caráter pontual, de forma a ser mais efetivo 
na construção de um labor que “valorize o diálogo respeitoso, progressivo e 
libertador, de modo que os/as alunos/as sejam amparados/as por práticas peda-
gógicas que reconheçam as diferenças (sociais, culturais, econômicas, sexuais, 
religiosas, entre outras)” (PEIXOTO; OLIVEIRA, 2016, p. 52).

Outro ponto importante é perceber ser uma realidade docente a au-
sência de contato com a temática desde a formação. A formação básica do/a 
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professor/a não fornece estudos suficientes e não gera esclarecimentos técni-
cos, éticos, políticos e históricos para o manejo dos temas sexualidade, gênero 
e diversidade sexual em sala de aula (NEVES; SILVA, 2015).

Também devem ser ressaltadas as queixas da resistência das famílias, as 
quais redundam em medo de represália, por parte de professores e professoras, 
de pais, mães e responsáveis: “porque existe aquele questionamento de achar 
que a gente tá incentivando, de achar que a gente tá estimulando, que a gente 
quer despertar uma coisa que não é da idade”. Outra professora enfatiza que “a 
família vem em cima da gente”. Inclusive, as censuras das atividades que duas 
docentes sofreram estão entrelaçadas a familiares que não aceitavam aborda-
gens sobre o assunto. Esta situação confirma o pensamento de Cyrilo (2016, 
p. 69), para quem:

[...] embora as políticas públicas sejam respaldos para a concretização de 
direitos fundamentais humanos, na prática isso nem sempre se efetiva, pois 
não se trata apenas de formular as leis para que a harmonia da sociedade se 
estabeleça. É necessário compreendermos que as formulações de políticas 
públicas voltadas à ‘minoria’ também são permeados por valores éticos e 
morais da sociedade, que estabelecem fronteiras entre os gêneros, e que po-
dem contribuir ou dificultar a efetivação dos direitos conquistados por leis.

Em relação a este “medo da família”, Furlani (2011) aclara que a educa-
ção sexual infantil não estimula uma suposta vivência precoce da sexualidade. 
A educação sexual respeita a necessidade de meninos e meninas informarem-
-se, desenvolverem-se, torna a adolescência deles e delas mais tranquila e res-
ponsável. Realizar esse trabalho é definir e implementar, na escola, um espaço 
permanente para discussão da sexualidade, para o fomento de uma cultura de 
atitudes em face da vida sexual que mais cedo ou mais tarde efetuar-se-á. Daí 
a concordância com Cyrilo (2016), que aponta a importância assumida pela 
educação e a necessidade de repensarmos as práticas escolares, buscando não 
reforçar preconceitos, discriminações e violências de gênero, assumindo, para 
si, como um objetivo educacional, o enfrentamento das violências, a promoção 
da equidade de gênero e o respeito para com a diversidade. Outro ponto que 
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merece ser destacado é que as dificuldades em se posicionarem politicamente 
impacta diretamente a valorização da diversidade, além de que isto é um ox-
ímoro, pois não se posicionar é se posicionar (em favor da parte mais forte).

Neste viés, a análise das falas e de posicionamentos (ou da paradoxal 
ausência deles) evidencia o acosso proporcionado pelo pensamento conserva-
dor, que, infelizmente, com a ajuda de parte expressiva do fundamentalismo 
religioso de base judaico-cristã, silencia o pensamento crítico na escola, por 
meio de fake news como a “ideologia de gênero” ou na busca de criação de me-
canismos de silenciamento na educação, como o foi a proposta do Movimento 
Escola sem Partido (ou do partido de quem o propõe, frise-se!). O que fica 
como conclusão principal e perigosa é a luta constante colocada para os direi-
tos humanos pelo não retrocesso nas pautas de gênero, sexualidade e diversida-
de sexual, que está sendo travada em uma arena estratégica para conservadores 
e progressistas: a escola. O paradoxo é que tal disputa sequer deveria ser cogita-
da, pois, conforme o ordenamento jurídico, com destaque para a Constituição 
Federal de 1988, a escola deve ser palco do pluralismo pedagógico, de inclusão, 
de laicidade e da liberdade de cátedra professoral.

Considerações finais

Este capítulo objetivou discutir como os/as docentes representam suas 
atividades diante do pensamento conservador que presenciam nas escolas, seja 
por conta de colegas de trabalho, da família de discentes ou mesmo pelas tra-
jetórias de vida que cada uma e cada um deles/as traçou mediante diferentes 
experiências acumuladas em locais como a universidade, a própria escola ou 
a igreja (ou a ausência destas experiências). O que fica patente é a ascensão 
orquestrada por grupos detrás de ideais como “Escola sem Partido” e propug-
nadores da nefasta “ideologia de gênero”. Tal poder enseja a necessidade de 
resistência, o que vem acontecendo, mas ainda não suficiente o bastante para 
uma “virada de quadro”.

Neste momento de encerramento, pensa-se ser necessário destacar que 
os/as professores/as entrevistados/as durante pesquisa de campo eram todos/
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as do Ensino Fundamental I e II. Ou seja, o trabalho deles/as é de suma im-
portância para a criança/adolescente em desenvolvimento, com suas dúvidas, 
ansiedades e inquietudes. Como verbalizado por um docente entrevistado, 
os discentes inscrevem essas dúvidas, ansiedades e inquietudes na escola, por 
meio de desenhos de genitais em mesas e cadeiras, no brincar “diferenciado”, 
no vestir-se e no comportar-se. Se os/as regentes da sala de aula não sabem 
lidar com a dimensão da experiência, o que a escola tem se tornado? Do que 
fala, do que não fala e por qual motivo? No sentido de se ter subsídios teóricos 
para refletirmos, Louro (2014, p. 71-72, grifos no original) leciona:

[...] tão ou mais importante do que escutar o que é dito sobre os sujeitos, pa-
rece ser perceber o não dito, aquilo que é silenciado – os sujeitos que não são, 
seja porque não podem ser associados aos atributos desejados, seja porque 
não podem existir por não poderem ser nomeados. Provavelmente, nada é 
mais exemplar disso do que o ocultamento ou a negação dos/as homosse-
xuais – e da homossexualidade – pela escola. Ao não se falar a respeito deles 
e delas, talvez se pretenda “eliminá-los”, ou pelo menos, se pretenda que 
os alunos e as alunas “normais” não os/as conheçam e possam desejá-los/
as. Aqui o silenciamento – a ausência da fala – aparece como uma espécie 
de garantia da “norma”. A ignorância (chamada, por alguns, de inocência) 
é vista como a mantenedora dos valores ou dos comportamentos “bons” e 
confiáveis. A negação dos/as homossexuais no espaço legitimado da sala de 
aula acaba por confiná-los às “gozações” e aos “insultos” dos recreios e dos 
jogos, fazendo com que, deste modo, jovens gays e lésbicas só possam se 
reconhecer como desviantes, indesejados ou ridículos.

É imprescindível constatar que a escola é um microcosmo da sociedade 
brasileira para que entendamos a lição acima exposta por Louro (2014). Se 
o Executivo expressa um conservadorismo personificado em figuras como o 
chefe deste Poder e em ministros que se reconhecem como “anti-globalistas” 
ou “terrivelmente evangélicos” e que defendem apenas o uso de azul pelos me-
ninos e rosa pelas meninas, se o Legislativo fecha-se à criação de leis mais 
progressistas, recusando-se a efetivar a perspectiva da igualdade ou tentando 
barrar as parcas conquistas já existentes, entende-se a importância da escola 
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como cenário de disputa, porque este ambiente carrega em si a semente da 
transformação e da mudança. Assim, conservadores vêm pautando a batalha 
para manutenção da escola como um ambiente fechado e retrógrado, de forma 
a manter a sociedade como um feudo religioso fundamentalista, no retrato 
mais tenebroso que a imaginação possa conceber sobre a Idade Média.

 Precisamos lutar por uma escola, de fato, para todos, todas e todes. Um 
dos mecanismos de resistência é a realização de mais pesquisas, mas também 
tornar nosso Legislativo mais representativo da diversidade aqui pleiteada, em 
âmbito municipal, estadual e federal. Isto só acontecerá disputando espaços 
ideológicos, sejam eles religiosos, educacionais, de saúde, de produção cultural. 
Infelizmente, este texto está sendo finalizado com conclusões pouco promis-
soras, o que não se torna impeditivo de que nossa indignação se torne semente 
de mudanças. Não resta outra opção que não res(ex)istir!

REFERÊNCIAS

BUTLER, Judith. Desdiagnosticando o gênero. Physis – Revista de Saúde Co-
letiva, Rio de Janeiro, v. 19, n. 1, p. 95-126, 2009. Disponível em: https://www.
scielo.br/j/physis/a/Xg4SdtQL64jBYZgm9q4MyMH/?lang=pt&format=p
df. Acesso em: 21 jul. 2021.

BUTLER, Judith. Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade. 
Tradução Renato Aguiar. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017. 

CURCIO, Thais Vieira Gaudard; BARROS, Nívia Valença. Direitos LGBT 
em palcos de disputa. In: PEREIRA, Denise. Sexualidade e Relações de Gênero. 
Ponta Grossa: Atena Editora, 2019. p. 119-129.

CYRILO, Silvana Pereira. Gênero, sexualidade e educação: uma análise da 
literatura Bola de Sebo e da canção Geni e Zepelim no contexto da efetiva-
ção de políticas públicas. In: MAIO, Eliane Rose; OLIVEIRA, Márcio de; 
PEIXOTO, Reginaldo. (Orgs.). Educação, saúde, gênero e sexualidade: diálogos 
possíveis. Curitiba: CRV, 2016. p. 57-72.

https://www.scielo.br/j/physis/a/Xg4SdtQL64jBYZgm9q4MyMH/?lang=pt&format=pdf
https://www.scielo.br/j/physis/a/Xg4SdtQL64jBYZgm9q4MyMH/?lang=pt&format=pdf
https://www.scielo.br/j/physis/a/Xg4SdtQL64jBYZgm9q4MyMH/?lang=pt&format=pdf


192

DINIS, Nilson Fernandes. Educação, relações de gênero e diversidade sexual. Educ. 
Soc., Campinas, v. 29, n. 103, p. 477-492, ago. 2008. Disponível em: http://dx.doi.
org/10.1590/S0101-73302008000200009. Acesso em: 21 jul. 2021.

FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: a vontade de saber. 4 ed. Rio 
de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 2017.

FURLANI, Jimena. Educação sexual na sala de aula: relações de gênero, orien-
tação sexual e igualdade étnico-racial numa proposta de respeito às diferenças. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2011.

HENRIQUES, Ricardo et al. Gênero e diversidade sexual na escola: reconhecer 
diferenças e superar preconceitos. Brasília: Ministério da Saúde, maio 2007. 
(Caderno SECAD 4).

LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva 
pós-estruturalista. 16 ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

MARIN, Yonier Alexander Orozco. Percepção de professores de química em 
formação, sobre assuntos de gênero e sexualidade e as possibilidades de abor-
dá-lo no ensino de química. Scientia Naturalis, Rio Branco, v. 1, n. 2, p. 130-
143, 2019. Disponível em: https://periodicos.ufac.br/index.php/SciNat/issue/
view/128. Acesso em: 21 jul. 2021.

NEVES, André Luiz Machado das; SILVA, Iolete Ribeiro da. Diversidade 
sexual e protagonismo de professores: uma análise sócio-histórica dos significados. 
Manaus: FAPEAM; São Paulo: Martinari, 2015.

PEIXOTO, Reginaldo; OLIVEIRA, Márcio de. Masculino e feminino: cons-
truções que carecem de (des)construções sociais. In: MAIO, Eliane Rose; 
OLIVEIRA, Márcio de; PEIXOTO, Reginaldo. (Orgs.). Educação, saúde, gê-
nero e sexualidade: diálogos possíveis. Curitiba: CRV, 2016. p. 39-56.



193

POPOV, Cleber Gabriel; CASTELEIRA, Rodrigo Pedro. Equipe multidis-
ciplinar: contexto histórico e processo de implementação. In: MAIO, Eliane 
Rose; OLIVEIRA, Márcio de; PEIXOTO, Reginaldo. (Orgs.). Educação, saú-
de, gênero e sexualidade: diálogos possíveis. Curitiba: CRV, 2016. p. 25-38.

ROVAI, Marta. “A gente é pessoa!”: narrativas de mulheres trans sobre Direi-
tos Humanos. Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v. 12, n. 29, p. e0105, 
2020. Disponível em: https://revistas.udesc.br/index.php/tempo/article/
view/2175180312292020e0105. Acesso em: 21 jul. 2021.

SANTOS, Eliane dos; WALCZAK, Alne; CORDEIRO, Thammires. Ques-
tões de gênero e sexualidade: um desafio na formação docente. In: III Semi-
nário Internacional Corpo, Gênero e Sexualidade. Rio Grande do Sul, Anais 
eletrônicos... 2018. Disponível em: http://www.aps.pt/vii_congresso/papers/
finais/PAP0270_ed.pdf. Acesso em: 21 jul. 2021.

SILVA, Adan Renê Pereira da. Formação em diversidade sexual na (res)significa-
ção da docência: um estudo na Rede Municipal de Ensino de Manaus. 2020. 295f. 
Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação 
da Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2020.

SILVA, Adan Renê Pereira da. Por uma escola para todos e todas: ensaios 
sobre gênero, sexualidade e diversidade sexual em uma perspectiva inclusi-
va. RECH – Revista Ensino de Ciências e Humanidades – cidadania, diversidade 
e bem-estar. Humaitá, v. IV, n. 1, p. 325-344, jan.-jun. 2019. Disponível em: 
https://www.periodicos.ufam.edu.br/index.php/rech/article/view/5814/4535. 
Acesso em 21 jul. 2021.

SOARES, Zilene Pereira; MONTEIRO, Simone Souza. Formação de profes-
sores/as em gênero e sexualidade: possibilidades e desafios. Educar em Revista. 
Curitiba, v. 35, n. 73, p. 287-305, jan./fev.  2019. Disponível em: https://www.
scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40602019000100287. 
Acesso em: 21 jul. 2021.

https://www.periodicos.ufam.edu.br/index.php/rech/article/view/5814/4535
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40602019000100287
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40602019000100287


194

CAPÍTULO 11

SAÚDE MENTAL INDÍGENA E FORMAÇÃO DE PSICÓLO-
GOS NA REGIÃO NORTE DO BRASIL: ENTRE O DESCA-
SO E A INVISIBILIDADE

Rosangela Aparecida Hilário

Rafael Ademir Oliveira de Andrade

Gelcilene Maia Gonçalves

Introdução

A caracterização da chamada política indigenista, ou seja, a política 
do Estado dirigida às populações indígenas ocorreu ao longo da trajetória 
Brasileira, através da forte participação do poder público, ainda que consor-
ciado a entidades religiosas e civis, com intuito de promover a assimilação 
dos povos indígenas à sociedade brasileira. Entretanto, ao decorrer dos anos 
mostrou-se que tal presunção era infundada, pois, longe de desvanecer, as 
sociedades indígenas possuíam grande crescimento demográfico, mostraram 
grande vitalidade cultural e ampliaram suas pautas de reivindicação por di-
reitos ligados à diferenciação étnica.

A temática referente a saúde mental indígena contemporaneamente 
ainda é invisibilizada, principalmente nos espaços acadêmicos. Para o Esta-
do, o assunto começou a ser discutido a partir da criação de políticas públi-
cas destinadas à atenção à saúde aos povos indígenas. Na área acadêmica, a 
temática de saúde mental indígena ainda ocorre de forma discreta. Batista e 
Zanello (2016) obtiveram dados de que apenas 50% dos artigos pesquisados 
referentes à saúde mental indígena contaram com a presença de psicólogos 
como pesquisadores/autores.
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É preciso ter consciência de que as abordagens direcionadas à saúde 
mental indígena diferem da utilizada em qualquer campo de atuação, assim 
como em qualquer outro local de trabalho, como por exemplo a atuação em 
um hospital acontece de forma diferente da realizada em uma clínica. Ao falar 
de saúde indígena, é necessário entender primeiramente as concepções sobre 
saúde mental por partes dos indígenas, compreender sua cultura e costumes, 
para que a partir da inserção do psicólogo e a interação com os povos indígenas, 
tenha resultado em seu campo de trabalho.

As políticas públicas adentram a temática de saúde indígena a partir da 
1ª Conferência Nacional de Proteção à Saúde Indígena, sendo reivindicado a 
criação de subsistemas de atenção à saúde direcionados às necessidades espe-
cíficas. De acordo com Batista & Zanello (2016) apenas no final da década de 
1990 a temática obteve mais importância por parte do Estado, motivada pela 
maior visibilidade de complicações relacionadas a saúde mental, onde ocorreu 
um olhar mais atento aproximadamente uma década depois, sendo em 2007, 
quando entrou em vigor a Portaria nº 2.759 – Ministério da Saúde, com o es-
tabelecimento de diretrizes gerais relacionadas a Política de Atenção integral à 
Saúde Mental das Populações Indígenas.

Dessa forma, o presente artigo visa compreender a articulação dos 
projetos políticos-pedagógicos com a formação de psicólogos e do seu envol-
vimento com a saúde mental indígena considerando seu contexto territorial 
onde as comunidades indígenas estão inseridas.

Psicologia e Povos Tradicionais: qual a relação?

De acordo com a Constituição Federal de 1988, que foi conside-
rada referência histórica para aos indígenas, sendo reconhecida suas or-
ganizações sociais, costumes, línguas, crenças e tradições, e seus direitos 
às terras que ocupam, sendo originária dos mesmos, presente no artigo 
231: “São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmen-
te ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos 
os seus bens.” (BRASIL, 1988, p. 133)
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 Segundo Gallois (2016) grande parcela da população brasileira 
desconhece os processos históricos percorrido diante da invisibilidade e 
reafirmação indígenas, assim como ignora a vasta diversidade de forma-
ções atuais de existência desses povos, pois geralmente, se mantém uma 
visão de caracterização estereotipada em relação ao que seria considerado 
um índio de verdade, visto como um morador da selva, que mora em ocas, 
possuindo enfeites de plumária, poucas vestimentas e matando/pescando 
com arco e flecha. Ainda hoje, é perpassada uma cultura indígena de for-
ma singular, como se fossem apegados a uma cultura única e a tradição.

O ministério da Saúde distingue a população indígena como sen-
do vulnerável e com alta possibilidade de problemas psicóticos, sendo 
eles a dependência química (álcool e outras drogas), abuso e uso ina-
dequado de psicotrópicos, suicídio e violência. Vale ressaltar que, entre 
2010 e 2017, ocorreu um aumento de 55,7% de mortalidade por suicídio 
entre os indígenas (DORNELES et al., 2019).

É preciso que a atenção à saúde indígena tenha uma abordagem 
diferenciada, que faça sentido e tenha articulação com sua cultura 
tradicional, de diferentes formas e relacionados a cada grupo indígena, 
que esses povos possuem. É preciso compreender que a cultura indígena 
possui uma vasta diversidade, e as mudanças de crenças, valores e hábitos 
irá surgir de acordo com a comunidade existente.

De acordo com Dorneles et al. (2019) em 1999, aconteceu o lan-
çamento do Sistema Único de saúde (SUS), e sob responsabilidade da 
Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), a Política Nacional de Aten-
ção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI), estabelecendo o Subsiste-
ma de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (SASI). Tornando a parti-
cipação indígena a ser considerada como princípio fundamental para o 
controle dos serviços e do fortalecimento de sua autonomia, atendendo 
as necessidades das comunidades e envolvendo a população indígena 
nas etapas dos procedimentos de planejamento, execução e avaliação das 
ações realizadas (BRASIL, 2002).
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O SASI é composto por 34 Distritos Sanitários Especiais Indíge-
nas – DSEIs, unidades gestoras da atenção primária em saúde em terras 
indígenas, distribuídos estrategicamente. Possuindo também uma estru-
tura de atendimento composta por Pólos-Base e Casa de Saúde Indígena.

Posteriormente, em 2010, a gestão do SASI passou da FUNASA 
para a mais recentemente criada Secretaria Especial de Saúde Indígena 
(SESAI). O recente modelo de gestão da saúde indígena passou a possuir 
uma secretaria especial, relacionada diretamente ao Ministério da saúde e 
de caráter executivo, onde sua atuação aconteceria de forma descentraliza-
da por meio dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs).

Visando autonomia administrativa e financeira dos DSEIs a partir da 
luta pela criação da SESAI, sendo que a autonomia pretendida não estava re-
lacionada somente a procedimentos administrativos na realização de despesas, 
mas também em promoção de democratização da saúde e fortalecimento do 
protagonismo e de poder de decisão por parte dos povos indígenas em suas 
comunidades e regiões (DORNELES et al., 2019).

A PNASPI (Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indíge-
nas) mencionava a importância da abordagem biopsicossocial quando obteve 
êxito de suas diretrizes, mas não havia um direcionamento direto à saúde men-
tal. A partir de 2006, o Departamento de Saúde Indígena da FUNASA inseriu 
em seu plano de metas a produção de programas de prevenção e intervenção 
em saúde mental, com o objetivo de implementação em até 80% dos DSEIs do 
país. Ocorrendo a regularização dos programas somente no ano seguinte, com 
o lançamento por parte do Ministério da Saúde da Portaria nº 2.759/2007 
– sendo o primeiro documento relativo à saúde mental indígena no Brasil. 
(Dorneles et al., 2019). Considerando a Declaração das Nações Unidas sobre 
os Direitos dos Povos indígenas, aprovada pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas em 13 de setembro de 2007.

A portaria criada trouxe um avanço para a temática referente à saúde 
mental indígena, mas que não tem sido eficiente. Houve a criação do comitê 
gestor, mas seus conteúdos norteadores não foram sistematizados de forma 
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organizada, acarretando o comprometimento do monitoramento de suas ações 
(BOAVENTURA et al., 2017).

Nos dias atuais, a prática relacionada à atenção à saúde mental é uma 
área técnica na SESAI, estabelecida por psicólogos, assistentes sociais e an-
tropólogos, entre outros integrantes que formam uma equipe multidisciplinar. 
Dessa forma, a equipe elabora ações interdisciplinares em saúde mental, nas 
secretarias e nos DSEIs, com a existência de diferentes metodologias e base-
ando-se na particularidade de cada contexto das demandas que surgem. Sobre 
a temática, é preciso levar em consideração sua complexidade, dessa forma, 
as práticas institucionais da SESAI relacionadas à saúde mental ocorrem de 
forma gradativa e estão em constante construção e transformação (BATISTA; 
ZANELLO, 2016).

Saúde Mental e Psicologia

O código de ética dos profissionais de Psicologia é pautado pela valo-
rização e afirmação do direito à autonomia e à diversidade de estilos de vida 
individuais e coletivos, dessa forma, precisam considerar tal direito aos povos 
e as comunidades tradicionais, sendo de interesse do artigo os povos indíge-
nas. Considerando a história das organizações de suas comunas, insurreições 
e conjuras, agências de cuidar de si, da manutenção de sua cultura e saberes, 
dos recursos de autovalorização e de criação de instância de pertencimentos, 
de assunção e de reconhecimento de si mesmo, promoção de solidariedade, 
saúde, espiritualidade e religiosidade, são condições importantes para firmar 
nossas alianças ético-políticas com esses povos. A relação existe, mas, ainda é 
incipiente. É necessário aprofundar os estudos e multiplicá-los a luz da neces-
sidade de se zelar pela saúde mental com respeito as diferenças culturais.

Neste subitem apresentamos as referências do Conselho Federal de Psi-
cologia utilizadas para a organização deste texto e no próximo subitem serão 
apresentadas a articulação possível entre os estudos culturais, algumas das re-
ferências teóricas utilizadas no processo de formação e a análise compatível 
com o espaço disponível para esse texto para apresentarmos a seguir nossas 
considerações sobre o fenômeno.
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Formação em Psicologia e povos indígenas: um tema ainda ausente na 
pesquisa

Para refletir sobre a formação em Psicologia e os povos indígenas fize-
mos uma revisão de literatura a respeito de textos são associados por tema, lei-
tura de resumos e selecionados para uma discussão texto/autora em que foram 
encontrados os trabalhos:

O artigo “A representação do indígena no discurso de estudantes de 
Psicologia: possíveis impactos sobre a escuta do sofrimento psíquico indígena” 
(DA SILVA; FERNANDES; DE CARVALHO, 2019) iniciou a partir da 
atividade de extensão que consistia em realizar seminários em forma de roda 
de conversa nos cursos em que havia estudantes indígenas, onde o Seminário 
iniciava-se com a pergunta “O que é ser índio?”, a qual era respondida pelas 
participantes indígenas e não indígenas individualmente em uma folha. 

As respostas coletadas deram origem a uma pesquisa documental do 
tipo qualitativa, intitulada: “Contribuições para afirmação dos direitos indi-
genistas no ensino superior: uma experiência de extensão e pesquisa na UFR-
GS” (FERNANDES, 2017). Possuindo o objetivo de analisar o conteúdo das 
respostas para pensar os significados atribuídos pelos estudantes e servidores 
da UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, durante a ação de 
extensão supracitada desenvolvida pelo GAIn – Grupo de Acolhimento ao 
Estudante Indígena, na intenção de contribuir com a defesa das ações afirma-
tivas que envolvem a população indígena. 

Os autores que se mobilizaram para a produção desse estudo eram es-
tudantes indígenas e não indígenas do curso de Psicologia, em conjunto com 
uma pesquisadora e professora de Serviço Social, demonstrando a possibilida-
de de articulação de conhecimentos, respeitando as particularidades do campo 
da Psicologia trazido pelos estudantes. Portanto, os/as estudantes obtiveram 
229 respostas documentadas a partir dos seminários, dentre elas, 31 de alu-
nos(as) de Psicologia e a partir dessa observação, chamou a atenção das autoras 
que no curso de Psicologia a compreensão do que é ser índio, está associada 
ao “sofrimento” que estas pessoas possam sentir em função da discriminação, 
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da exploração, da violação de direitos, entre outras causas citadas pelos parti-
cipantes. O recorte enfocado na Psicologia foi apontado para compor o artigo 
produzido porque dois dos autores são dessa área e sentiram certos “desassos-
segos” diante dos conteúdos das respostas de seus colegas.

Guimarães et al, (2019) “Temporalidade e Corpo numa Proposta de 
Formação do Psicólogo para o Trabalho com Povos Indígenas” aborda aspectos 
dos procedimentos de atuação do serviço Rede de Atenção à Pessoa Indígena, 
vinculado com o Departamento de Psicologia Experimental do Instituto de 
Psicologia da Universidade de São Paulo, no período de 2015 a 2017, com o 
objetivo de discutir impactos de mudanças nos procedimentos de visitas às 
comunidades para a formação do psicólogo, que alteraram qualitativamente 
o vínculo entre os estudantes e as pessoas das comunidades visitadas, com as 
quais buscaram efetivar ações e projetos em coautoria. 

Dessa forma, as visitas às comunidades indígenas, por sua vez, provoca-
ram rupturas nas preconcepções que os estudantes possuíam antes dos encon-
tros. Possibilitando a descrição de relatos elaborados por estudantes de psico-
logia da Rede Indígena contrastando com a temporalidade vivida no contexto 
urbano/acadêmico e a temporalidade experimentada nas aldeias como algo 
que provoca marcas no corpo, seja referente ao cansaço do corpo que se desloca 
para outras regiões (visitas às comunidades), seja por exposição do corpo a prá-
ticas culturais distintas das quais está habituado: cantos, danças, sons, cheiros, 
dentre outros elementos. 

Dessa forma, buscaram promover condições para que o profissional em 
formação possa lidar com angústias resultantes da exposição de seus corpos a 
experiências inquietantes que desregulam concepções e práticas amplamente 
difundidas na formação básica em Psicologia, com suas teorias clássicas de um 
tempo e lugar que o indígena não ocupa lugar de sujeito.

Possibilitando o saber antropológico e o psicológico como fundamen-
tais nas intervenções de saúde mental indígenas, e ressaltando que os profis-
sionais dessa área são pouquíssimos representados nos referentes às equipes 
encarregadas, existindo uma urgência em se discutir o papel de ambas as disci-
plinas nas equipes. Portanto, a autora traz a necessidade de pensar os ajustes na 
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formação profissional, aos obstáculos em dialogar com diversas questões está 
presente em inúmeras áreas, principalmente na Psicologia, foco do seu traba-
lho, há de se refletir o que essa área tem a dizer sobre essas questões e como se 
posicionará quando chamada a comparecer.

O último texto encontrado foi o resumo do “GT de Psicologia e Povos 
Indígenas no Conselho Regional de Psicologia 10 (Pará-Amapá): articulando 
saberes “psis” com o dos povos indígenas em suas moviment(ações)” (PINTO 
et al, 2018). O trabalho refere-se a moviment(ações) realizadas pelo Grupo de 
Trabalho de Psicologia e Povos Indígenas do Conselho Regional de Psicologia 
(CRP) da 10ª Região, abrangendo os estados do Pará e Amapá. A existência 
do GT possui o papel de orientar a prática profissional de psicólogas(os) para 
os possíveis encontros com sujeitos e coletivos indígenas. Dessa forma, vale 
ressaltar que a relevância do tema está para além de uma contribuição para 
o entendimento do papel da(o) psicóloga(o) e de outras profissões atuantes 
com essas populações: é essencial entender a importância que a inserção da(o) 
psicóloga(o) nesse contexto não seja de colonizadora, mas sim pautada em 
compromisso profissional ético, estético e político, que assegure a garantia de 
direitos e respeito às suas culturas, costumes, línguas, diversas etnias etc. Dessa 
forma, através do GT, que o CRP 10, tem promovido debates, capacitações, 
eventos, articulações intersetoriais, de forma a aprofundar e compartilhar no-
vos saberes e práticas, que estejam alinhadas às necessidades emergentes. 

O caminho foi organizado no caminhar

O trabalho foi de natureza qualitativa, pois detalhamos informações 
disponíveis em documentos em nosso lócus de análise, sendo os projetos polí-
tico-pedagógicos dos cursos de Psicologia de Universidades públicas federais 
e estaduais da região Norte do Brasil. Afirmamos que o objetivo deste artigo é 
“Analisar a presença ou ausência da formação para atuação em saúde indígena 
nos cursos de Psicologia da Região Norte do Brasil” e tal objetivo orientará os 
procedimentos metodológicos abaixo definidos.
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Nosso procedimento base teve como base a pesquisa documental. Sen-
do a primeira ação metodológica a seleção de fontes e documentos necessários 
para a compreensão do nosso objeto de pesquisa: o debate sobre ausências e 
presenças do debate na formação para a atuação em saúde mental indígena 
em cursos de formação em Psicologia na região Norte do Brasil. Assim, nossa 
metodologia se orienta pela análise dos Projetos Político Pedagógicos de Cur-
sos (PPCs) realizando leitura dos documentos a partir do trajeto curricular 
(matriz curricular) e das ementas de disciplinas. No total foram escolhidas 
as Instituições de Ensino Superior e seus respectivos Projetos Pedagógicos: 
Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Universidade Federal do Acre 
(UFAC), Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Universidade Federal 
de Roraima (UFRR), Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), Universi-
dade Federal do Pará (UFPA) e Universidade Federal do Tocantins (UFT), 
destes foi analisado os seguintes corpus documental:

Quadro I - Corpus documental analisado

IES Documentos analisados

UNIR
Projeto Político Pedagógico, 2015. Apêndice 1 - Ementário e biblio-
grafia das disciplinas da matriz curricular do projeto pedagógico do 
curso de Psicologia da UNIR (Bacharelado), 2015

UFAC
O PPC do curso de Psicologia UFAC não tem disponível no site, 
comprovado no link: https://portal.ufac.br/ementario/ppp.ac-
tion?v=321

UFAM Projeto Político Pedagógico, Ementário das disciplinas. 

UFRR Projeto Político Pedagógico, Ementário das disciplinas.

UNIFAP Não possui curso de Psicologia

UFPA Projeto Pedagógico, Ementário das disciplinas. 

UFT Proposta Pedagógica Curricular, Ementário das disciplinas.

Fonte: Os autores, 2021.

A segunda etapa foi a leitura dos documentos com dois procedimen-
tos: primeiro a busca por palavras-chave e criação de códigos de categorização 
de informações para posterior análise no trabalho. A partir de nosso objetivo, 

https://portal.ufac.br/ementario/ppp.action?v=321
https://portal.ufac.br/ementario/ppp.action?v=321
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foram utilizadas as seguintes palavras-chave para inferir no e sobre os docu-
mentos, tanto nas disciplinas quanto nas ementas disciplinares:

Categoria 1: Antropologia, Étnico, Etnia, Indígena.
Categoria 2: Saúde Mental Indígena, saúde indígena.

A terceira etapa foi a organização dos dados textuais e percentuais, assim 
como recortes que versam sobre o tema em um quadro, contendo: carga horária 
do componente curricular, carga horária total do curso, carga horária somada 
dos componentes e percentual das disciplinas que tratam dos temas em relação 
ao total do curso e ao objetivo desta pesquisa. Os recortes textuais foram reali-
zados por livre associação dos autores tendo como horizonte nosso objetivo de 
pesquisa. A quarta etapa será a análise por livre associação teórico-reflexiva dos 
destaques do texto, que serão apresentados nos resultados desta pesquisa.

A teoria confrontada com a realidade das rotinas acadêmicas: qual o lugar 
da saúde mental indígena no Curso de Psicologia?

Os resultados da pesquisa das Universidades estudadas foram organiza-
dos nos quadros II e III:
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Quadro II: Componentes curriculares, carga horária e presenças/au-
sências dos debates acerca da saúde mental indígena e/ou temática indígena

Ano 
PPC

Instituição
(sigla)

Componentes 
Curriculares C/H % carga total

2014 UNIR
Antropologia Cultural 
Processos subjetivos da 

Amazônia

60h

60h

120 horas de discipli-
nas

Carga horária total
1a Ênfase 4.320 horas
2a ênfase 4.700 horas

% indígena
1a ênfase 2,77%
2a ênfase 2,55%

2001 UFAM

Saúde das populações 
indígenas (optativa)

Introdução à Antropo-
logia Cultural

História da Cultura 
Amazonense

Antropologia II
Psicoterapia Familiar

30

60
75
60
60

285 horas de discipli-
nas

Carga horária total:
4020 horas
% indígena

7,08%

2014 UFRR

Antropologia
Psicologia Social do 

Racismo
Psicologia e Povos 
Indígenas (eletiva)

60

60

60

180 horas de discipli-
nas

Carga horária total:
4.220 horas
%indigena

4,27%

2011 UFPA
Nenhuma matéria 

referente a temática 
indígena

0

horas totais do currí-
culo:

3.910 horas
%indigena

0,0%

2018 UFT Antropologia 60

60 horas de disciplinas
Carga horária total:

4.110 horas
%indigena

1,46%
Fonte: Os autores, 2021.
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Quadro III: Recortes textuais da presença de formação em saúde mental indígena

Instituição 
(sigla)

Disciplina e texto específico

UNIR
Antropologia Cultural - “A cultura negra e indígena brasileira” e 
aparece como referências das disciplinas Antropologia Cultural e 
Processos subjetivos da Amazônia. 

UFAC Sem acesso ao PPP e ementário.

UFAM

A disciplina Introdução à Antropologia Cultural é presente na 
ementa “A situação indígena no Brasil e na Amazônia››.

Na disciplina História da Cultura Amazonense “Os povos indígenas 
da Amazônia no momento da chegada do colonizador.”

Na disciplina Antropologia II - “As sociedades indígenas do Brasil 
com ênfase na Amazônia.”

Na disciplina Psicoterapia Familiar: “As sociedades indígenas do 
Brasil com ênfase na Amazônia.”

A disciplina Saúde das populações indígenas (optativa) não possui 
descrição de conteúdo do ementário.

UFRR

Antropologia – “Compreender a diversidade cultural na perspectiva 
teórico-metodológica da antropologia, através do estudo de siste-
mas de valores e padrões de comportamento, processos de trans-
missão da cultura, crença e ritos, e da antropologia da saúde, através 
do estudo do processo saúde-doença como fenômeno cultural.”

Psicologia Social do Racismo – “Concepções sobre a raça e etnia. 
Identidade Étnica. Território, cultura e valores. A Psicologia e os 
povos indígenas. Preconceito e Estigma.”

Psicologia e os Povos Indígenas – “Interface entre a Psicologia e a 
Etnologia compreender o processo saúde-doença entre os povos 
indígenas. Estudar os fatores de risco, as trajetórias terapêuticas e a 
intervenção clínica junto a esses povos na construção de uma Psi-
cologia Brasileira comprometida com a questão indígena. Coexis-
tência de modelos da interpretação da doença. Abordar o modelo 
de atenção à saúde.

UFPA Nenhuma disciplina constando a temática referente às palavras-
-chaves da categoria 1 e categoria 2.

UNIFAP Não possui o curso de Psicologia.

UFT Antropologia – “Identidade Regional. Relações interétnicas e po-
pulações tradicionais do Estado de Tocantins.”

Fonte: Os autores, 2021.
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No PPC do curso de Bacharelado em Psicologia da Universidade Fe-
deral de Rondônia, buscando pelas palavras-chave encontramos a existência 
de um projeto de extensão em curso intitulado “Projeto de Saúde Mental In-
dígena” (UNIR, 2014) formado por professores do curso de Psicologia, En-
fermagem e Medicina, demonstrando que desde 2014 há uma preocupação 
formativa transversal. Entretanto, sabemos que a presença curricular é o que 
garante a existência contínua desses debates para um maior número de dis-
centes em formação, não desvalorizando o projeto que permite adensamento 
ou ampliação de tais debates, o mesmo abarca - como todos os projetos de 
extensão - um número menor de alunos do que o ensino nas instituições de 
formação superior. 

Ainda, analisando os dois documentos da UNIR foram encontrados 
resultados apenas com as palavras-chave Antropologia, que aparece nas duas 
disciplinas elencadas no quadro II e que são as únicas que debatem a questão 
específica, Saúde Mental Indígena (na questão do projeto de extensão) e indí-
gena, na descrição do projeto político pedagógico e da área de atuação do curso 
e em ementas de cursos. As palavras etnia, indígenas, indígena não tiveram 
resultados. Salientamos que no curso de Psicologia da UNIR, de forma curri-
cular, não é encontrado tópico específico para saúde mental indígena ficando 
ao critério do docente e do currículo oculto e/ou transversal o debate sobre tal 
temática, não tendo presença efetiva no curso de formação.

Ainda na Universidade Federal de Rondônia, cujo trajeto curricular 
propõe duas ênfases, é possível identificar que - de forma temática com força 
documental - as duas disciplinas que versam sobre os temas indígenas/subje-
tividades na Amazônia representam apenas 2,77% na primeira ênfase e 2,55% 
na segunda ênfase do total da carga horária estudada em sala de aula pelos 
formandos em Psicologia e por fim concluímos que consideramos ser um nú-
mero reduzido frente a realidade do local onde está implementado tal curso, 
cuja precarização das formas de vidas indígenas e a concentração de terras in-
dígenas já existentes e em disputa jurídica deveriam transformar o sofrimento 
desses sujeitos em um elemento central em pelo menos um componente cur-
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ricular ou trabalhado de forma concreta de forma transversal - com presença 
curricular, não oculta. 

Na plataforma da UFAC não foi possível encontrar o PPC do curso 
de Psicologia em seus meios de comunicação virtuais. Com a tentativa de 
obtenção dos documentos para serem analisados, houve o contato por e-mail 
com a universidade, mas não ocorreu a resposta por parte dos responsáveis do 
curso de Psicologia.

Com relação ao PPC do curso de Psicologia da UFAM é salientado “O 
processo de construção da identidade dos grupos amazônidas” é um desafio 
ao Psicólogo no contexto social, bem como trabalhar questões próprias das 
comunidades na construção de dinâmicas cotidianas saudáveis, quer seja nas 
populações de risco, entre as populações ribeirinhas, diversas etnias ou popula-
ções urbanas” (UFAM, 2001).

Na UFAM não houve resposta para saúde mental indígena no PPC e 
no ementário, considerando que o tema é debatido de forma direta em uma 
disciplina optativa (de 30 horas) e de forma transversal nas disciplinas de An-
tropologia e/ou subjetividades que versam sobre o tópico na Amazônia. Mes-
mo assim, apontamos que 7,08% das disciplinas do curso versam de alguma 
forma sobre os temas ‘indígena’ e/ou teorias antropológicas, um índice maior 
que encontrado na UNIR.

Ao mesmo tempo podemos afirmar que os temas são debatidos com 
os graduandos de forma transversal na maioria do tempo, estando presente 
das seguintes formas e disciplinas: Na disciplina Introdução à Antropologia 
Cultural é presente na ementa “A situação indígena no Brasil e na Amazônia.”, 
na disciplina História da Cultura Amazonense “Os povos indígenas da Ama-
zônia no momento da chegada do colonizador”, na disciplina Antropologia II 
- “As sociedades indígenas do Brasil com ênfase na Amazônia”, e na disciplina 
Psicoterapia Familiar: “As sociedades indígenas do Brasil com ênfase na Ama-
zônia.” - consideramos então que o tema da saúde mental indígena é trabalha-
do de forma indireta nas disciplinas, mas poderia ser realizada de forma direta.

A UFRR insere em seu corpo documental as características regionais 
ao longo do currículo, inseridas nas discussões das disciplinas. Ressaltando a 



208

multiplicidade social e cultura indígena e não-indígena na região, em que as 
relações se mostram marcadas por violências culturais, políticas e sociais. Des-
tacando as problemáticas apresentadas pelas comunidades indígenas, como nas 
áreas indígenas existindo mortalidade por causa externa ser significativa, in-
cluindo suicídio de jovens, abuso de álcool, violência sexual e homicídio. 

Dessa maneira, o curso de psicologia da universidade apresenta em seu 
currículo de disciplinas obrigatórias e eletivas a presença de conteúdos envol-
vendo a temática indígena para estudos e formação dos discentes. Apresentan-
do a partir dessas informações a implementação de discussões e envolvimen-
tos acadêmicos diante da realidade vivenciada pela população do Estado de 
Roraima. Possibilitando a presença dos termos indígenas presentes em várias 
partes do documento e matérias que compõem a matriz curricular, como as 
matérias de antropologia e Psicologia Social e Racismo, assim como possui 
outra matéria intitulada como “Psicologia e povos indígenas” que compõem as 
disciplinas eletivas – não possuindo necessidade de cursar, pois não compõem 
a grade curricular obrigatória da graduação.

O documento consta que o curso de Psicologia atualmente possui dois 
grupos de pesquisas, com o objetivo de atender as demandas sociais, à deman-
da do próprio curso, à missão da universidade, às exigências das Diretrizes 
Curriculares e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecno-
lógico - CNPq e proporcionar ao acadêmico o desenvolvimento de habilidades 
e competências para a iniciação científica (UFRR, 2014). Dessa forma, desta-
camos no grupo de Pesquisa Saúde, Subjetividade e Inclusão (GPSSI) o pri-
meiro item referente a “Brincar, Arte e Saúde”, objetivando a configuração de 
pesquisas sobre os processos de desenvolvimento, interações e psicopatologia 
da criança em geral e da criança indígena em particular, além de psicoterapias e 
intervenções. No grupo de Estudo em Enfrentamento da Violência (GEEV), 
se pode destacar o quarto item que expõe a “violência e Povos Indígenas”, re-
alizando estudos e enfrentamento da violência contra a criança indígena nos 
diversos contextos socioculturais, enfatizando o suicídio e a violência sexual.

A UNIFAP publicou em sua plataforma digital a possível oferta do 
curso de Psicologia em 2020, com isso, foi realizado o contato por e-mail com 
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a reitoria da universidade para maiores informações sobre a efetivação do cur-
so. Sendo constatado que o curso de Psicologia da UNIFAP não iniciou suas 
atividades e que o seu Projeto Pedagógico está em processo de finalização de 
análise na Câmara de Ensino de seu Conselho Superior Universitário – CON-
SU, dessa forma o PPP solicitado não estava ainda disponível para a consulta 
em sua versão final, devidamente aprovado.

O documento da UFPA ao ser analisado não apresentou em seu corpo 
escrito nenhuma das disciplinas obrigatórias ou optativas, estágios, pesquisas e 
grupos relacionados à temática indígena. Possuindo na categoria 1 as palavras 
chaves sendo antropologia, étnico, etnia e indígena, ocorrendo achados das 
palavras antropologia e étnico, porém sem ligação com a pesquisa do presente 
trabalho. Em relação a categoria 2 – saúde mental indígena, saúde indígena – 
não foi possível encontrar palavras pertencentes ao grupo. Dessa forma, fica 
evidente a escassez da apresentação da temática na formação dos estudantes 
de Psicologia do Estado do Pará.

A UFT apresenta em seu PPC o contexto regional e local da universi-
dade, possuindo característica de ser um Estado multicultural, possuindo uma 
população heterogênea que agrupa uma variedade de povos indígenas e uma 
significativa população rural. O curso de Psicologia se encontra no Campus 
Universitário de Miracema, operacionalizado de forma a contemplar um per-
curso formativo que contribua para a compressão dos complexos fatores cul-
turais, étnicos, econômicos, familiares e educacionais que, isoladamente ou em 
conjunto, contribuem para a produção de situações de sofrimento psíquico 
e social de sujeitos urbanos ou de núcleos rurais e indígenas do Estados do 
Tocantins (UFT, 2018). Destacando como uma das aptidões a ser exercida 
pelo psicólogo nos campos profissional, do ensino e da pesquisa em Psicologia 
a capacidade de compreender a produção de subjetividade do sujeito inseri-
do no contexto sócio-histórico da Amazônia Legal, de forma a desenvolver e 
planejar estratégias de intervenção que promovam o bem-estar emocional de 
indivíduos e grupos urbanos, rurais e indígenas.

Sendo possível identificar a presença da temática em uma matéria oferta-
da pelo curso de Psicologia, presente na disciplina de Antropologia que constitui 
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a matriz curricular do curso, introduzida nas matérias obrigatórias. A matéria 
aborda temáticas sobre a identidade regional e relações interétnicas e populações 
tradicionais do Estado do Tocantins, possibilitando o entendimento da inclusão 
dos indígenas no conceito de populações tradicionais e obtendo a confirmação 
através da bibliografia disponibilizada, onde nas leituras complementares está 
presente a leitura de texto intitulado de “Os índios e a civilização”.

O curso de Psicologia do Campus de Miracema, apresenta três linhas 
de Pesquisa e Extensão, sendo destacada para o estudo a categoria de “Psico-
logia Social, Subjetividade e Cultura Amazônica”, onde contará com projetos 
investigativos e intervenções psicossociais com foco na compreensão do sujeito 
constituído em contextos rurais e indígenas, do interior do Tocantins. Apre-
sentando no curso de Psicologia a promoção a interface dos diversos programa 
e projetos institucionais da UFT, como o Programa Institucional de Monitoria 
Indígena (PIMI), que possui a mesma proposta do Programa Institucional de 
Monitoria (PIM), porém o PIMI é destinado para atendimento específico de 
alunos indígenas, que possui o  objetivo de incentivar a participação do aluno 
nas atividades acadêmicas; despertar no discente o interesse pelas atividades da 
docência; propiciar ao discente a possibilidade de utilizar o seu potencial asse-
gurando-lhe uma formação profissional qualificada; contribuir com a melhoria 
na qualidade do ensino do curso de graduação (UFT, 2018). 

CONSIDERAÇÕES PARA NÃO ENCERRAR AO DEBATE

Este artigo refletiu sobre os processos de formação dos psicólogos inse-
ridos nas universidades federais da região norte do Brasil e a relação com a te-
mática de saúde mental indígena. Possibilitando identificar, a partir da análise 
dos documentos, que quatro de cinco instituições de ensino (UNIR; UFAM; 
UFRR. UFT), possuem contato com o tema, seja de forma mais superficial 
ou ampla. A UFPA em seu PPP não possui envolvimento com o tema, seja 
em matérias ou grupos de pesquisa e extensão, ficando evidente a escassez da 
representação da temática na formação dos estudantes de Psicologia no Estado 
do Pará. Os documentos da UFAC não foram possíveis de serem analisados 
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por razão de não estarem disponíveis os documentos necessários e nem retor-
narem a tentativa de contato para obtenção dos mesmos e por fim, a UNIFAP 
não possui curso de Psicologia para que existisse um estudo diante de suas 
possíveis práticas envolvendo o foco do artigo. Diante dos resultados coletados, 
é pertinente informar que três dos sete estados da região norte com maior po-
pulação indígena, somente duas universidades (UFAM e UFRR) possibilitam 
o contato de forma direta e indireta com o tema discutido.

É identificado que na maioria das universidades federais existe o contato 
com a temática de forma indireta, a partir das matérias obrigatórias do curso, 
como a antropologia que aparece na maior parte dos PPPs. Assim como a exis-
tência de matérias que possuem ligação direta com o tema, porém são discipli-
nas optativas ou eletivas, intituladas como “Saúde das populações indígenas” e 
“Psicologia e Povos indígenas”, que não se fazem obrigatórias ao curso, ficando 
a critério dos estudantes ao acesso a mesma, deixando visível que o acesso a es-
sas disciplinas ocorrem a critério do estudante o que gera acesso a uma minoria 
interessada ao tema. Sendo possível identificar projetos de extensão e grupos 
de pesquisas envolvendo as comunidades indígenas, seguindo a mesma lógica 
das disciplinas não obrigatórias que envolvem o tema, são ações destinadas a 
uma parcela dos estudantes de Psicologia, que não abrange, mesmo tendo sua 
relevância pela execução dos estudos, o corpo discente de toda universidade.

O relato como estudante em relação ao contato com a temática indíge-
na não partiu inicialmente de sua formação acadêmica, mas de um querer in-
terno, a partir disso, buscou-se compreender o assunto, através da curiosidade 
de procurar por seminários, palestras, ações e serviços destinados a indígenas, 
assim como procurar por indígenas que se comunicam através de rede sociais e 
compartilham suas vivências e a luta pelo seu direito como cidadão que possui 
direito a terra, cultura, saúde, educação, etc. 

Assim, a contribuição da Psicologia, diante da formação de psicólo-
gas(os) para com a prática em saúde mental indígena exigiria a disponibilidade 
em lidar com as diferenças envolvendo a prática e novas leituras diante da teo-
ria já existente, apesar de não existir um preparo para lidar com essa demanda.  
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Dessa forma, se vê a necessidade de uma formação contendo foco em 
saúde mental indígena, gerando avanços no atendimento a esse público e um 
maior envolvimento das universidades federais, assim como as privadas, para 
lidar com demandas antes inexistentes em suas comunidades e que passou a 
emergir a partir do contato com o não indígena. Fazendo da Psicologia o meio 
de acesso a saúde mental, partindo da escuta do que é do outro, o que já é fei-
to, porém considerando o pertencimento dos indígenas a uma outra cultura, 
possuindo ritos e crenças diversificadas, assim como as diferentes maneiras de 
ser,de se viver e de conhecer dos indígenas, que não fazem parte de suas expe-
riências, seja como sujeito ou futuro profissional de Psicologia. 
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EIXO IV

EDUCAÇÃO NO CAMPO E QUILOMBOLA 
EM FOCO NA AMAZÔNIA
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CAPÍTULO 12

ENTRE BANZEIROS: NOTAS SOBRE A EDUCAÇÃO DO 
CAMPO EM PARINTINS

Samuel Anselmo Filho

Eulina Maria Leite Nogueira

Rosângela de Fátima Cavalcante França

INTRODUÇÃO

O Amazonas é um estado plural, marcado pela forte heterogeneidade, 
das mais variadas formas de rios às cores da fauna e flora, em que são revelados 
povos, costumes, tradições e modos de vida complexos em sua simplicidade 
e admiráveis em sua expressão. São diversos os protagonistas deste cenário: 
índios, quilombolas, brancos, negros, imigrantes, ribeirinhos, pescadores e ca-
boclos, povos da floresta que dialogam suas vidas com as águas e terras.

Embora apaixonante à primeira descrição, o Amazonas não se restrin-
ge a paisagismo e poesia. Ainda que repleto de riquezas e bens naturais, seu 
contexto é permeado por desigualdades, sua história é constituída por uma 
sucessão de erros enormes, marcados pela ganância que não mediu as consequ-
ências. Há muito pouco de heroico ou virtuoso nessa história, principalmente 
quando se refere a educação do campo (MEIRELLES FILHO, 2004). 

Desta forma, afim de pontuar as tensões políticas e o diálogo destas po-
pulações com a luta por uma educação compatível com as necessidades das co-
munidades tradicionais da área rural, este artigo tem como objetivo descrever o 
processo histórico da educação do campo no município de Parintins. Para isso, 
fundamentou-se em uma revisão bibliográfica com base em autores que discu-
tem a temática da educação do campo, bem como foi realizado uma análise do-
cumental dos principais marcos normativos da educação do campo em Parintins.
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A cidade de Parintins, conhecida popularmente como “Ilha Tupinam-
barana”, é um município com área territorial de 5.952.290 km², localizada no 
baixo Amazonas, a 369 Km da capital Manaus. Com limites próximos ao esta-
do do Pará, a cidade se entrelaça com as cidades de Urucará, Barreirinha, Boa 
Vista do Ramos, Maués e Nhamundá, no Amazonas, e os municípios de Terra 
Santa, Faro e Juruti, no estado do Pará. 

Conforme as estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) em 2019, o município possuía 114.273 habitantes, sendo a se-
gunda maior cidade do estado do Amazonas. A cidade de Parintins é muito 
valorizada por suas manifestações culturais, principalmente pelo mês de junho, 
quando ocorre o festival folclórico com a disputa dos bois-bumbás Garantido 
e Caprichoso, respectivamente com coração e estrela na testa. A festa possui 
projeção internacional e se configura como o motor econômico do município, 
uma vez que a “dimensão alcançada pelo Festival Folclórico de Parintins colo-
cou os bumbás Garantido e Caprichoso como principal produto para desen-
volver o turismo na região” (SOUZA, 2013, p. 93).

Do seu processo de “descobrimento”, os primeiros registros de coloni-
zadores se referem a viagens de exploração da Coroa Portuguesa, em meados 
de 1660. Os relatos descrevem uma região amplamente habitada por diversas 
etnias indígenas, entre eles os Tupinambaranas, que, posteriormente, deram 
origem ao nome da ilha. Antes de ser consagrada como Parintins, em 1880, a 
ilha à margem direita do rio Amazonas recebeu diversas denominações: São 
Miguel dos Tupinambaranas, Vila Nova da Rainha e Vila Bela da Imperatriz.

Porém, ainda que uma ilha, Parintins vai além aos seus limites urbanos. 
Na área rural, “o rio, unido ao homem, em associação quase mística, onde a 
vida chega a ser, até certo ponto, uma dádiva do rio, e a água uma espécie de 
fiador dos destinos humanos” (TOCANTIS, 2000, p. 278), encontram-se os 
primeiros indícios de luta por uma educação do campo.

NOTAS SOBRE A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DO CAMPO EM 
PARINTINS

Como em um rio, a história da educação do campo em Parintins pos-
sui três afluentes: o primeiro conduziu as canoas do Movimento Social Ri-
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beirinho em defesa de sua subsistência, posteriormente Grupo Ambiental 
Natureza Viva (GRANAV); o segundo emergiu no momento de criação da 
Casa Familiar Rural, na comunidade do Açaí, localizada no assentamento Vila 
Amazônia; e o terceiro, atualmente, movimenta o diálogo entre comunidades 
tradicionais, universidades e movimentos sociais por meio de eventos, fóruns e 
seminários em torno da educação do campo.

A importância do Movimento Ribeirinho do Amazonas na construção 
de suas identidades e luta pela consolidação de direitos básicos. Em Parintins, 
o movimento se organizou em decorrência da pesca predatória, inflamada pe-
los incentivos fiscais do governo e por expressivos financiamentos para a pesca 
em larga escala. No município, a prática começou a ser realizada na Ilha do 
Paraná de Parintins. Pois, 

a abundância e facilidade para a captura do pescado nos lagos da Ilha atraiu 
pescadores profissionais. Esses pescadores comerciais transitavam por lu-
gares muito distantes das localidades de origem à procura de peixe. Sem a 
existência de orientações ou de fiscalizações de órgãos responsáveis, cap-
turavam os peixes de determinados lagos até exauri-los para, em seguida, 
navegar a procura de outros lagos, utilizando-se da mesma prática (ALBA-
RADO, 2016, p. 67).

Com o deslocamento massivo de pescadores profissionais para os lagos da 
região, os ribeirinhos da Ilha do Paraná de Parintins passaram a se sentir pressiona-
dos, o que provocou embates ferrenhos entre pescadores profissionais e ribeirinhos. 
Esses conflitos afloravam em virtude do sentimento de pertencimento e proteção 
dos ribeirinhos em favor do rio e recursos extraídos para sua subsistência. 

Diante desses conflitos, os ribeirinhos passaram a traçar estratégias que 
afastassem ou não permitissem a entrada dos pescadores profissionais na ilha. As-
sim, como alternativa, a vigília nas entradas dos lagos feita pelos ribeirinhos foi 
uma das alternativas encontradas para obstruir a entrada dos invasores (ALBA-
RADO, 2016). Albarado (2016) afirma que, no caso dos ribeirinhos da Ilha do 
Paraná de Parintins, a vigília foi um momento decisivo para o amadurecimento do 
grupo e possíveis articulações de regras e normas para a proteção da ilha.
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Diversos confrontos sucederam-se a essa estratégia, mas o propósito 
de preservar os lagos e garantir o principal alimento dos(as) ribeirinhos(as) 
resistiu e gerou o desejo por lutar de forma organizada, nascendo, assim, o 
GRANAV. No dia 27 de fevereiro de 1992, a luta dos ribeirinhos e ribeirinhas 
foi institucionalizada no formato de uma ONG autônoma. Em seu artigo 2°, 
o estatuto afirma que “o GRANAV é uma organização autônoma, não gover-
namental e sua organização administrativa é exercida por membros ativistas 
e defensores do meio ambiente e tem por natureza o compromisso com a 
preservação e conservação do equilíbrio ambiental local, regional e nacional” 
(GRANAV, 1992, p. 4). 

Após formalizada, a história do GRANAV com a educação do cam-
po em Parintins começou a ser construída por meio da sua pauta de luta. A 
primeira reivindicação voltada à educação decorreu da composição do movi-
mento, protagonizado predominantemente por jovens com baixa escolaridade. 
Nesse processo, a educação passou a ganhar ainda mais importância para estes 
jovens, que, em decorrência da ausência de políticas educacionais para o cam-
po, eram impedidos de concluir os estudos na escola local.

Albarado (2016) afirma que, na Ilha do Paraná, era ofertado o ensino 
somente até a 4ª série e, por esse motivo, os jovens eram obrigados a sair da co-
munidade para estudar. Em busca de possibilitar a continuidade de estudos, o 
GRANAV se organizou em prol de uma escola que atendesse suas demandas. 
Dentre os anseios que conjugavam a ideia de ensino acessível, desdobravam-se 
as particularidades do contexto amazônico, em que o ciclo das águas se confi-
gura como um dos principais entraves.

Como alternativa para conviver com a dinâmica dos rios, o GRANAV 
buscou financiamento do IBAMA, através do Projeto “Terra Água”, a fim de 
construir uma escola sobre as águas. O flutuante foi batizado de “Casa do Sa-
ber Popular”, com estrutura apropriada para os descolamentos nos rios e foi 
substancial, não só para a alfabetização dos integrantes do GRANAV, como 
também dos moradores das áreas rurais.

Por meio de suas lutas, reivindicações e articulações, o GRANAV 
conseguiu escolas para outras comunidades de Parintins e garantiu o Ensino 
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Fundamental, o Ensino Médio e o Ensino por Mediação Tecnológica para 
diversas escolas das áreas rurais, tanto em várzea quanto terra firme. Essas 
conquistas foram substanciais para o fortalecimento do movimento, indo além 
de debates políticos e alcançando mudanças sociais no contexto local por meio 
das ações coletivas.

Vasconcelos (2017) afirma que o GRANAV foi uma das vozes coletivas 
no município de Parintins, pois pautou a necessidade de se pensar a Educa-
ção do Campo a partir das necessidades dos povos ribeirinhos, articulada aos 
movimentos sociais e sindicais. Para a autora, esse entendimento surgiu após o 
envolvimento do GRANAV com as experiências da Casa Familiar1 Rural de 
Boa Vista do Ramos, pois

Com a intensificação dessa troca de experiências, entre lideranças de Parin-
tins (AM) e de Boa Vista do Ramos (AM) diversas organizações daquele 
município, como o Conselho dos Assentados da Vila Amazônia, o GRA-
NAV, o STR, o IDAM e a COOTEMPA se mobilizaram para construir 
uma Associação da Casa Familiar Rural de Parintins que está localiza na 
Comunidade Açaí, da Gleba Vila Amazônia, uma área de assentamento do 
INCRA/AM, em Parintins (VASCONCELOS, 2017, p. 158).

O GRANAV foi preponderante para a implantação da Casa Familiar 
da comunidade do Açaí no assentamento da Vila Amazônia, mas o funciona-
mento não ocorreu devido à ausência de recursos para manutenção da Casa. 
Desde que foi construído, em 2000, o espaço não chegou a funcionar como 
Casa Familiar Rural, sendo sua estrutura física utilizada para outros fins.

Após implantada a Casa Familiar, houve sucessivas intervenções para 
viabilizar o seu funcionamento. O Instituto Federal do Amazonas, campus Pa-
rintins, foi uma das instituições que firmou parcerias para realizar atividades 
no local. Em 2012, foi estabelecida uma parceria entre IFAM e Secretaria de 

1 Uma Casa Familiar Rural (CFR) é uma instituição educativa no campo, criada para formar 
os filhos de agricultores familiares que buscam uma educação personalizada e uma formação 
integral, a partir de sua própria realidade. É considerada uma escola-residência, na qual os 
jovens, além de estudarem os conteúdos da educação básica, também recebem conhecimentos 
de formação geral e profissional (MELO, 2010, p. 14).
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Produção do Estado do Amazonas (SEPROR), que assinaram um termo de 
cooperação para definir as responsabilidades de ambos nas atividades da Casa 
Familiar. Salienta-se que a nota emitida no portal do IFAM não fez menção 
à pedagogia da alternância, tampouco ao GRANAV. Desta parceria, em 2014, 
com recursos do PRONATEC, foi ofertado o Curso de Criador de Peixes 
e Viveiro Escavados, cuja conclusão se deu em meados de 2015. De acordo 
com o Instituto, o objetivo “foi proporcionar um curso que viesse contemplar 
a necessidade do homem do campo, diminuindo suas dificuldades nesse meio” 
(PORTAL IFAM, 2014, p. 1).

Após a oferta desse curso, não houve informativos, no portal do Insti-
tuto, que apontassem para a continuidade das atividades na Casa Familiar. De 
acordo com as notas emitidas pelo site oficial da Prefeitura de Parintins (2019), 
no ano de 2017, a Secretaria de Educação e Associação Regional de Casas 
Familiares Rurais (ARCAF), por meio da Secretaria de Pecuária, Agricultura 
e Abastecimento, em parceria com as universidades, decidiu que o funciona-
mento da Casa Familiar seria através da gestão compartilhada, com foco na 
formação pedagógica da alternância e do Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano.

Cabe destacar que esta iniciativa foi motivada pela I Roda de Conversa 
sobre Educação do Campo, ocorrida na comunidade de Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro do Laguinho, na Escola Fernando Carvalho, que contou 
com a presença de 80 pessoas, envolvendo líderes comunitários, pais, estudan-
tes, professores e pesquisadores (FOPINECAF, 2019). Nesta roda de conversa 
foi problematizado o uso da Casa Familiar e a necessidade da elaboração de 
um Projeto Político Pedagógico direcionado à educação do campo.

O não funcionamento da Casa Familiar Rural do Açaí foi elementar 
para problematizar as necessidades da educação do campo no município de 
Parintins, sendo este um momento decisivo para a participação das universi-
dades na ampliação desse debate.

Um evento marcante, que concedeu luz a essa temática, foi a V Sema-
na Acadêmica de Pedagogia, realizada pelo Instituto de Ciências Educação e 
Zootecnia (ICSEZ), em parceria com a EMBRAPA, ARCAFAR, SEMED, 
SEDUC, Centro de Estudo Superiores de Parintins (CESP), Sindicato dos 
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Trabalhadores Rurais (STTR), Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação 
do Campo na Amazônia (GEPERUAZ), Comitê Estadual de Educação do 
Campo, acadêmicos, professores e pesquisadores. 

A V Semana Acadêmica de Pedagogia trouxe discussões referentes à 
educação ofertada nas áreas rurais e buscou propor intervenções na realidade 
da educação do campo no município. Dentre os resultados desse evento, nas-
ceu o Fórum Parintinense de Educação do Campo, das Florestas e das Águas 
Paulo Freire (FOPINECAF), instituído no dia 24 de outubro de 2017.

O FOPINECAF tem sido um espaço significativo para as discussões 
em torno da educação do campo em Parintins. A iniciativa se apresenta como 
um fórum que tem raízes no processo histórico de lutas, mobilizações e arti-
culações com sujeitos que atuam na busca pela efetivação de políticas públicas 
específicas para o campo desde 1990. 

De acordo a Carta de Apresentação disponível em seu portal eletrôni-
co2, o FOPINECF parte do entendimento que a educação do campo vai além 
da educação institucional, pois envolve as peculiaridades da vida do homem 
amazônida. O movimento se fundamenta em uma perspectiva pedagógica li-
bertadora e emancipadora, capaz de conduzir o homem e a mulher do campo 
ao protagonismo, por meio da quebra de amarras ideológicas impostas. A cria-
ção do Fórum se constituiu no âmago do processo histórico das mobilizações, 
encontros, reuniões, debates, eventos, criação de projetos e seminários, compi-
lados com os seguintes objetivos:

1. Mobilizar instituições públicas, entidades, organizações populares e co-
munidades rurais para se  engajarem no referido fórum, por uma Educa-
ção do Campo em Parintins e Baixo Amazonas; 2. Discutir a Educação 
do Campo, suas características e peculiaridades na Amazônia; 3. Lutar por 
uma escola do campo ligada à produção e reprodução da vida; 4. Discutir 
que tipo de tecnologias são mais apropriadas para o desenvolvimento dos 
territórios rurais na Amazônia; 5. Problematizar a concepção de desenvol-
vimento para que seja mais humano, menos excludente e em equilíbrio com 
o meio ambiente; 6. Valorizar a identidade e as especificidades do traba-

2 Disponível em: https://forumparintinensedeeducacaodocampo.webnode.com/
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lho nos territórios rurais; 7. Identificar e discutir as políticas públicas que 
apontam as responsabilidades do Estado na garantia de serviços públicos 
destinadas aos povos campo; 8. Implementar discussões sobre cursos de 
formação e aperfeiçoamento que possibilitem ao  trabalhador rural pro-
tagonizar sua existência nos espaços onde vive; 9. Criar estratégias para 
implementar a Pedagogia de Alternância como possível meio de desenvol-
vimento social-econômico-político e cultural do território das águas, das 
terras e das florestas; 10. Apoiar estratégias de mobilização e participação 
da sociedade civil para se engajarem neste Fórum Parintinense de Educação 
do Campo, das Florestas e das Águas Paulo Freire; 11. Agregar militantes 
dos 10 polos que constituem a Educação do Campo no município de Pa-
rintins; 12. Discutir a agroecologia como alternativa de produzir na agri-
cultura com conservação de recursos naturais e da diversidade sociocultural; 
13. Discutir alternativas de Educação do Campo que profissionalizem o 
homem e a mulher amazônidas de rios, lagos e florestas a partir dos prin-
cípios agroecológicos; 14. Pensar, discutir e propor aos órgãos competentes 
cursos de formação de professores voltados à concepção de Educação do 
Campo na Amazônia; 15. Fortalecer a luta em defesa do PRONERA e das 
Licenciaturas em Educação do Campo nas Instituições de Ensino Superior 
com as condições necessárias, como moradia estudantil e na Pedagogia da 
Alternância. 16. Pensar, discutir e propor a formação de técnicos voltados 
à concepção de Educação do Campo na Amazônia. 17. Apoiar e incentivar 
as comunidades rurais para a busca de caminhos que garantam a comercia-
lização justa de seus produtos no mercado local, regional e internacional. 
18. Lutar por um currículo que contemple também o conteúdo da nossa 
realidade, da nossa vida em comunidade, considerando a especificidade de 
cada território (FOPINECAF, 2017, p. 2).

Estes objetivos revelam um comprometimento enfático com a educação 
do campo, com os sujeitos coletivos e a diversidade local.  Além disso, é notória 
a influência do GRANAV na construção desse ideário, uma vez que o próprio 
Fórum exprime inspiração na luta que se iniciou pela resistência ribeirinha na 
década de 1990. 
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Embora tenha uma história marcada pela luta e por conquistas signi-
ficativas, a preocupação do GRANAV, atualmente, é “com o modelo de edu-
cação imposto às comunidades de várzea e terra firme que tem formado uma 
juventude que pouco se envolve na vida comunitária ou se importa com os 
problemas sociais locais” (ALBARADO, 2016, p. 134).  

A desmobilização atual do GRANAV abre precedentes para que pro-
jetos, currículos e modelos de ensino sejam impostos às escolas do campo de 
Parintins. A ausência de envolvimento de novos agentes transformadores no 
movimento torna o campo passivo, com relação às imposições educacionais da 
cidade, o que contribui para a desresponsabilização do Estado quanto à cons-
trução e aplicação de políticas públicas específicas para o campo.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação de Parintins (SEME-
D-PIN), em 2019 o município registrou 119 escolas do campo, sendo 86 em 
terra firme, 26 em área de várzea e sete em aldeias indígenas. Com relação aos 
números de alunos, estão matriculados 8.524 alunos entre área de várzea e ter-
ra firme. As especificidades das matrículas podem ser visualizadas na Tabela 1:

Tabela 1 Número de alunos das escolas do campo em Parintins

Matrícula inicial

Unidade Educação 
Infantil

Ensino 
Fundamental EJA

Terra Firme 1.552 5.763 231

Várzea 166 777 35

Total 1.718 6.540 266

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em dados da SEMED-PIN, 2020.

Percebe-se uma disparidade descomunal quando comparados os núme-
ros de escolas e alunos da terra firme em relação à área de várzea. Tal dispari-
dade é resultante da sazonalidade das águas no contexto amazônico, uma vez 
que as áreas de várzeas, invadidas pelas águas no período de enchente, não são 
tão habitadas como a terra firme. Considerando esse aspecto, 
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a transumância dos ribeirinhos entre várzea e terra firme é motivada tanto 
pela necessidade de proteção da família, que não raro fica desalojada pela 
água que lhe inunda a casa de moradia, quanto pela necessidade de proteger 
seus bens e a pequena criação. Apresenta-se também como uma necessi-
dade de manter as atividades agrícolas na terra firme, de modo a garantir a 
manutenção econômica da família (NASCIMENTO, 2016, p. 99).

Quando se mudam da várzea, as famílias não migram sozinhas; além 
dos materiais de trabalho, levam seus gados, galinhas, porcos, entre outros ani-
mais. Nesse tempo, as escolas do campo nas áreas de várzea são inundadas 
pelas águas e as atividades escolares são suspensas. Em decorrência dessa ca-
racterística, houve o avanço da Política de Nucleação para as escolas do campo 
localizadas em áreas de várzea de Parintins.

As escolas nucleares estão situadas em áreas de terra firme, possuem 
melhores condições na estrutura física, organização do trabalho pedagógico, 
contratação de professores de nível superior e transporte de alunos (SOUZA; 
NETO, 2016). As escolas nucleares são uma alternativa para que os gastos se-
jam reduzidos, tendo em vista que, para as escolas multisseriadas funcionarem, 
há que se investir em estrutura compatível para as áreas de várzea, professores 
e demais profissionais.

Embora a escola nuclear ofereça maior auxílio escolar ao aluno na atu-
alidade, há diversos entraves a serem considerados. Em Parintins, a nucleação 
tem produzido sérias implicações no acesso e na permanência dos alunos, pre-
judicando a qualidade educacional. Dentre os aspectos mais relevantes estão as 
condições para o aluno chegar até a escola, uma vez que enfrenta o banzeiro3 
diário dos rios em embarcações que fazem o transporte escolar. Diante disso,

[...] as questões referentes ao transporte escolar são acentuadas e desafiantes 
pois ocorrem em sua maioria por via fluvial que, dependendo do proces-
so enchente-vazante-enchente, pode facilitar ou acentuar as condições de 
acesso do aluno a escola, muitas vezes no período da vazante com o isola-
mento das comunidades o transporte escolar se torna inviável (SOUZA; 
NETO, 2016, p. 12).

3 Banzeiro é o movimento ou fluxo das águas no rio provocadas por uma embarcação.
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Esses aspectos compõem a realidade da educação do campo na Amazô-
nia. O transporte escolar, ainda que uma conquista para o acesso às escolas do 
campo, é uma iniciativa do governo que contraria os princípios do Movimento 
por uma Educação do Campo. Advindo da política de nucleação, o transporte 
escolar atua como coadjuvante na retirada de alunos do seio familiar, de suas 
terras de origem, inserindo-os em lugares com valores e necessidades dife-
rentes. É necessário que se ofereça uma escola “do campo” e “para o campo” 
(KOLLING; NÉRI; MOLINA, 1999).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação do campo em Parintins tem seu processo histórico imbricado 
na luta em defesa das águas e dos recursos naturais. Ao percorrer esse trajeto, 
percebe-se a importância do rio nas vidas das populações tradicionais locais, que, 
entre banzeiros e correntezas, possuem seus destinos e sentenças no princípio e 
no fim das águas: uma composição que entoa a história da educação do campo, 
protagonizada por ribeirinhas e ribeirinhos, seguindo o roteiro escrito pelo rio.

Assim, aponta-se que um dos maiores entraves para efetivação da edu-
cação do campo em Parintins se dá pela ausência de uma política pública espe-
cífica para esta população, visto que a nucleação em sua totalidade não cumpre 
com o acesso destes alunos. Adendo a isso, há uma constante reprodução de 
um ideário que desqualifica a educação de classes multisseriadas, o que contri-
bui para a retirada de crianças de suas casas para frequentar escolas nucleadas 
localizadas em comunidades vizinhas, implicando no uso de transporte escolar 
para tal deslocamento, sendo este revestido de perigo e irregularidades. 
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CAPÍTULO 13

ESCOLAS RURAIS RIBEIRINHAS DO BAIXO MADEIRA 
EM RONDÔNIA EM FINS DO PRIMEIRO QUARTEL DO 
SÉCULO XXI

Suzana Rodrigues da Costa

Josemir Almeida Barros

O estudo objetivou analisar a estrutura organizacional das escolas rurais 
ribeirinhas da Rede Municipal de Ensino de Porto Velho, localizadas na região 
do Baixo Madeira1, a partir das categorias: infraestrutura, instalação de ensino e 
aparelhamento. Algumas questões que balizam a investigação são: quais as espe-
cificidades estruturais das escolas rurais ribeirinhas? Qual o impacto da estrutura 
escolar na organização do processo de ensino das escolas rurais ribeirinhas?

As indagações são propulsoras para a realização da pesquisa por meio 
do método científico no campo da Educação; são constituidoras de caminhos 
para a elaboração de afirmativas a partir da recolha e análise de fontes diversas. 
A investigação nos “[...] proporciona refletir sobre reconstrução da identidade 
e da necessidade de reinventar-se sistematicamente [...]” (GRAZZIOTIN; 
ALMEIDA, 2012, p. 15).

As fontes consultadas são de tipologias diferenciadas entre elas desta-
cam-se leis sobre a educação e dados educacionais disponíveis pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autar-
quia federal ligada ao Ministério da Educação (MEC), dados da Secretaria 
Municipal de Educação de Porto velho, documentos oficiais e fotografia das 
escolas rurais ribeirinhas.

1 Baixo Madeira refere-se ao trecho em que o Rio Madeira é navegável, corre numa extensão de 
1.340 Km, a partir da Cachoeira de Santo Antônio até sua foz, no Rio Amazonas. As escolas 
encontram-se no raio de até 410km rio abaixo e compõem o núcleo de São Carlos e Calama 
com quantitativo de 13 escolas. 
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No Brasil, por motivos socioculturais, a educação no meio rural foi 
postergada a segundo plano, na ideia de que o processo educacional deveria 
atender o elitismo. As elites - latifundiários, escravocratas e/ou as aristocracias, 
defendiam uma economia agrícola e rudimentar, consequentemente não ne-
cessitavam de pessoas letradas, mas sim de uma massa iletrada e submissa para 
intensificar seu processo de exploração de mão de obra e acúmulo de riquezas. 
Evidencia-se na história da educação brasileira, que até a primeira década do 
Século XX, a educação era um privilégio de poucos, principalmente, no meio 
rural, por ser considerada uma população incapaz de evolução. Barros (2013) 
asseverou sobre o assunto.

Deste modo, quando falamos de educação rural, pretendemos dar a essa 
população os mesmos direitos educacionais que é dado ao homem urbano, com 
o mesmo atendimento e qualidade da educação urbana. Não se pretende oferecer 
uma educação nem mais e nem menos, simplesmente oferecer uma educação 
com as mesmas garantias e direitos pautados nos documentos legais do país. 

O sistema escolar brasileiro carrega na sua conjuntura o paradigma de 
uma educação urbanizada, sendo muito comum nos debates educacionais en-
tre cidade e campo a sobrevalorização da cidade em detrimento do campo, 
segundo Arroyo (2007) existe nos debates educacionais a idealização da cidade 
como espaço de civilização por excelência e o campo como lugar do atraso, 
como se fosse possível somente na cidade a concretização da dinâmica política, 
cultural e educativa de uma sociedade.

A formulação de políticas educativas e públicas, em geral, pensa na cidade 
e nos cidadãos urbanos como o protótipo de sujeitos de direitos. Há uma 
idealização da cidade como o espaço civilizatório por excelência, de conví-
vio, sociabilidade e socialização, da expressão da dinâmica política, cultural 
e educativa. (ARROYO, 2007, p. 158).

Essa idealização acaba intensificando uma visão negativa do meio rural, 
caracterizando-o como lugar do atraso, onde prevalece um culturalismo tradi-
cional, fortalecendo o paradigma de que o urbano é a inspiração para a garantia 
do direito à educação. Paradigma esse que corrobora para uma educação rural 
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de adaptações, como se o meio rural fosse uma extensão da cidade, esquecendo 
a diversidade cultural do seu povo, e a necessidade de políticas educacionais 
que venham de encontro de suas necessidades socioculturais. 

Historicamente a educação rural brasileira foi tratada com resíduo do 
sistema brasileiro de educação, negando assim a população rural o direito de 
acesso à educação básica e gratuita, como se apenas o povo da cidade pudesse 
ter esse direito garantido, dando vida a expressão “povo da roça não carece de 
estudos”. Nessa perspectiva compartilhamos do pensamento de Leite (1999):

A educação rural no Brasil, por motivos socioculturais, sempre foi relegada 
a planos inferiores, e teve por retaguarda ideológica o elitismo acentuado do 
processo educacional, aqui instalado pelos jesuítas e a interpretação políti-
co-ideológica da oligarquia agrária conhecida popularmente na expressão: 
‘gente da roça não carece de estudos. Isso é coisa de gente da cidade’. (LEI-
TE, 1999 p. 14).

Mesmo a educação sendo reconhecida como um direito de todos na 
sociedade brasileira, as políticas educacionais carregam no seu viés um mo-
delo de educação que não atende adequadamente o povo rural. É como se o 
grito “Educação, direito de todo cidadão, dever do estado” não tivesse força 
para chegar ao meio rural. “A Educação Rural Ribeirinha não fica apenas na 
denúncia do silenciamento; ela destaca o que há de mais perverso nesse esque-
cimento: o direito à educação que vem sendo negada a população trabalhadora 
rural ribeirinha” (ARROYO, 2011, p. 9, grifo nosso). Ficando o homem rural 
ribeirinho à margem do esquecimento, na condição de excluídos do sistema 
educacional.

Segundo Brandão, “a educação é, como outras, uma fração do modo de 
vida dos grupos sociais que a criam e recriam, entre tantas outras invenções 
de sua cultura, em sua sociedade” (BRANDÃO, 2007, p. 10).  A definição de 
educação de Brandão reafirma o quanto é necessário a implantação de uma 
política educacional que de fato respeite à diversidade cultural do povo rural, 
que leve em consideração a riqueza de saberes produzidos pela população rural 
nas lutas do seu cotidiano.
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“Apesar de tudo, o rural e a diversidade de seus povos não são esqueci-
dos. A palavra adaptação, utilizada repetidas vezes nas políticas e nos ordena-
mentos legais, reflete que o rural é lembrado como o outro lugar, que são lem-
brados os povos rurais como os outros cidadãos” (ARROYO, 2007, p. 158-159, 
grifo nosso), ou seja, apesar de todos os avanços educacionais no país, é preciso 
reconhecer a população rural a partir da diversidade de manifestações culturais.

Nessa visão de rural singular, cheio de adversidade, é que pretendemos 
analisar parte do processo estrutural das escolas rurais ribeirinhas no Baixo 
Madeira e apresentar alguns apontamentos do reflexo da estrutura física esco-
lar na organização do processo de ensino.

Organização escolar nas águas do Baixo Madeira

Porto Velho, capital do estado de Rondônia, está localizada na Bacia do 
Rio Amazonas. A cidade é margeada pelo Rio Madeira, o qual é um importante 
canal de integração cultural e comércio da região Norte do país, tornando-se uma 
das principais vias de escoamento da produção no Norte do Brasil. O Rio Madeira 
tem seu percurso dividido em dois níveis: Alto Madeira2 e Baixo Madeira.

De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE3, 
Porto Velho, possui uma população de 539.354 habitantes, sendo o municí-
pio mais populoso de Rondônia e o quarto mais populoso da região Norte. 
Conforme dados do IBGE, Porto Velho é, ainda, a capital brasileira de maior 
extensão territorial, com mais de 34 mil km², importante dimensão territorial.

A rede municipal de ensino de Porto Velho possui atualmente 141 escolas, 
organizadas em 04 Núcleos de Ensino, de acordo com a Secretaria Municipal de 
Educação de Porto Velho - SEMED4. Dessas 141 escolas 57 são escolas rurais, 
sendo 25 multisseriada, representando aproximadamente 43,9% do total de escolas 
rurais da Rede de Ensino. Das 57 escolas rurais 13 são escolas rurais ribeirinhas da 
região do Baixo Madeira, 09 com atendimento em salas multisseriadas.

2 Alto Madeira refere-se ao trecho da nascente (encontro dos rios Beni e Mamoré, nos Andes) 
até a cachoeira de Santo Antônio, nas proximidades da cidade de Porto Velho.

3 https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ro/porto-elho.html.
4 https://semed.portovelho.ro.gov.br/
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Os núcleos constituem-se em: Núcleo de Ensino de Porto Velho 
(NEPV) com 37 escolas; Núcleo de Ensino da Ponta do Abunã (NEPA) com 
08 escolas; Núcleo de Ensino de São Carlos (NESC) com 05 escolas e o Nú-
cleo de Ensino de Calama (NEC) com 07 escolas.

O quantitativo de escolas rurais existente na Rede Municipal de Ensino 
de Porto Velho, requer da SEMED uma organização que viabilize a logística 
de transporte, merenda e demais subsídios na perspectiva da garantia do direito 
social à educação. O direito de igualdade é estabelecido nos textos legais brasi-
leiros, a Constituição Federal5 no artigo 205 versa: “A educação, direito de todos 
e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988).

Além do artigo 205 da Constituição Federal a Lei LDBEN 9394/96 
versa no artigo 3º, incisos I, VI e IX sobre o princípio da igualdade. “O ensino 
será ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade de condições 
para o acesso e permanência na escola; VI - gratuidade do ensino público em es-
tabelecimentos oficiais; IX - garantia de padrão de qualidade” (BRASIL, 1996).

A igualdade de acesso e permanência passa ser uma incumbência moral 
de o Estado reconhecer que as populações rurais, são juridicamente, portadoras 
de direitos sociais à educação. Não basta ao Estado oferecer o acesso é preciso 
oferecer um estabelecimento de ensino equipado e com estrutura que garanta 
o padrão de qualidade, para que o aluno permaneça na escola. O acesso está 
para ingresso, assim como a qualidade está para permanência. 

As escolas do Baixo Madeira podem ser consideradas a porta de aces-
so à educação para os ribeirinhos, porém não significa a garantia do padrão 
de qualidade e de permanência, a exemplo de outras escolas rurais no Brasil, 
as escolas do Baixo Madeira também apresentam adversidades que causam 
entraves no processo educacional rural. Leite, afirma: “Porém, ao se instalar, 
a escola enfrenta uma série de problemas, sofrendo interferências diretas de 
outros organismos” (LEITE, 1999, p. 76).

5 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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Na secretaria de educação, em análise de alguns documentos6 perce-
beu-se o interesse em garantir a oferta de educação em todas as comunidades 
rurais, mas ao mesmo tempo verificou-se a fragilidade do sistema municipal 
quanto à garantia da educação de qualidade. Nessa fragilidade um dos primei-
ros problemas detectados foi a falta de transporte escolar. 

As escolas onde os alunos dependem do transporte escolar estavam pa-
ralisadas, por falta desse serviço. O transporte escolar consiste no único meio 
de deslocamento para maioria dos residentes nas áreas rurais, é o transporte 
escolar que possibilita o aluno rural ter acesso a escola, sem esse serviço o seu 
direito ao acesso à educação deixa de existir. É reponsabilidade dos gestores 
públicos garantir o serviço de transporte escolar para os alunos rurais, com 
ausência desse serviço aumenta a vulnerabilidade dos alunos o que pode oca-
sionar um número elevado de evasão escolar. Tanto a Constituição Federal 
quanto a LDBEN versam sobre a obrigatoriedade do transporte escolar.

O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado me-
diante a garantia de: [...]; VIII - atendimento ao educando, em todas 
as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares 
de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à 
saúde; [...]. (BRASIL, 1996).

Outra fragilidade detectada na Rede Municipal de Ensino de Porto 
Velho, foi a estrutura das escolas rurais ribeirinhas, nosso objeto de estudo. Nas 
visitas às escolas, identificamos situações contraditórias, um número pequeno 
de escolas bem aparelhadas, com salas climatizadas, biblioteca, refeitório, sani-
tários suficientes para alunos e quadro de pessoal completo, porém outras, ou 
seja, a maioria apresentava um cenário de carência, com estrutura física precá-
ria, falta de aparelhamento tecnológico e pedagógico, sem refeitório, um único 
banheiro para alunos e servidores, salas multisseriadas por falta de professor 
e de espaço físico, e um quadro pessoal insuficiente para atender a demanda. 
Faz-se necessário que os gestores assumam compromisso com a educação rural 
6 Planilhas do transporte escolar; Plano de ação do Setor Rural; Atas de serviços de manutenção 

para escolas rurais; Processo de contratação do transporte escolar; calendário para escolas rurais, 
Plano Emergencial para atender as escolas rurais afetadas pela falta de transporte escolar.
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e executem as políticas públicas de educação. Só o “interesse” não é suficiente 
para garantia da educação de qualidade, é preciso investimento em subsídios 
pedagógicos, infraestrutura e aparelhamento adequado nas escolas rurais, para 
que de fato a população tenha o seu direito garantido.

Vale lembrar que o processo histórico de desprezo das escolas rurais está 
vinculado a ações do poder público. Daí é preciso melhor entender os contex-
tos pelos quais as escolas rurais foram pensadas e implementadas.

Muitas vezes, o insucesso dos processos de alfabetização e escolarização 
de crianças, jovens e adultos no meio rural se entrelaça ao perverso his-
tórico de falta de políticas públicas educacionais direcionadas ao públi-
co rural, carência social, precárias moradias, cruéis condições de trabalho 
vinculadas ao setor primário (agricultura, pecuária e extrativismo), dentro 
desses contextos professoras e professores atuaram com ou sem o curso de 
formação de professores na lida cotidiana para alfabetizar e escolarizar os 
rurícolas, embora tenham carregado diversos atributos de desqualificação 
profissional por se tratar do magistério no meio rural. (BARROS; FER-
REIRA, 2020, p. 448).

Torna-se importante mencionar o quanto a escola rural foi e é preju-
dicada diante da falta de políticas públicas direcionadas a solucionar situações 
emergentes e históricas em diversas localidades do Brasil.

Infraestrutura e instalações de ensino

O Baixo Madeira se constitui numa região formada por várias comuni-
dades às margens do Rio Madeira. Sua população apresenta saberes culturais 
específicos, em geral sobrevivem da pesca artesanal, da caça e do extrativismo, 
convivem com o isolamento econômico social, que acaba limitando o acesso 
aos serviços básicos como saúde e educação. 

A concepção de educação está diretamente ligada à maneira de com-
preender o mundo e a sociedade a partir da visão de um determinado grupo 
social. E dependendo da força desse grupo essa concepção passará de geração 
em geração como a educação válida para todos os grupos sociais.
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Buscando responder às indagações que balizaram a pesquisa e ao ob-
jetivo da pesquisa, procuramos fazer um levantamento da infraestrutura, das 
instalações de ensino e do aparelhamento das escolas do Baixo Madeira, para 
isto foram realizadas diversas visitas as escolas rurais ribeirinhas localizadas 
nas comunidades do Baixo Madeiro município de Porto Velho, as visitas nos 
permitiram conhecer parte da estrutura funcional, administrativa, as depen-
dências físicas e os cotidianos de professores e alunos.

Figura 1 - Escola “A” de Ensino Fundamental anos iniciais, rural ribeirinha 
multisseriada. 

Fonte: Acervo pessoal.

A Escola “A” rural ribeirinha, encontra-se localizada às margens do Rio 
Madeira na comunidade denominada São José da Praia, e seu acesso é somente 
por meio de transporte fluvial. Escola construída de madeira, tipologia “D”7 e 
multisseriada, sua estrutura apresenta somente uma sala de aula, para atender 
os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

Os alunos são divididos em duas turmas. Uma turma que funciona no 
espaço sala de aula, atendendo os 10 alunos matriculados do 4º e 5º ano e a 

7 As escolas públicas de educação infantil, de ensino fundamental e de ensino médio, integran-
tes da Rede Municipal de Ensino de Porto Velho, são divididas em tipologias, de acordo com 
o número de salas de aula, nos termos seguintes: 10 a 25 salas tipologia “A”, de 06 a 09 salas 
tipologia “B”, de 03, a 05 salas tipologia “C” e de 01 a 02 salas tipologia “D”. Lei Nº 1507 de 
23 de maio de 2003. 
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outra turma funciona no espaço tipo pátio coberto, atendendo os 05 alunos 
matriculados do 1º, 2º e 3º ano. A escola conta com um professor e uma pro-
fessora, que também exerce a função de gestora.

Figura 2 - Escola “B” de Ensino Fundamental anos iniciais, rural ribeirinha 
multisseriada. 

Fonte: Acervo pessoal.

A Escola “B” rural ribeirinha, tipologia “D”, encontra-se localizada 
na comunidade Brasileira, seu acesso pode ser por meio de transporte fluvial 
ou terrestre, marcada pelo encontro das águas do Rio Madeira com o Rio 
Jamari. Por isso conhecida como escola que fica do lado da “boca do Jamari”8. 
Escola com estrutura física de alvenaria e multisseriada, com 02 (duas) salas 
de aula para atender 19 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. 
O ensino está organizado em sala de aula multisseriada, uma atendendo os 
alunos do 4º e 5º ano e a outra turma atendendo os alunos do 1º, 2º e 3º ano. 
A escola conta com dois professores, sendo que uma professora que também 
exerce a função de gestora.

8 Boca do Jamari – Margem do Rio Jamari onde ficam as embarcações que fazem a travessia 
das pessoas que vem de Porto velho para São Carlo por estrada. Cruzando o encontro das 
águas entre o Rio Madeira e o Rio Jamari.
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Ademais, os dados do Censo Escolar/INEP/2020 nos revelam di-
ferenças estruturais nas escolas no Baixo Madeira, conforme apresenta as 
tabelas abaixo.

Tabela 1 - Escola “A” - Estrutura escolar.

Infraestrutura Instalações de ensino Aparelhamento
Alimentação escolar para os alunos 01 sala de aula Impressora
Água filtrada Despensa Freezer 
Água do rio Cozinha Geladeira 
Energia da rede pública Fogão industrial 
Não possui esgoto Liquidificar industrial
Lixo destinado à queima

Fonte: Censo Escolar/INEP/2020.

Tabela 2 - Escola “B” - Estrutura escolar.

Infraestrutura Instalações de ensino Aparelhamento
Alimentação escolar para os alunos 02 salas de aula Projetor multimídia 

(Datashow)
Água filtrada Despensa Freezer 
Água de poço artesiano Cozinha Geladeira 
Energia da rede pública Banheiro Fogão industrial 
Fossa Centrais de ar
Lixo destinado a queima Liquidificar industrial

Fonte: Censo Escolar/INEP/2020.

A Tabela 1 traz uma descrição da estrutura da escola “A”, dados que de 
acordo com censo escolar/INEP/2020, a escola não possui rede de esgoto e 
nem banheiro, necessidades básicas para permanência do sujeito em um espaço 
coletivo.  As condições do espaço físico escolar, também são fatores influencia-
dores no processo da aprendizagem. Deste modo lutar pela garantia de escolas 
adequadas para o povo rural, é urgência no Brasil, principalmente no Norte 
do país, onde as “[...] escolas sem quaisquer condições de abrigar suas crianças 
para o mínimo de ambiente qualitativo de aprendizagem” (CAVALCANTE, 
2010, p. 554), existe numa proporção significativa. 
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Neste ínterim, ao comparar a Tabela 1 e a Tabela 2, percebe-se a desi-
gualdade existente entre as escolas “A” e “B”, quanto sua infraestrutura, insta-
lações de ensino e aparelhamento. A escola “B” possui na sua infraestrutura e 
aparelhamento mais itens que podem contribuir na oferta de educação com 
mais qualidade. Já na categoria instalações de ensino o espaço físico apresenta-
do na tabela também é desfavorável, contando apenas com um banheiro para 
atender toda comunidade escolar.

Esses fatores estruturais inadequados, acresce ao professor das escolas 
multisseriadas a sobrecarga de trabalho, por não contar com subsídios peda-
gógicos no desempenho de sua função. O estudo aponta que a ineficiência na 
estrutura das escolas rurais ribeirinhas também influencia para que elas funcio-
nem com classes multisseriadas. 

A escola multisseriada é uma realidade na educação rural do Brasil, em 
Rondônia essa realidade é marcante, na Rede Municipal de Ensino de Porto 
Velho as escolas multisseriadas apresentam uma dimensão e uma importância 
considerável. Mesmo as escolas multisseriadas sendo uma realidade no contex-
to educacional brasileiro, pouco se fala sobre elas. Hage corrobora:

As classes multisseriadas constituem-se na modalidade predominante de 
oferta do primeiro segmento do ensino fundamental no meio rural [...] 
elas se encontram ausentes dos debates e das reflexões sobre educação rural 
no país e nem mesmo ‘existem’ no conjunto de estatísticas que compõem o 
censo escolar oficial. (HAGE, 2003, p. 2).

Apesar da presença significativa da multisseriação no meio rural, seja 
pela falta de espaço físico ou por falta de professor, não existe uma preocupa-
ção com a estrutura dessas escolas, nem tão pouco se ouve nos debates sobre 
educação rural abordagem da temática multisseriada.

Na gestão do ensino multisseriado o professor planeja para alunos em 
anos de estudos e níveis de conhecimentos diferenciados, estabelecendo uma 
correlação com eles no processo de aprendizagem, no papel de aprendiz e de 
quem ensina, ou seja, “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende en-
sina ao aprender” (FREIRE, 1996, p. 12). Assim, professor e alunos vão se 



241

constituindo numa relação de inquietação e curiosidade. Concomitante a essa 
relação de inquietação e curiosidade na aprendizagem, Freire (1996) corrobora, 
“O sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação 
dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, como inconclu-
são em permanente movimento na História” (FREIRE, 1996, p. 86).

Figura 3 - Escola “C” de Educação Infantil e Ensino Fundamental anos iniciais e 
anos finais.

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 4 - Escola “D” de Ensino Fundamental I e II.

Fonte: Acervo pessoal.
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As Figuras 03 e 04 mostram que as escolas “C” e “D” possuem estrutura 
física mais ampla que as escolas “A” e “B”, o que não quer dizer, e nem se afirma, 
pela leitura das imagens uma melhor qualidade de estrutura física.

A escola “C”, rural ribeirinha, está localizada no distrito de São Carlos, 
à margem direita do Rio Madeira, para ofertar a comunidade, Educação In-
fantil e o Ensino Fundamental anos iniciais e anos finais. De acordo com os 
dados9 da Secretaria Municipal de Educação, para atender a comunidade na 
oferta do ensino, a escola está organizada da seguinte forma: período da ma-
nhã oferece pré-escolar e anos iniciais do Ensino Fundamental, no período da 
tarde, anos finais do Ensino Fundamental. A escola “C” conta com 10 salas de 
aula e 16 professores para atender os 246 alunos matriculados.

A escola “D”, escola rural ribeirinha, tipologia “C” localizada na co-
munidade do Cuniã10, vista como um dos espaços mais importante para co-
munidade da reserva. Uma escola cercada por mata nativa e ao mesmo tempo 
banhada pelo lago, um espaço onde os alunos convivem com a biodiversidade 
amazônica, cenário de muita riqueza natural e ao mesmo tempo invadido pelos 
costumes urbanos que são impostos como garantia de igualdade educacional 
e social. A escola oferece modalidade de ensino diferenciada, por se tratar de 
uma escola de difícil acesso, inserida em uma Reserva Extrativista Nacional 
com limitações e regras rigorosas para o povoamento e construções. A essa 
modalidade diferenciada podemos elencar o projeto Ribeirinho11, direcionado 
aos alunos do 6º ao 9º do Ensino Fundamental, no turno da tarde. No turno 
da manhã a escola faz cedência de uma sala para a Secretaria Estadual de 
Educação, com o propósito de atender os alunos do ensino médio, através da 

9 Dados informados pela Secretaria Municipal de Educação, a partir das matrículas iniciais de 
2020, enviada pela escola à secretaria.

10 Comunidade localizada na Reserva Extrativista do Lago do Cuniã, zona rural de Porto Velho, 
uma distância de 130 km do perímetro urbano, possui uma área de 75.876,67 hectares, e foi 
criada através do Decreto nº 3.238 de 10 de novembro de 2018.

11 Projeto Ribeirinho – Projeto com proposta educacional diferenciada, apropriada à realidade 
do aluno ribeirinho e o seu desenvolvimento. Ofertando um ensino onde a aprendizagem 
aconteça de modo independente das condições físicas oferecidas pelo Poder Público Munici-
pal, adotando parcerias e colaboração com a comunidade, associações religiosas, e outras ações 
pedagógicas envolvendo outros órgãos.
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mediação tecnológica. Cedência essa que também contribui para formação de 
salas multisseriadas na escola.

Tabela 3 - Escola “C” - Estrutura escolar.

Infraestrutura Instalações de ensino Aparelhamentos
Alimentação escolar para os alunos 10 salas de aula TV 
Água filtrada Sala de diretoria DVD
Água de poço artesiano Sala de professor Impressora 
Energia da rede pública Sala de secretaria Aparelho de som 

Fossa Cozinha Projetor multimídia 
(Datashow)

Lixo destinado a queima Refeitório Freezer 
Despensa Geladeira 
Pátio coberto e descoberto Fogão industrial 
Dormitório para professor Centrais de ar

Área verde Liquidificar  
industrial

Banheiro masculino/alunos
Banheiro feminino/alunas
Banheiro masculino/servidores
Banheiro feminino/servidores

Fonte: Censo Escolar/INEP/2020.

Tabela 4 - Escala “D” - Estrutura escolar.

Infraestrutura Instalações de ensino Aparelhamentos 

Alimentação escolar para os alunos 03 salas de aula Projetor multimídia  
(Datashow)

Água filtrada Despensa Freezer 
Água de poço artesiano Cozinha Geladeira 
Energia da rede pública Banheiro com chuveiro Fogão industrial 
Fossa Sala de secretaria Liquidificador 
Lixo destinado a queima Área verde Impressora 

Refeitório TV
PC completo

Fonte: Censo Escolar/INEP/2020.
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As tabelas 3 e 4, também elaboradas pela pesquisadora, a partir dos 
dados levantados pelo Censo Escolar/INEP/2020, após análise dos dados nos 
permitiu uma leitura da infraestrutura, instalações de ensino e aparelhamento 
das escolas “C” e “D”, apontando para um organismo estrutural mais completo.

Conforme Censo Escolar/INEP/2020, apresentado na Tabela 3, à es-
cola “C” em relação às demais escolas investigadas, na sua infraestrutura parece 
estar mais adequada ao atendimento de seu alunado, contemplando número 
mais amplo de instalações de ensino, e de aparelhamento. Uma escola tipologia 
“A” conforme caracterização da SEMED.

Visitar as escolas nos possibilitou um olhar investigativo mais minucio-
so, na escola “C” podemos observar um prédio amplo, como já descrito acima, 
porém fragilizado pelo desgaste temporal, imagina-se que há muito tempo 
não passa por uma reforma. Percebeu-se durante a investigação na escola, que 
esta apresenta em suas instalações pontos que precisam de atenção para que de 
fato seja oferecido a comunidades estudantil um ambiente de qualidade, dentre 
estes pontos podemos destacar: instalações elétricas e hidrossanitários, reforma 
dos sanitários, do piso e pintura. Conforme documentos analisados na escola, 
em alguns registros (atas e fotografais), evidenciou-se o desgaste do prédio 
escolar em consequência da cheia de 2014, e desde então a escola não passou 
por reforma para reparar os danos causados pela cheia.

Ao analisarmos a tabela 4 que traz referência de dados da escola “D”, a 
descrição dos dados apontados pelo Censo Escolar/INEP/2020, diríamos es-
tar diante de uma escola apta para atender seus alunos, porém durante visita a 
escola presenciamos um cenário contraditório aos dados da Tabela 4. Durante 
a investigação na escola foi possível evidenciar uma escola com muitas necessi-
dades. Ao começar pela infraestrutura predial que necessita de reforma e pin-
tura, as instalações de ensino com número insuficiente de salas de aula para o 
atendimento dos alunos, assim, enturmados em salas multisseriada, apenas um 
banheiro o qual é utilizado pelos alunos e todos os servidores. Há uma necessi-
dade da construção de alojamento para os professores, visto que estes residem 
no centro urbano, e utilizam uma sala como dormitório, causando inadequação 
na enturmação dos alunos.
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Os dados da pesquisa mostram que se tratando de infraestrutura, ins-
talações de ensino e aparelhamento escolar, as escolas das comunidades do 
Baixo Madeira precisam de um investimento por parte do gestor municipal 
nas categorias aqui investigadas, bem como, em outros aspectos que influen-
ciam na qualidade do processo de ensino e da aprendizagem, garantindo a 
população rural ribeirinha do Baixo Madeira escolas aptas ao atendimento 
dos alunos, escolas que atendem as comunidades respeitando suas singulari-
dades socioculturais.

torna-se importante reconhecer cada escola rural ribeirinha na sua sin-
gularidade organizacional como resposta para a significação de sua existência 
na comunidade a qual está inserida, de forma construir sua própria identidade, 
no envolvimento do processo de formação do povo rural ribeirinho. “A educa-
ção que é construída no chão da escola rural, por vezes um chão de terra batida, 
tem cheiros e desejos de mudanças, embora repleta das marcas de um passado 
carregado por mazelas sociais. O que se espera para o futuro das escolas rurais?” 
(BARROS, et al. 2020, p. 1004).

Considerações finais 

A extensão territorial rural de Porto velho, torna-se um desafio, na ga-
rantia do espaço escola como estabelecimento oficial para educação formal, 
visto o quantitativo de comunidades isoladas com difícil acesso, neste sentido 
destacamos as ribeirinhas. Extensão territorial é um desafio, mas não a defini-
dora, é preciso relembrar da educação na condição de direito, assegurada pelo 
menos na letra da lei.

Os dados levantados na investigação apontam que Municípios, Estados 
e União precisam se integrar mais na implantação de medidas necessárias para 
estabelecer/desenvolver metas que visam a construção e manutenção de esco-
las no meio rural, com estruturas aptas a receber o aluno, no padrão de quali-
dade que favoreça o processo de aprendizagem e garanta o direito à educação 
da população rural.

Percebeu-se que as escolas rurais ribeirinhas do Baixo Madeira no mu-
nicípio de Porto Velho, a maioria apresenta estruturas inadequadas para oferta 
da educação básica nas comunidades. Algumas escolas apresentam falta de 
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instalações básicas para o desenvolvimento de atividades em um ambiente 
coletivo. Instalações básicas como banheiros individualizados para alunos e 
servidores da escola. Cabendo ao Município de Porto Velho otimizar recursos 
públicos que possam ser utilizados na adequação das escolas rurais ribeirinhas 
do Baixo Madeira.

A médio e longo prazo o prédio escolar deve ser transformado, reformado, 
adaptado adequando-se a realidade da comunidade, afinal a estrutura predial 
escolar faz parte da transformação da escola e da construção de sua história, 
tornando-se elemento importante para o bom atendimento estudantil, ao 
mesmo tempo causa impacto na organização do processo de ensino.

Portanto, ofertar educação rural requer estratégias governamentais de 
investimento, indo além de um espaço físico qualquer, é necessário fomentar 
ações públicas que garantam o direito à educação de qualidade para população 
rural, com prédio escolar favorável ao bem estar e permanência do aluno, um 
ambiente que favoreça a aprendizagem.

Ademais, revela-se a necessidade de se produzir estudos/pesquisas que 
tragam à tona questões relacionadas à realidade da educação rural ribeirinha, 
inclusive a necessidade de continuidade e aprofundamento da temática abor-
dada neste estudo, dado sua importância, complexidade e por tratar de um 
objeto de investigação inexplorado localmente.

Referências

ARROYO, Miguel Gonzalez; CALDART, Roseli Salete; MOLINA, Mônica 
Castagna. Por uma educação do campo. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2011.

ARROYO, Miguel Gonzalez. Políticas de formação de educadores (as) do 
campo. Cad. Cedes, Campinas, v.27, n.72, p.157-176, maio/ago. 2007. Dis-
ponível em:  https://www.scielo.br/pdf/ccedes/v27n72/a04v2772.pdf. Acesso 
em: 05 de agosto 2021

BARROS, Josemir Almeida. Organização do ensino rural em Minas Gerais, 
suas muitas faces em fins do XIX e início do XX (1899-1911). 2013. 349 f. 

https://www.scielo.br/pdf/ccedes/v27n72/a04v2772.pdf


247

Tese (Doutorado) - Curso de Pós-graduação em Educação, Universidade Fe-
deral de Uberlândia, Uberlândia, 2013.

BARROS, Josemir Almeida; FERREIRA, Nilce Vieira Campos. Pesquisa em 
História da Educação Rural: professoras e professores entre teias e tessituras. In: 
CHALOBA, Rosa Fátima de Souza; CELESTE FILHO, Macioniro; MES-
QUITA, Ilka Miglio de (org.). História e memória da Educação Rural no 
Século XX. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2020. p.439-475. Disponível em: 
https://www.culturaacademica.com.br/catalogo/historia-e-memoria-da-educa-
cao-rural-no-seculo-xx/. Acesso em: 05 de agosto 2021.

BARROS, Josemir Almeida et al. Memórias de professores e professoras rurais 
sobre o fazer docente em Rondônia, fins do século XX e início do XXI. Edu-
ca - Revista Multidisciplinar em Educação, Porto Velho, v. 7, n. 17, p.998-
1024, 13 dez. 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.26568/2359-2087.2020.5548. 
Disponível em: https://www.periodicos.unir.br/index.php/EDUCA/article/
view/5548. Acesso em: 05 de agosto 2021.

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. 49. ed. São Paulo: Brasi-
liense, 2007.

BRASIL (1996). Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394.  
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso 
em: 05 de agosto 2021.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil,1998. Disponí-
vel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. 
Acesso em: 05 de agosto 2021.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE Cidades. Dis-
ponível em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ro/porto-velho/panorama. Aces-
so em: 05 de agosto 2021.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira, Censo escolar 2020. Disponível em: https://www.gov.br/inep/

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ro/porto-velho/panorama
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-escolar/disponiveis-os-resultados-finais-do-censo-escolar-2020


248

pt-br/assuntos/noticias/censo-escolar/disponiveis-os-resultados-finais- 
do-censo-escolar-2020. Acesso em: 10 de jul. 2021.

CAVALCANTE, Ludimila Oliveira Holanda. Das políticas ao cotidiano: en-
traves e possibilidades para educação do campo alcançar as escolas no rural. 
Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v. 18, n.68, p. 549-564, jun./set. 
2010. Acesso em: 10 de jul. 2021.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática edu-
cativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GRAZZIOTIN, Luciana Sgarbi Santos; ALMEIDA, Dóris Bittencourt. 
Romagem do tempo e recanto da memória: reflexões metodológicas sobre 
História Oral. São Leopoldo. Oikos. 2012.

HAGE, Salomão Mufarrej. Classes multisseriadas: desafios da educação ru-
ral no Estado do Pará, Região Amazônica. Belém: Geperuaz, 2003.

LEITE, Sérgio Celani. Escola rural: urbanização e políticas educacionais. São 
Paulo: Cortez, 1999.

SEMED - Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho. Disponível 
em: https://semed.portovelho.ro.gov.br/. Acesso em: 04 de jan. 2021.

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-escolar/disponiveis-os-resultados-finais-do-censo-escolar-2020
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-escolar/disponiveis-os-resultados-finais-do-censo-escolar-2020
https://semed.portovelho.ro.gov.br/


249

CAPÍTULO 14

REMANDO CONTRA CORRENTE: POBREZA E RESIS-
TÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA EM ESCOLAS QUILOM-
BOLAS EM PORTEL/MARAJÓ – PARÁ

Mhirlla de Cássia Gonçalves da Costa

Pedro Cabral da Costa

José Bitencourt da Silva

INTRODUÇÃO

Remar, atividade manual que permite o movimento de uma embarcação. 
Possibilita o deslocar-se de um lugar ao outro em busca de atingir determinado 
ponto do percurso. Na Amazônia marajoara, remar é tão fundamental quan-
to andar, é símbolo de identidade ribeirinha. Mas como toda atividade cultural 
existem os percalços, e nessa atividade remar contra corrente é uma das grandes 
dificuldades para quem conduz a embarcação.  Para iniciar nossa reflexão, tece-
mos uma analogia entre uma atividade tão significativa do povo ribeirinho e a 
situação sociocultural que a educação do povo marajoara está imersa.

Quando se fala em “remar contra a corrente” nesse contexto educacio-
nal marcado pela extrema pobreza, falamos em discutir sobre as situações que 
acorrentam o desenvolvimento da educação em comunidades quilombolas. 
Nesse sentido, surgem os seguintes questionamentos: quais implicações da 
pandemia do Covid-19 na efetivação da garantia do direito à educação pública 
de qualidade em comunidades quilombolas? Com relação a alimentação esco-
lar, as escolas quilombolas foram contempladas ou ignoradas?

O objetivo que norteia esse texto está assim definido: discutir as rela-
ções de pobreza e resistência estabelecidas no contexto histórico das comu-
nidades remanescentes de quilombolas e as implicações da pandemia do Co-
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vid-19 na efetivação da garantia do direito à educação pública de qualidade 
em comunidades quilombolas.

A pesquisa que deu as bases acadêmicas deste texto é de cunho qualita-
tivo, pautada nos referenciais de Chizzotti (1991) e Sampieri (2013), norteada 
teoricamente por autores como Candau (2008; 2010; 2012), Pinzani (2012), 
Libâneo (2012), Freire (1998) dentre outros. 

Ela se desenvolveu em três etapas, envolvendo investigação bibliográfi-
ca, documental e aplicação de questionários online enviados para os sujeitos da 
pesquisa: gestão e coordenação das escolas das comunidades quilombolas pes-
quisadas, com intuito de oportunizar a coleta de dados mais substanciais sobre 
a problemática no município de Portel, no Marajó, Estado do Pará. A investi-
gação bibliográfica ocorreu durante toda a pesquisa por meio de levantamento 
e estudo de textos e artigos científicos e acadêmicos (monografias, dissertações 
e teses), nas publicações em revistas, periódicos, internet e bibliotecas que ver-
sam sobre a problemática na escola de educação básica. 

A pesquisa documental ocorreu por meio de legislações vigentes como: 
Certidão de autodeclaração de remanescentes de comunidades dos quilombos, 
LDB nº 9394/ 1996, Constituição Federal de 1988, Resolução CNE/CEB 
nº 1 de 03 de abril de 2002, que institui as Diretrizes Operacionais para a 
Educação Básica nas Escolas do Campo, Resolução nº 003/2014 do Conselho 
Municipal de Educação de Portel, e demais documentos legais que discorrem 
sobre o estudo proposto. 

A coleta de dados por sua vez, foi realizada em duas escolas do muni-
cípio de Portel, a saber: Escola Municipal de Ensino Fundamental São Mi-
guel na comunidade Cipoal no rio Pacajá e a Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Deus está comigo na comunidade São Tomé do Tauçu no Rio 
Acutipereira, ambas localizadas na zona rural do Município de Portel. As duas 
escolas atendem, aproximadamente, 150 alunos em turmas da educação infan-
til, fundamental regular e na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos). 
Durante a pesquisa teve-se acesso a registros de imagens fotográficas (dispo-
nibilizadas pelo Conselho de Alimentação Escolar - CAE) que auxiliaram na 
compreensão do contexto em que estão submetidos os sujeitos da pesquisa.
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A coleta de dados se deu por meio de questionários online que possibi-
litou contato com os professores gestores e pessoas da comunidade, os quais 
foram analisados à luz dos referenciais metodológicos trabalhados nessa pes-
quisa (SEVERINO, 2007).

Cabe destacar, a importância de discutir essa relação entre pobreza e 
resistência na escola quilombola no município de Portel, partindo da visão dos 
sujeitos que vivenciam a realidade nas comunidades ribeirinhas no Marajó e 
tem como desafios remar contra corrente na ressignificação das lutas pela va-
lorização identitária, usurpada ao longo da história pelo descaso e expropriação 
de seu lugar para viver e enraizar sua cultura.

Inicialmente, o artigo trata a respeito dos Desafios atuais do direito à 
educação: a diversidade dos sujeitos amazônidas, seus contextos e territórios, 
que enfatiza a realidade dos sujeitos, sua cultura e práticas sociais. A seguir, 
aborda-se a educação quilombola em tempos de pandemia e faz uma discussão 
sobre a pobreza e resistência dos sujeitos. 

DESAFIOS ATUAIS DO DIREITO À EDUCAÇÃO: DIVERSIDA-
DE DOS SUJEITOS AMAZÔNIDAS, SEUS CONTEXTOS E TER-
RITÓRIOS

A educação é um dos direitos fundamentais. Tal direito se consolida nos 
mais diversos documentos legais que tratam desta temática, desde a Constitui-
ção Federal de 1988, LDB 9394/96, Diretrizes Educacionais (nacional, estaduais 
e municipais), Planos de Educação entre outros. Esse direito na legislação leva 
em conta a diversidade dos indivíduos que habitam o território brasileiro aqui 
se destacam os povos amazônidas: ribeirinhos (marajoaras), indígenas, negros 
(quilombolas), os povos da floresta, que fazem parte desse contexto. 

Sabemos que muitos são os desafios, e se faz necessário o debate e a 
reflexão sobre essa temática principalmente no contexto atual, onde a diversi-
dade sofre sérios ataques, no sentido de padronizar os indivíduos sem levar em 
conta suas especificidades e a cultura amazônica passa também pela tentativa 
de descaracterização da luta por uma educação que prime pela identidade dos 



252

povos, pela valorização do saber local e pela garantia do direito a uma educação 
pública e de qualidade.

Desde muito tempo, discute-se sobre o direito de educar na diversida-
de, e educar para a diversidade. Diante disso, várias instituições educacionais, 
movimentos sociais, estudiosos lutaram e lutam para garantir em lei o direito 
à educação. Dentre esses estudiosos podemos destacar Paulo Freire (1921-
1997), que ao longo de sua vida dedicou seus estudos a educação popular, con-
tribuído de maneira significativa para que as vozes silenciadas, fossem ouvidas.

A Amazônia, enquanto território e patrimônio nacional e internacional, 
é conhecida pela exuberância de suas florestas e belezas que saltam os olhos, 
contrapondo com a negação de direitos aos sujeitos e comunidades que nela 
trabalham, habitam e a utilizam como fonte de sobrevivência. Desse modo, 
urge a necessidade de reconhecimento da interculturalidade (CANDAU, 
2012). A autora, ao tratar da interculturalidade traz, para o bojo das discussões 
a condição indígena e do negro enquanto necessárias para a compreensão da 
diversidade que nos cerca.

Pensar a educação enquanto direito é garantir o reconhecimento dos 
sujeitos Amazônidas e as legislações voltadas para essa temática já apontam 
quem são esses sujeitos: Caiçaras, Indígenas, quilombolas, ribeirinhos, cam-
poneses, pescadores, dentre outros, sinalizando a garantia de uma educação 
pensada com e para esses sujeitos.

Arroyo (2012) postula que a educação, o currículo deve ser pautado a 
partir das vivências e da realidade em que os sujeitos estão inseridos. Dessa 
forma, em se tratando de vivências dos sujeitos amazônidas, estes são de con-
textos de pobreza e extrema pobreza situados numa relação de exploração que, 
segundo, Freire (1998) são submetidos à condição de miseráveis e inconscien-
tes de sua condição e a escola submetida a esse viés colonizador reproduz o 
ciclo vicioso, segundo Pinzani (2012), político, econômico e social da extrema 
pobreza.

No que se refere a questão do território dos sujeitos amazônidas, estes 
são marcados por conflitos e expropriação das terras indígenas, e comunidades 
tradicionais. Embora apesar de termos leis que garantem “no papel” a ques-
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tão do direito a territorialidade, a exemplo, dos territórios das comunidades 
indígenas, das comunidades quilombolas, dos assentados da reforma agrária, 
dentre outros, o que vemos são direitos sendo negados. Isso é perceptível com 
relação a educação pois esta pauta-se, segundo Libâneo (2012), em uma du-
alidade na educação, ou seja, uma escola para os pobres e outra para os ricos.

Atualmente, se torna urgente a discussão em torno da resistência, pois, 
em tempos de retiradas de direitos e da negação da diversidade e do reconheci-
mento de que esta tem suas raízes “fincadas” na questão indígena e dos negros, 
nos desafia a uma reorganização da luta, dos estudos e pesquisa que fortaleçam 
a discussão sobre a educação e o papel da escola em tempos de retrocessos.

Os desafios atuais com relação aos direitos à educação perpassam pela 
afirmação de políticas públicas de qualidade. O Plano Nacional de Educação 
de 2014 preconiza em suas metas a garantia, por exemplo, de escola em tempo 
integral, universalização da educação infantil e pré-escola, gestão democrática 
com eleição direta para diretor de escolas, elevação do financiamento da edu-
cação, valorização profissional, o reconhecimento e fortalecimento das comu-
nidades quilombolas, dentre outros. No entanto, o congelamento dos gastos 
engessou o plano, haja vista, que o plano para ser exequível, segundo Saviani 
(2017), precisa de financiamento e condições de operacionalização, caso con-
trário, se torna letra morta. 

Diante disso, regiões, como a nossa Amazônia, ficam à margem desse 
processo educacional, pois territórios, como o Marajó, por exemplo, tem mui-
tos desafios, principalmente com relação a educação nas comunidades reco-
nhecidas como quilombolas.

Podemos dizer que após a ditadura militar, com o advento da Consti-
tuição Federal de 1988, a educação passa a enveredar por um novo capítulo na 
história do país, em que as garantias de direitos ficaram explicitas, porém atu-
almente, com acesso da extrema direita no poder, esse direito está seriamente 
ameaçado, sobretudo, a ameaça se torna mais latente para as minorias, para to-
dos que habitam a Amazônia e que já possuem um contexto de grandes marcas 
de colonização, marcas que contribuem para os índices negativos, na educação, 
saúde, saneamento, segurança entre outros. Além disso, é possível perceber que 
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todas as lutas pelas quais os sujeitos amazônidas já passaram para garantir a 
manutenção do direito a educação, do direito à afirmação de sua identidade 
precisam ser fortalecidas, pois o projeto do atual governo é de fato descaracte-
rizar essa luta modificando a legislação, retirando direitos e retrocedendo em 
todos os aspectos que garantam que o povo tenha acesso ao conhecimento.

Hoje somos desafiados a continuar lutando para que a educação seja de 
fato intercultural, que garanta aos diferentes, o direito de ser diferente. Para 
Candau (2008), antes lutava-se pela igualdade de direitos, agora há um outro 
movimento, que é a luta pelo direito de ser diferente.  É uma luta árdua, pois 
ter garantia de que cada um seja visto de maneira específica, como ser indi-
vidual, heterogêneo, é complexa, principalmente numa sociedade em que o 
currículo escolar busca padronizar o indivíduo, sem levar em consideração sua 
realidade, sua cultura e sua identidade.

No contexto amazônico, existe uma gama de expressividade de diver-
sidade. Além dos territórios diversos, as identidades são uma característica da 
cultura amazônica. Dentro desse contexto, destaca-se a importância de um 
currículo escolar quilombola que venha possibilitar a valorização das especifi-
cidades dos sujeitos.

Fazer educação no território ribeirinho é um dos grandes desafios da 
atualidade na Amazônia Marajoara, pois a educação nesses territórios é mar-
cada pelas mazelas sociais, pela falta de políticas públicas que garantam uma 
educação de qualidade, currículos urbanocêntricos que não levam em consi-
deração a dinâmica das populações ribeirinhas, falta de formação continuada 
para os docentes, metodologias longe de uma educação do campo e para o 
campo, falta de segurança para professores e alunos em território de conflitos 
agrários, falta de uma alimentação regionalizada, dentre outras.

Diante de todas as mazelas, o desafio maior é garantir uma educação 
que vise a interculturalidade, que valorize os saberes locais, a cultura e a iden-
tidade dos povos amazônidas, que garanta que a diversidade presente seja va-
lorizada e não seja alvo de discriminação, preconceito e descaracterização. Que 
a educação popular proposta por Freire (1921-1997) seja uma possibilidade de 
discutir a realidade, garantindo assim que a educação bancária não se faça pre-
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sente na educação amazônica, assim como vem sendo pensada dentro da pro-
posta do atual governo do país, que prevê uma neocolonização das minorias.    

EDUCAÇÃO QUILOMBOLA EM TEMPOS DE PANDEMIA: PO-
BREZA E RESISTÊNCIA 

Estamos vivendo nos últimos anos um projeto de desmonte da educação 
em nosso país: redirecionamentos do dinheiro público para o grande capital com 
aval do governo por meio do disfarçado congelamento dos gastos público e que 
terão sérias consequências no campo das políticas educacionais, como: desva-
lorização docente, precarização do ensino, política de desmonte das conquistas 
com relação a diversidade considerando a questão indígena e quilombola que 
vem sofrendo ataques pontuais e de massacres, pois o projeto conservador da 
ultradireita coloca em xeque a educação pública de qualidade e em troca propõe 
um ensino pautado em uma visão mercadológica e individualista, de competição 
e competências, nada muito novo na história recente em nosso país, no entanto, 
marcada no viés ideológico embrutecedor do governo federal que com aval da 
“Elite do Atraso” (SOUZA, 2017) tenta levar a todo custo um projeto elitista de 
educação que exclui e marginaliza ainda mais as minorias.

As comunidade quilombolas em todo país sentem na “pele” o “des”tra-
to dessa política nefasta na educação por meio da negação de direitos con-
quistados às duras penas na legislação brasileira, tais como: o fim das bolsas 
permanência para estudantes quilombolas nas instituições de ensino superior, 
a falta de livros didáticos, a dificuldade de acesso dos jovens da zona rural a 
escola, a falta de recursos para uma alimentação escolar regionalizada com 
mais quantidade e qualidade, por melhor infraestrutura nas escolas. No caso 
das comunidades quilombolas no município de Portel, nem escolas estrutura-
das tem. Esses são exemplos de como o Ministério da Educação coloca o lado 
mais obscuro da política do retrocesso em nosso país que se traduz na ameaça 
constante em nossa democracia.

O município de Portel, considerado o maior localizado no  
Marajó-PA em termos de extensão geográfica territorial com área de 25.385,06 
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Km² (IBGE, 2010), contrasta com uma densidade demográfica baixa (2hab./
Km²) e convive com a negação de direitos nas comunidades quilombolas. 

A realidade quilombola no município de Portel- Marajó, não se difere 
das demais localidades no Brasil, onde se encontram remanescentes de qui-
lombolas, que lutam para serem reconhecidos por sua formação histórica e 
identitária. Esses sujeitos trazem na bagagem um legado de lutas e resistência 
para manter viva sua cultura, suas raízes e sua história. 

As comunidades quilombolas em Portel foram há pouco tempo autode-
claradas como remanescentes de quilombo, buscando assim, uma autoafirma-
ção de identidade, que possibilite o fortalecimento da cultura quilombola, que 
aos poucos foi sendo substituída por uma cultura urbanocêntrica imposta pelas 
diversas influências que agem dentro dessas comunidades, como por exemplo: 
influências da cultura educacional, da cultura de saúde, da cultura musical, 
da cultura dos modos de vestir e calçar, da cultura de produção agrícola entre 
outras influências que contribuem para o empobrecimento identitário, cultural 
e social desses sujeitos.

Sabe-se uma que das expressões latentes dessas influências é a educação, 
que ao longo do tempo vem sofrendo a tentativa de ser modelada de maneira 
a garantir ao sistema um status quo para a efetivação do projeto de descaracte-
rização dos povos quilombolas. Reis (2014, p. 7) afirma que:

Na tentativa de mudar essa realidade, na década de 1980 os movimentos so-
ciais que defendem a causa da educação do campo ganharam maior visibili-
dade devido, entre outros fatores, ao processo de redemocratização política 
do País, que proporcionou momentos como o debate sobre a Constituição 
Federal de 1988. Desde então, esses movimentos vêm expondo à sociedade, 
de um modo geral, a realidade de negação de direitos sociais aos quais as 
populações do campo estão submetidas 

A autora faz uma crítica as mazelas vivenciadas pelos povos do campo, 
por falta de políticas públicas que atendam as especificidades das comunidades, 
contribuindo assim o desenvolvimento de um processo educativo precário, que 
fortalece a descaracterização das populações quilombolas nas escolas do campo.
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As duas comunidades quilombolas no município de Portel sentem no 
chão da escola essas dificuldades apresentadas anteriormente, pois embora a di-
versidade a que tem pertencimento fora reconhecida recentemente, ainda tem 
muitos caminhos a percorrer, muitas dificuldades a superar como: o fortaleci-
mento e a legitimação de que são remanescentes de quilombolas, que trazem um 
trajetória de preconceitos, desprezo, desapropriados de terras e que agora essa 
dívida precisa ser reparada por meio de políticas de afirmação da identidade e 
que possam gozar de direitos a moradia, a educação, a saúde e tenham seu patri-
mônio material e imaterial reconhecido como essencial na cultura de nosso país.

Nas comunidades quilombolas em Portel, locus da pesquisa, alguns pon-
tos com relação a política educacional precisam ser discutidos: a) o currículo 
escolar das escolas quilombolas estão ainda arraigados de uma visão urbano-
cêntrica e que ignora, em parte a identidade quilombola, a pobreza e a resistên-
cia; b) garantia de direitos à política educacional por meio da distribuição da 
Alimentação Escolar nas comunidades quilombolas no período da pandemia 
do Covid-19 no município de Portel.

Com relação ao currículo escolar quilombola temos em Portel o Regi-
mento Unificado dos Estabelecimentos de Ensino Municipal criado por meio 
da Resolução nº 003/2014 do Conselho Municipal de Educação em conso-
nância com os demais documentos nacionais que tratam das comunidades qui-
lombolas, em seu Art. 146 preconiza que a educação escolar quilombola deve 
ser ofertada e desenvolvida em estabelecimentos de ensino no âmbito de suas 
terras e culturas “demandando pedagogia própria em respeito à especificida-
de étnico-cultural de cada comunidade e formação específica de seu quadro 
docente, observados os princípios constitucionais, a Base Nacional Comum 
e os princípios que orientam a Educação Básica brasileira” (2014, p. 42). Em 
seu parágrafo único reforça que no funcionamento e nas estruturas das escolas 
quilombolas devem ser reconhecidas e valorizadas a diversidade cultural. 

Após sete anos da aprovação da Resolução supracitada, as escolas 
quilombolas ainda convivem com um currículo que ignora em parte a ques-
tão da pobreza e da resistência, marco para o reconhecimento dos remanes-
centes quilombolas. 



258

A pobreza, segundo Arroyo (2012), ainda é tratada nos currículos de 
maneira superficial, pois a pobreza é vista pela escola de forma moralizante, 
que culpabiliza o sujeito pela sua condição de pobre e não discute a pobreza 
pelo viés da exploração capitalista, pela luta de classe que segundo Marx “é o 
motor da história” e numa sociedade capitalista o que prevalece e a explora-
ção do trabalhador, das minorias. A visão com relação ao outro desprovido de 
moralidade permeia o meio educacional desde muito tempo. Atualmente é 
presente essa visão limitada da pobreza, pois em contextos como é a nossa re-
alidade marajoara, essa visão de pobreza é bastante presente em nossas escolas. 

O currículo ainda pautado na desvalorização docente contribui para 
ampliar o fosso entre as classes sociais e neutralizar o currículo cerceando as 
discussões em torno dessa temática relevante para compreender os contextos 
empobrecidos e a luta de classes. Segundo Arroyo (2012, p. 1) “o primeiro 
passo é identificar os obstáculos encontrados por esses coletivos de profissio-
nais para relacionar pobreza e currículo, e também perceber como a pobreza é 
abordada nos documentos legais que orientam o currículo na escola”. Se por 
um lado o currículo é uma ponte entre a cultura e a sociedade exteriores às 
instituições de educação, por outro “ele também é uma ponte entre a cultura 
dos sujeitos, entre a sociedade de hoje e a do amanhã, entre as possibilidades 
de conhecer, saber se comunicar e se expressar em contraposição ao isolamento 
da ignorância” (SACRISTÁN, 2013, p. 10).

Assim, a escola também é um espaço onde o currículo é contestado 
(SILVA, 1999), pois é permeada de intencionalidades que se configuram como 
espaços também de revolução, de fortalecimento de uma consciência crítica 
frente as questões de pobreza e sua produção e manutenção. A pobreza deve 
ser entendida como resultado das relações sociais, como produção histórica. 
“Os conhecimentos curriculares ignoram ou tratam de maneira secundarizada 
a riqueza de estudos já existentes nas diversas áreas do conhecimento sobre a 
pobreza” (ARROYO, 2012, p. 10). 

A escola precisa instigar seus sujeitos para o questionamento, para o 
debate, para um conteúdo que não esteja mecanizado só para reproduzir men-
tes vazias e acomodadas e sim possibilitar a discussão sobre as desigualdades 
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sociais em que seus alunos, em sua maioria, estão inseridos e que esses alunos 
possam adquirir a consciência de sua própria situação de exclusão, de explora-
dos por um sistema capitalista que, por natureza, é injusto.

Repensar o currículo é poder contextualizá-lo a partir das vivências dos 
sujeitos que pisam o chão da escola e que suas histórias de vida exigem uma 
reorganização curricular da educação como um todo. “O Currículo contextua-
lizado exige a inclusão de narrativas transgressoras, gestadas a partir da experi-
ência dos mais de 50 milhões de brasileiros, aos quais são negados o direito de 
comer três vezes ao dia, de ter um abrigo, de poder estudar [...]” (MENEZES; 
ARAÚJO, 2016, p. 3). 

Outro ponto elencado nesse trabalho está diretamente relacionado a ga-
rantia de direitos com relação a alimentação escolar nas comunidades quilom-
bolas no período da pandemia do Covid-19, pois percebe-se a inoperância de 
um sistema educacional brasileiro em garantir de maneira igualitária o direito 
à Alimentação Escolar. Assim, no período da pandemia do Covid-19, com a 
paralisação das atividades escolares se tornou essencial garantir a todas as crian-
ças a Alimentação Escolar de maneira a atender todos que estão em situação de 
vulnerabilidade social e que é negado o direito de comer três vezes ao dia. 

Segundo os dados coletados para a pesquisa, no período da pandemia 
a Alimentação Escolar foi distribuída conforme alguns critérios: “um Kit por 
família; mês sim, mês não (famílias que possuem mais filhos na escola num 
mês e, no outro, famílias com menos filhos e pouco necessitadas)” (GESTOR 
01, 2020). Segundo os dados coletados a distribuição considerou ainda a renda 
familiar e o número de pessoas na família. “O valor estimado de cada kit foi de 
R$ 70,00 (setenta reais)” (GESTOR 02, 2020). Abaixo tem-se a tabela com os 
repasses referentes a Alimentação Escolar das escolas quilombolas no ano de 
2020. Com relação ao número de alunos matriculados nas escolas quilombolas 
tem-se o seguinte: A escola “Deus está comigo” tem 103 alunos matriculados e 
a escola São Miguel tem 49 alunos matriculados, no entanto, não enfatizaram 
o total de famílias atendidas com Alimentação Escolar.
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Tabela 1 - Repasse do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) – 
Escola Quilombola

MÊS CÓDIGO VALOR
17/fev/20 800606 R$        4.380,00
12/mar/20 801591 R$        1.226,40
02/abr/20 803382 R$        2.803,20
27/abr/20 804544 R$        2.803,20
29/mai/20 808601 R$        2.803,20
02/jul/20 811093 R$        2.803,20
04/ago/20 813556 R$        2.803,20
Total .... R$      19.622,40

Fonte: FNDE Consultas (2020).

Percebe-se que os critérios não foram discutidos com os membros das 
comunidades quilombolas, pois as decisões pela política educacional no muni-
cípio de Portel se dão de forma unilateral, sem ouvir os envolvidos no processo, 
até pela falta de transparência no trato com os recursos público que vem di-
retamente para essas comunidades quilombolas. Isso se torna perceptível nos 
dados apresentados que deixam lacunas na transparência na distribuição da 
Alimentação Escolar. 

Diante dessa situação, o conselho de alimentação escolar protocolou 
denúncias no Ministério Público (MP) do estado do Pará, sobre a falta de 
fornecimento de Kit’s de alimentação Escola para os alunos da Rede públi-
ca Municipal, em decorrência de suspensão das aulas por conta da pande-
mia. O ministério público ajuizou Ação Civil pública Infância e Juventude nº 
0800123-68. 2020.8.14.0043, objetivando que o município garanta a conti-
nuidade do fornecimento de alimentação escolar a todas as crianças e adoles-
centes matriculadas durante o período de isolamento social.

Mesmo diante da decisão do MP, somente 20% dos alunos da rede 
municipal foram atendidos com os kit’s de alimentação, fazendo com que o 
Conselho Tutelar denunciasse ao Ministério Público a ausência da oferta de 
alimentação escolar para 80% dos infantes matriculados na rede de ensino.
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Essas situações acabam por denunciar uma realidade de limitação de 
direitos dos sujeitos em contextos de empobrecimento, principalmente pelo 
Estado que se ausenta da garantia de acesso e permanência com qualidade 
às pessoas em situação pobreza e de extrema pobreza e que vivem nas co-
munidades quilombolas pois mesmo recebendo um tratamento diferenciado 
com relação ao reconhecimento enquanto remanescentes quilombolas que aos 
poucos vem conseguindo sair da condição de privação e negação de direitos, 
no entanto as famílias ainda não conseguem manter uma vida confortável, haja 
vista, que convivemos com aquela máxima “o Estado dá com uma mão e tira 
com a outra”. No caso das comunidades quilombolas, o Estado renega a essas 
famílias um acesso e permanência de uma educação de qualidade, pois, 

O Estado abandona essas pessoas, como sempre foi o nosso caso, paradoxal-
mente mesmo quando entra em cena para lidar com elas [...] convém ressal-
tar que, ao não investir nessa direção, o Estado apenas reitera seu desprezo 
para com os(as) pobres e destituídos(as) (REGO; PINZANI 2012, p. 36).

Diante desse contexto o estado deixa a desejar na garantia de direitos, 
embora tenhamos uma constituição que a partir de 1988 instituiu um estado 
democrático, pois mesmo “com todos os seus possíveis limites, esta consti-
tuição criou o espaço jurídico para o desenvolvimento de políticas de direito 
no país” (REGO; PINZANI 2012, p. 161). Desse modo, nossa constituição 
preconiza que “o estado democrático é destinado a assegurar o exercício dos 
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem estar, o desen-
volvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos” (REGO & PINZANI, 2012, p. 161).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das discussões levantadas neste texto, percebe-se que o remar 
contra corrente, ainda é muito presente no cotidiano dos povos e comuni-
dades tradicionais, em particular dos quilombolas amazônidas. São torrentes 
que fazem com que o percurso histórico navegue lentamente no acesso aos 
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direitos sociais estabelecidos na legislação vigente, conquistados pelas lutas ao 
longo dessa trajetória em busca da reparação dos danos causados pela falta de 
respeito à identidade, cultura e história que geraram todas as mazelas que as 
comunidades quilombolas estão e são submetidas.

O que as comunidades anseiam e querem ver realizado são as suas con-
quistas formalmente expressas no marco regulatório nacional sobre seus terri-
tórios e suas territorialidades. Por isso as escolas quilombolas também devem 
ser vistas como componentes do processo de materialização de seus direitos, 
fortalecimento sociocultural, desenvolvimento socialmente referenciado com 
trabalho digno, valorização daquilo que os diferencia e lhes dá identidade, au-
tonomia de suas escolhas políticas, pedagógicas, religiosas, compromisso co-
letivo com perspectiva de emancipação humana, valorizando as diferenças de 
tempos e espaços com formação de sujeitos em sua própria realidade de ma-
neira autônoma, crítica e criativa.

No que tange a uma educação voltada para/com as especificidades das 
comunidades quilombolas, percebe-se que, mesmo sendo estabelecida em lei, 
ainda é uma realidade longínqua do almejado, pois os currículos escolares ela-
borados para as escolas quilombolas não atendem ao seu arcabouço históri-
co-cultural dessas, configurando-se como mais um componente de exclusão 
desses grupos humanos na Amazônia, historicamente alijados dos processos 
de desenvolvimento social local.

De acordo com os dados coletados os desafios ainda são enormes para 
se alcançar o que está preconizado na legislação, e cada vez mais, o ato de remar 
contra corrente, deve ser fortalecido para que se alcancem os padrões de uma 
educação de qualidade, a erradicação de pobreza e o respeito às diferenças. 
Que esse debate, resulte na reflexão e ação sobre essa temática principalmente 
no contexto atual levando em consideração todas as conquistas alcançadas ao 
longo da história, e que a luta e a resistência sejam contínuas nestes tempos 
sombrios em que o “rio” vem sendo propositalmente agitado pelas políticas de 
desmonte da educação, onde a diversidade sofre sérios ataques, o direito a terra 
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e o direito de se autodeclarar estão no limite de serem pisoteados pela “boiada” 
que está prestes a passar por cima de toda história das minorias que povoam o 
território amazônico.
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EIXO V

EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM FOCO
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CAPÍTULO 15

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A NECESSIDADE DE CO-
NHECER A EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO HUMANO E 
SUA PERCEPÇÃO AMBIENTAL

Renato Reis de Oliveira

Kerley dos Santos Alves

Danton Heleno Gameiro

O presente capítulo consiste em analisar o processo de desenvolvimento 
das questões relacionadas à crise ambiental frente às necessidades impostas 
pelo desenvolvimento socioeconômico. Destaca algumas das principais con-
ferências e encontros internacionais que propuseram avanços nas discussões a 
respeito da Educação Ambiental, assim como aponta também a sua importân-
cia para a qualidade de vida e o futuro da humanidade. Apresenta os estudos 
do geógrafo YI-Fu Tuan (1974) apontando sobre a topofilia cuja intenção está 
em provocar para questionar, por meio de avaliações e questionamentos, onde 
o homem se situa, quais são os seus valores ambientais, quais são os problemas 
do meio ambiente que fundamentalmente são problemas humanos. Para além 
disso, trata sobre a questão da Topofilia como instrumento para entender a 
percepção ambiental. 

A HISTÓRIA E O CAMINHAR DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

As leituras de vários congressos ambientais oficiais, desde aqueles for-
jados nas principais conferências e em principais encontros internacionais re-
lacionados às discussões sobre o meio ambiente deram origem às primeiras 
discussões no que concerne o termo Educação Ambiental. Desde a Confe-
rência Mundial sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo no ano de 
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1972 (ONU, 2020), passando pela Conferência Internacional sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento do Rio de Janeiro em 1992 (ONU, 2020), ficou 
clara a constatação histórica da maneira pela qual a sociedade internacional, 
através de organismos também internacionais, tais como a Organização das 
Nações Unidas (ONU), por meio da Organização das Nações Unidas para 
Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), tem reivindicado ininterruptamen-
te a necessidade da Educação Ambiental e a sua relação com o contexto polí-
tico, econômico e social, onde as suas finalidades e objetivos foram definidos. 

Dessa forma, pode-se afirmar que, no documento redigido em 1972 
intitulado como Declaração da Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente, 
de forma sutil observa-se o tratamento implícito do tema Educação Ambien-
tal. No quarto parágrafo da Declaração de 1972 afirma-se que: 

Nos países em desenvolvimento, a maioria dos problemas ambientais estão 
motivados pelo subdesenvolvimento. Milhões de pessoas seguem vivendo 
muito abaixo dos níveis mínimos necessários para uma existência humana 
digna, privada de alimentação e vestuário, de habitação e educação, de condi-
ções de saúde e de higiene adequadas. Assim, os países em desenvolvimento 
devem dirigir seus esforços para o desenvolvimento, tendo presente suas 
prioridades e a necessidade de salvaguardar e melhorar o meio ambiente. 
Com o mesmo fim, os países industrializados devem esforçar-se para reduzir 
a distância que os separa dos países em desenvolvimento. Nos países indus-
trializados, os problemas ambientais estão geralmente relacionados com a 
industrialização e o desenvolvimento tecnológico (ONU, 2020, grifo nosso).

A Declaração supracitada trata, ainda, das situações deficitárias de pa-
íses em desenvolvimento que já necessitavam, no início daquela década, de 
assistência financeira e tecnológica para afetar positivamente o potencial de-
senvolvimentista desses países. 

A necessidade da busca por um ser humano mais consciente no que 
tange à sustentabilidade do meio ambiente possibilitou a delimitação das bases 
teóricas que dão sustentáculo à Educação Ambiental, bases essas que já foram 
durante anos dura e criticamente analisadas. 
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No ano de 1992, nova Conferência da ONU registrou novo documento 
internacional que tratou de maneira ampla o assunto meio ambiente e desen-
volvimento. Tal Conferência ficou conhecida como “Cúpula da Terra” e, nela, 
foi redigido o documento que foi intitulado como “Declaração das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento – Rio-92”.

Também, de maneira bem discreta, a Declaração de 1992 afirmou, em 
seu Princípio 21, da necessidade de mobilização da criatividade, ideias, valores 
de jovens do mundo para que fosse possível forjar aliança mundial orientada com 
objetivo de desenvolvimento sustentável e assegurar futuro melhor para todos.

Das implicações teóricas e sociais necessárias à compreensão e práti-
ca da Educação Ambiental, alguns aspectos são destacados: as concepções de 
natureza, os movimentos ecológicos, as representações de meio ambiente e o 
conceito de ecologia. 

As categorias de totalidade e de interdependência marcaram metodo-
logicamente o trabalho. Esses elementos temáticos, tomados como suporte 
crítico, tomaram-se reguladores para a análise dos equívocos na prática da 
Educação Ambiental. Nesse sentido, a reflexão crítica da prática educacional 
no seu conjunto é indispensável para a apreensão do significado da Educação 
Ambiental e dos seus pressupostos epistemológicos.

A grande capacidade do homem de modificar a natureza começou há 
cerca de 10.000 anos com a invenção da agricultura e pecuária (a Revolução 
Neolítica); mas foi a partir da Revolução Industrial (final do século XVIII), 
quando seu verdadeiro potencial transformador se manifestou, estabelecendo-
-se como o principal agente gerador de mudança ambiental.

Agricultura, pecuária, indústria, a dependência quase total de fontes de 
energia fóssil, fabricação de materiais não biodegradáveis, poluição, tráfico de 
espécies exóticas, crescimento populacional, entre outros fatores, tudo isso está 
causando interrupções significativas nos ciclos da matéria e no fluxo de energia 
que mantêm o delicado equilíbrio dinâmico do sistema terrestre.

Como resultado da atividade humana implacável, a riqueza biológica é 
perdida a uma taxa muito maior do que se seria de esperar se apenas os proces-
sos naturais de criação e extinção da biodiversidade fossem acionados, causan-
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do simplificação significativa e homogeneização do meio em todas as escalas e 
níveis. As consequências que podem surgir desse processo não são conhecidas 
atualmente de forma ampla, mas a prudência mais elementar aconselha decisões 
imediatas para conservar a biodiversidade. Afinal, o homem é mais uma espécie 
de jogo evolutivo, absolutamente dispensável para a natureza seguir seu curso. 

Na sociedade global e tecnicista do século XXI, a natureza é afastada 
de vidas humanas, de suas emoções e consciências. Só na medida em que os 
homens se tornarem capazes de superar a visão antropocêntrica serão capazes 
de lutar por mudanças reais em seus modos de vida que os tornem mais respei-
tosos com a própria espécie e com o resto da natureza, porque é sempre mais 
difícil degradar o que é cuidado. 

Nesse contexto, a Educação Ambiental é revelada como o instrumento 
fundamental para contribuir para esse desafio inevitável: fazer da natureza uma 
parte das vidas humanas novamente.

O conceito de biodiversidade tornou-se popular no final do século XX 
e é definido na Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), assinada na 
Cúpula da Terra em 1992. 

De acordo com a CDB: “A variedade de organismos vivos de qual-
quer fonte, incluindo, entre eles, entre outras coisas, terrestres, marinhos, ou-
tros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos dos quais fazem parte; 
entende a diversidade dentro de cada espécie, entre espécies e ecossistemas” 
(BRASIL, MMA, 2021).  

A biodiversidade surge como resultado da variação genética e da adap-
tação das espécies, por meio da seleção natural, a ambientes específicos. No 
planeta Terra, a biodiversidade é o resultado de uma longa história cheia de 
vicissitudes. Desde sua origem, cerca de 4,7 bilhões de anos atrás, até os dias 
atuais, houve períodos de estagnação, explosões de diversidade e catástrofes 
que o levaram a diminuir; este último, 65 milhões de anos atrás, resultou na 
desova de dinossauros e levou ao desenvolvimento de mamíferos terrestres. 

Embora haja uma taxa natural de extinção de organismos resultantes da 
dinâmica ambiental e das mudanças naturais, a perda atual de espécies atual-
mente tem magnitudes sem precedentes.
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A noção de espaço, de lugar, este como pertencimento, bem como a 
noção de territórios bem delimitados, tem a capacidade de dar ao homem a 
percepção de ser apenas mais um dos tantos elementos do meio ambiente. Por 
isso, deve ser educado ambientalmente para que consiga obter informações 
que o leve a interpretar o espaço que ocupa, contribuindo positivamente para 
o desenvolvimento sustentável do planeta.

Na verdade, é postulado por estudiosos que o ser humano está enfren-
tando uma grande Sexta Extinção, mais rápida e intensa do que as cinco ex-
tinções anteriores reconhecidas no registro fóssil, e originadas pelo homem. 
Se forem verificados os escritos para registros formais de extinção de espécies 
(BRASIL, MMA, 2019), sabe-se que centenas de espécies foram detectadas 
nos últimos 500 anos; a maioria delas, em áreas insulares devido à destruição 
de habitats e à introdução de organismos exóticos. No entanto, essas extinções, 
muito marcantes para a mídia, são apenas a ponta do iceberg, uma pequena 
parte da perda real da biodiversidade. O declínio que está ocorrendo no núme-
ro de indivíduos nas populações e nas mudanças que ocorrem na composição 
de espécies de diferentes comunidades estão tendo grandes impactos no fun-
cionamento dos ecossistemas.

Dada a situação global da crise da biodiversidade, o fato comprovado de 
não ser capaz de lidar com a diversidade do planeta, a distribuição não unifor-
me das espécies e a relação custo-benefício da conservação têm sido dirigidas 
por muitos esforços para determinar quais áreas do planeta mantêm a maior 
diversidade biológica. Atualmente, 34 ecorregiões críticas ou os conhecidos 
hotspots de biodiversidade foram selecionados em todo o mundo (CONSER-
VAÇÃO INTERNACIONAL BRASIL, 2020).

De acordo com informações da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI, 2012), as principais causas de perda de biodiversidade em vários ecos-
sistemas mundiais, são:

a) Perda e fragmentação dos habitats;
b) Introdução de espécies e doenças exóticas;
c) Uso não sustentável e exploração de espécies de plantas e animais;
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d) Espécies Exóticas Invasoras;
e) Contaminação do solo, da água e da atmosfera por poluentes;
f ) Mudanças climáticas.

Nesta perspectiva percebemos quão desafiadora é a Educação Ambien-
tal para a proteção e conservação da biodiversidade frente aos valores e com-
portamentos dos indivíduos, o que abordaremos a seguir.

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE

O ano de 1968 pode ser considerado como o início da Educação Am-
biental. Seu objetivo é garantir que os indivíduos entendam a natureza comple-
xa do meio ambiente e adquiram os conhecimentos, valores, comportamentos 
e habilidades práticas para participar de forma responsável e eficaz na gestão e 
resolução dos problemas ambientais.

A crise ambiental vivenciada atualmente no mundo só encontrará solu-
ções através de profundas mudanças nos modelos de pensamento, gestão e uso 
de recursos, de acordo com Silva (2014).

No entanto, a conscientização sobre a importância do meio ambiente, 
a manutenção da biodiversidade e as consequências envolvidas não está total-
mente consolidada na sociedade atual; portanto, a comunidade educacional é o 
setor-chave tanto pela sua responsabilidade na formação dos cidadãos quanto 
pela influência que tem sobre o resto da sociedade.

A Educação Ambiental nas escolas, muitas vezes, ainda tem sido circun-
dada por elementos teóricos, enquanto problemas éticos e técnicos ocupam es-
paço reduzido, mesmo depois de vários anos da assinatura na Carta Copernicus1.

1 Assinada em 1994 em Genebra, a Carta Copernicus (CO-operation Programme in Europe 
for Research on Nature and Industry through Coordinated University Studies) é um des-
dobramento do programa europeu de cooperação entre universidades. Define o papel das 
Universidades e instituições de ensino superior na busca pelo desenvolvimento sustentável e 
apresenta princípios de ação, como comprometimento institucional com o desenvolvimento 
sustentável, ética ambiental, educação para os funcionários, programas de EA, interdiscipli-
naridade, difusão de conhecimentos, atuação em redes, parcerias, transferência de tecnologia 
e programas de educação continuada. (Disponível em: www.eso.ed.ac.uk/pdfs/CopernicusU-
pdate2000.pdf >. Acesso em 09 ago. 2021).
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Desde a Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental 
de Tbilisi (ONU, 2020), na Geórgia, de 1977, a Educação Ambiental tem sido 
considerada uma educação para a descoberta e a ação; isso implica que a meto-
dologia a ser utilizada deve ser orientada não apenas para o conhecimento de 
problemas ambientais, mas também na tomada de decisões e na ação prática 
sobre a importância do meio ambiente.

É essencial focar em situações de aprendizagem em que a criatividade, 
a cooperação e o próprio processo de aprendizagem destacam as implicações e 
efeitos das ações tomadas antes da tomada de decisão prevalecerem. 

As preocupações ambientais mundialmente crescentes e as iniciativas já 
adotadas passaram a pressionar as instituições financeiras públicas e privadas 
para a realização de investimentos no sentido de reverter o quadro de crise e 
implementar a Educação Ambiental. No Brasil, antes do enraizamento de mo-
vimentos ecológicos fortes e organizados, o Estado criou diversas instituições 
para gerir o meio ambiente.

Os reflexos das ações desencadeadas naquele momento histórico, tanto 
nacional como internacionalmente, tiveram algum efeito nas políticas coloca-
das em prática desde então. No entanto, as ações desenvolvidas demonstraram 
ser insuficientes para neutralizar a deterioração da qualidade do meio am-
biente, e, sobretudo, tornaram-se ilusórias e ou equivocadas para formar uma 
consciência coletiva de preservação ambiental, particularmente num país com 
as imensas contradições político-econômico-sociais como o Brasil.

Desde a década de 1970, a Educação Ambiental tem sido tratada como 
uma tábua de salvação para os problemas ambientais produzidos pela socieda-
de industrial moderna. Ela surge no cenário educacional através de propostas 
e programas internacionais que têm servido, sem maiores questionamentos, 
de suporte teórico e técnico para as atividades que se desenvolvem nesta área, 
não só para os países onde essa intenção brota, mas em outros, inclusive em 
território nacional.

A atual Constituição do Brasil, 1988, bem como as Constituições Es-
taduais prescrevem o ensino da disciplina Educação Ambiental em todos os 
níveis escolares. No entanto, sabe-se que este ensino tornou-se precário e 
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eivado de equívocos teóricos e distorções praticas, reduzindo-se, em grande 
parte, à apresentação de alguns conceitos de ecologia nas aulas de Geografia, 
Ciências e Biologia.

A Educação Ambiental, mesmo no início do século XXI, ainda perma-
nece adquirindo um sentido progressivamente difuso, retoricamente equivoca-
do na sua interpretação teórica, levando a práticas, muitas vezes, contraditórias. 

Essa situação se traduz em uma heterogeneidade conceitual axiológica e 
metodológica, baseada num limitado reducionismo: ora a Educação Ambien-
tal em si é esgotada com a utilização de determinados recursos didáticos, ora 
ela é reduzida ao ensino de algumas disciplinas (geralmente de Geografia, Ci-
ências e Ecologia), ou então ela se limita a encontrar receitas dentro do sistema 
atual para melhorar as condições ambientais, baseada em conceitos ecológicos 
e tecnológicos, sem que se repense o sistema educativo em seu conjunto.

O Quadro1 apresenta um breve histórico da Educação Ambiental:

Quadro 1 – Breve Evolução Histórica da Educação Ambiental

Ano Ocorrências / Projetos
1962 Publicação do livro “Primavera Silenciosa”, de Rachel Carson
1968 Fundação do Clube de Roma; Conferência da Biosfera da UNESCO 

(Movimento de Contracultura)
1972 Conferência de Estocolmo; Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente.
1973 Criação da Secretaria Especial de Meio Ambiente no Brasil
1977 Primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental – 

Declaração de Tbilisi
1981 Política Nacional de Meio Ambiente
1987 Nosso Futuro Comum – o conceito de Desenvolvimento Sustentável
1989 Criação do IBAMA
1992 ECO-92 – Ampliação da Agenda 21; Convenção da Diversidade Biológi-

ca; Convenção sobre Mudança Climática; Cúpula dos Povos; Documento: 
EA para Sociedades Sustentáveis; Programa Nacional de Educação Am-
biental

2000 Publicação da Carta da Terra; Criação do SNUC; Divisão do IBAMA em 
2 órgãos (ICMBIO e IBAMA)

2012 Rio+20 (EA como prática de conhecimento em diferentes espaços de 
Educação formal e não-formal e também nos processos de licenciamento 
ambiental.

Fonte: Instituto Moleque Mateiro / adaptado e organizado pelos autores (2020).
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Percebe-se uma evolução com poucas mudanças estruturais e a necessi-
dade de os sistemas educacionais construírem uma Educação Ambiental (EA) 
crítica e contextualizada, com mudanças de paradigmas sobre a relação ser 
humano, sociedade e unidades de conservação. Assistimos, assim, a execução 
de práticas pouco fundamentadas.

À luz de experiências idênticas de inclusão de disciplinas ou conteúdos 
no currículo escolar para o preenchimento de lacunas supostamente necessárias 
para a formação do cidadão, assistiu-se repetir com a Educação Ambiental o 
que já havia acontecido com a educação para a saúde, educação para o trânsito 
e educação sexual. Deste modo, ocorre a necessidade meramente formal e 
burocrática da inclusão no sistema escolar de mais uma educação adjetivada, 
como destaca Krasilchik (1980, p. 179), ainda no final do século passado: 

As transformações que temos tentado são superficiais e limitadas [...] subs-
tituímos conteúdos por outros mais atuais [...], mas a observação sistemá-
tica nas salas de aula revela que a maioria dos docentes ainda se limita a 
transmitir informações [...]. 

No âmbito da Educação Ambiental, as leis, as reformas, os planos e 
modelos (que se colocam para além ou aquém da realidade) são impostos à 
sociedade e em nada modificam a situação educacional do país de um modo 
geral e, particularmente, a gravidade dos problemas ambientais. Ao contrário, 
são instrumentos utilizados em nome do “novo”, da “inovação” que acabam por 
encobrir a real dimensão desses problemas.

É importante que a Educação Ambiental seja de caráter interdisciplinar, 
integrando os currículos na escola, com ações propositivas que intencionem 
melhorias na qualidade de vida da comunidade escolar como um todo e 
minimizando os problemas ambientais.

Assim, ao rever as filosofias e ideologias que permeiam as representa-
ções de natureza, de meio ambiente e de ecologia hegemônicas na sociedade 
atual, bem como a forma como essa sociedade, através dos movimentos ecoló-
gicos, opera com os problemas ambientais, tomou-se imprescindível para que 
a educação seja realmente ambiental.
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Visões superficiais e fragmentadas têm distorcido a análise e o entendi-
mento da Educação Ambiental, revelando-se frágeis e inconsistentes no equa-
cionamento dos problemas ambientais.

De maneira reiterada, importa salientar que a Educação Ambiental 
(EA) é um campo que emerge na esteira da grave crise ambiental, apresenta-se 
na sociedade contemporânea. Na década de 1970, essa educação foi criada 
como um plano de ação global para o século 20. Ele compreende um modelo 
civilizacional diferente do que agora prevalece, que busca erradicar os impactos 
destrutivos que, desde evidências, o modelo de desenvolvimento da economia 
de mercado vem gerando no ambiente humano e nas relações humanas.

Com a EA, se tem buscado que as novas gerações possam abordar ou-
tras visões que digam respeito à vida planetária e convivência harmoniosa, bem 
como saber estilos de vida alternativos para prevenir, amortecer e abordar risco, 
vulnerabilidade local, regional e planetário ao qual o homem se vê exposto 
por causa da irracionalidade de modos de produção do modelo de desenvol-
vimento comercial, que serve como o maior responsável pela crise ambiental 
e pela aceleração dos problemas ambientais.  Um exemplo disso é a mudança 
climática global.

Entre os principais problemas que surgem através da maneira fragmen-
tada que se dá o estudo da Educação Ambiental está, além da própria frag-
mentação dos estudos, o parcelamento do conhecimento, porque ao separar o 
estudo da natureza da sociedade sem reconhecer suas interações e interdepen-
dências, o impacto socioambiental gera a exploração em larga escala do patri-
mônio natural, seu processamento industrial, o consumo excessivo de produtos 
industrializados e o descarte descontrolado.

Muitos pesquisadores, intelectuais e acadêmicos consideram que a crise 
ambiental é o resultado de uma crise civilizacional, que é objetivo não só na 
degradação da natureza, mas também na deterioração da qualidade de vida 
humana, nos níveis de pobreza, desigualdades e os valores humanos por trás 
dessas situações. Tais valores se concentram no interesse econômico, nas rela-
ções de poder e no ideal de progresso – crescimento e concentração de capital/
consumismo e obsolescência material – impostas ao mundo por diversos meios 
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por um setor restrito da população mundial em que esse progresso está con-
centrado (UNESCO, 1980; LEFF, 2003; BAUMAN, 2007; SOTOLONGO 
e DELGADO, 2006). 

A visão do progresso emerge na era moderna em que, na segunda me-
tade do século XX, a Revolução Industrial também começou, desde então, com 
o avanço acelerado da ciência e tecnologia que o sistema econômico vem ge-
rando, intensificando um processo de industrialização sem precedentes. Isso, 
sem dúvida, trouxe consigo muitos benefícios sociais, mas também a superex-
ploração e degradação da natureza: poluição em larga escala, desequilíbrios 
ecossistêmicos, ecocídio, genocídio, mudança climática global, desigualdade, 
marginalização e exclusão social (UNESCO, 1980, LEFF, 2003).

A situação que continua a ser questionada para este modelo de desen-
volvimento é que, independentemente da devastação da Terra, nem da dete-
rioração da qualidade de vida humana e de todos os seres vivos, os meios para 
alcançar o progresso econômico foi construído sobre o crescimento do capital 
para o infinito que é baseado na herança natural de um planeta finito. 

Tal herança é o apoio da dinâmica da vida planetária, no entanto, a 
ganância e cegueira do setor comercial extrativista estão colocando-a em risco 
e estão cada vez mais nos levando ao abismo, isso de acordo com os autores 
(MORIN, 2010; TAMAMES, 1985). 

Este grave problema ambiental que se espalha pelo mundo, induzindo, 
no último terço do século XX, a repensar o papel humano na crise ambiental, 
o lugar do homem no planeta, quem são, de onde vêm, para onde estão indo. 
Além disso, como querem viver, o que muda e quais ações são necessárias para 
superar o retrocesso civilizacional envolvido na crise ambiental para a cons-
trução de um mundo melhor, respeitoso e garantindo o cuidado da Terra, do 
bem comum, de uma vida harmoniosa justa e equitativa, responsável, solidária 
e respeitosa da qualidade de vida na Terra.

Com esse pensamento tratado até então, pode-se observar a percepção 
dos idos de 1974 do geógrafo Yi-Fu Tuan, estudioso do meio ambiente que já 
pensava em como as percepções e atitudes humanas seriam o ponto inicial para 
questionamentos em relação ao meio ambiente. 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL SOB OLHAR DE YI-FU TUAN

O geógrafo Yi-Fu Tuan escrevera, nos anos de 1974, quase que um tra-
tado sobre a topofilia, o livro “Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores 
do meio ambiente” (2002). De acordo com o geógrafo, a topofilia tem a intenção 
de provocar para questionar, por meio de avaliações e questionamentos, onde 
o homem se situa, quais são os seus valores ambientais, quais são os problemas 
do meio ambiente que fundamentalmente são problemas humanos. 

Logo na Introdução de seu livro, Tuan afirma não ter encontrado uma 
definição única para o substantivo topofilia, entende então a necessidade de 
atrelá-lo a vários conceitos distintos e complementares.

No entendimento de Tuan, as atitudes frente ao ambiente são eminen-
temente culturais, dependem das percepções heterogêneas formadas através do 
tempo e fazem com que os projetos de Educação Ambiental se estabeleçam 
em um ambiente físico variável e dinâmico, que não dependem apenas das 
forças naturais que o desenham, mas transbordam valores culturais onde os 
homens desenvolvem suas atividades. Essa relação não pode ser unidirecional, 
deve ser transversal, já que a humanidade precisa também ser transformada 
pelo espaço que hoje apenas está associado ao uso do homem.

Se as considerações do geógrafo Tuan vierem a ser interpretadas e en-
tendidas como percepções ambientais, que nada mais são do que a forma como 
cada indivíduo aprecia e valoriza seu ambiente, transformando positivamente 
seu entorno, essas serão levadas em conta para construir informações relevan-
tes para as populações locais que estarão mais propícias a se transformarem 
pela Educação Ambiental. 

Isso tudo será possível, concretizado por um elo educacional, embora 
saiba-se que os atores sociais são distintos, os ambientes rurais e urbanos pos-
suam uma demanda diferente, porém com a finalidade única de tornar mais 
eficiente a aplicação de políticas públicas ambientais de excelência objetivando 
a preservação ambiental para as futuras gerações.  

Tuan (2012, p. 91) afirma que “no nível de atitudes e preferências do 
grupo, é necessário conhecer a história cultural e a experiência [...} no contex-
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to de seu ambiente físico”. Assim, com a possibilidade da utilização de uma 
Educação Ambiental para que seja realizável a observação de grupos diversos, 
de histórias também diversas em caminhos distintos, as percepções ambientais 
serão factíveis. Neste aspecto, um exemplo concreto de percepção ambiental 
são as áreas naturais protegidas, conhecidas no Brasil como Áreas de Con-
servação. Essas áreas foram inicialmente reconhecidas por meio de políticas 
públicas mundiais. 

No entanto, elas têm alcance limitados por razões específicas: primeira-
mente pelo fato já citado de que normalmente as Áreas de Conservação foram 
iniciativas de eventos internacionais com motivações relacionadas à proteção 
ambiental, tais como os eventos de Estocolmo, 1972, e do Rio de Janeiro, 1992. 
Em segundo lugar, é latente o fato de que havia e ainda há conflito de inte-
resses, onde são diversos os atores sociais, entre os quais o Estado, as agências 
financiadoras internacionais e organizações não governamentais (ONG’s), por 
exemplo. Ainda deve-se considerar que a maioria das Áreas de Conservação 
estão próximas ou vinculadas a espaços residenciais ou espaços onde existem 
atividades agropecuárias, mineradoras, de extração de insumos, além de ativi-
dades de uso de recursos naturais que figuram no cotidiano antrópico.  

Em relação a percepção ambiental, Tuan destaca a topofilia como ele-
mento das sensações humanas para compreender as relações do homem com 
o meio em que vive:

Yi-Fu Tuan, difunde o termo topofilia (descrito por Bachelard) entendido 
em um sentido amplo, como os laços afetivos (simbólicos) dos seres huma-
nos com o meio ambiente. “Topofilia” descreve uma sensação que pode não 
ser a mais forte das emoções humanas, de fato, muitas pessoas se sentem to-
talmente indiferente em relação aos ambientes que moldam suas vidas, mas 
quando ativado ele tem o poder de elevar um lugar para tornar-se o porta-
dor de eventos emocionalmente carregados ou para ser percebido como um 
símbolo (CISOTTO, 2013, p. 95).

Ainda para Cisotto (2013, p. 95) importa a vinculação do termo 
topofilia: 
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O termo, como dito, vincula-se à afetividade, os laços estabelecidos com o 
ambiente considerando muito da subjetivação humana, assim, revela o ser 
geográfico, o Homem, a sociedade como criadora de significado, por uma 
natureza que interpreta, tornando a ciência geográfica mais humana e sub-
jetiva, ampliando seu entendimento para além de uma ciência dos lugares. 
Topofilia se associa ao sentido geográfico de lugar, escala da ação experiên-
cia e passa a fazer parte dos estudos de percepção ambiental. 

Diante do exposto, atenta-se para o estudo das percepções ambientais 
proposto neste trabalho, levando em conta atores sociais distintos e o enfoque 
integrador de aspectos vinculantes entre a conservação ecológica, a conserva-
ção cultural em contextos determinados.

ESTUDOS DO MEIO E TURISMO PEDAGÓGICO: ESTRATÉ-
GIAS PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL

O trabalho de campo, etapa fundamental dos Estudos do Meio, tem 
sido utilizado por muitos professores, tanto na educação básica quanto no en-
sino superior, como ferramenta didática para fixar conteúdos nas diversas dis-
ciplinas, não somente na Geografia e Biologia:

Sair do cotidiano da sala de aula e promover atividades extraclasse são incia-
tivas muito antigas na escola que talvez existam desde que essa instituição 
se consolidou. Os termos usados para essa prática são variados e incluem 
desde as conhecidas excursões até as saídas, aulas passeio ou trabalhos de 
campo, viagens de estudo e estudos do meio entre outros. (MARANDI-
NO; SELLES; FERREIRA, 2008, p.139, grifo nosso).

Quando não pensadas e amplamente discutidas com a equipe de pro-
fessores e equipe pedagógica envolvidas no projeto específico este torna-se 
mais uma excursão ou mesmo uma atividade de passeio, simplesmente. É im-
portante, neste processo, a participação dos estudantes, não apenas na ideia de 
“pertencimento”, mas como atores no processo educativo. Assim, os estudantes 
farão parte também do processo de percepção do espaço a ser vivenciado, sen-
tindo os fenômenos e analisando o percurso proposto.
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Conforme Conpiani e Carneiro (1993, p. 90) enquanto instrumento 
didático, o trabalho de campo desempenha quatro funções, a saber:

Ilustrativa, cujo objetivo é ilustrar os vários conceitos vistos nas salas de 
aula; motivadora, onde o objetivo é motivar o aluno a estudar determinado 
tema; treinadora, que visa a orientar a execução de uma habilidade técnica; 
e geradora de problemas, que visa orientar o aluno para resolver ou propor 
um problema.

Faz-se necessário e importante ampliar o debate acerca da questão so-
bre o trabalho de campo. A maneira disciplinar como vem sendo conduzido 
como recurso didático necessita ser ampliado e envolver outras disciplinas.  A 
interdisciplinaridade, na prática pedagógica, seria um caminho a ser seguido 
para a formação de cidadãos participativos e críticos, assim como para o pro-
cesso de inclusão dos estudantes.

Zóboli (2004, p. 113) nos apresenta que as excursões enriquecem as 
experiências dos estudantes uma vez que:

Diminui o verbalismo das aulas expositivas, relacionam a escola com a co-
munidade, auxiliam a revelação de vocações através de visitas a fábricas, 
laboratórios, Unidades de Conservação, Jardim Zoo-Botânico, além de 
treinar a observação, a coleta de dados, a análise, oferecendo oportunidade 
para melhor entrosamento entre os próprios alunos e estes com o professor 
(grifo nosso).

Um exemplo de instrumento didático interdisciplinar seria o estudo do 
meio. Este pode ser entendido como um procedimento de ensino interdisci-
plinar, de maior participação dos estudantes envolvidos no processo de estudo, 
tanto no ambiente rural quanto no meio urbano. Um determinado espaço geo-
gráfico estudado é ampliado em seus conceitos, proporcionando novos saberes. 

Lopes e Pontuschka (2009) afirmam que o estudo do meio se caracte-
riza por uma proposta metodológica abrangente que envolve concepções de 
conhecimento e de aprendizagem, assim como aspectos relacionados ao per-
tencimento dos estudantes e o papel da equipe de professores.
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Como assevera Lopes e Pontuschka (2009, p.174,175,176) “esta prática 
pedagógica encontra plena expressão no interior de uma teoria curricular aber-
ta na qual o trabalho educativo das escolas não seja regulado (...) distanciando-
-se, desta forma, de uma concepção tecnicista, baseada na racionalidade técnica 
(...) que pressupõe autonomia relativa dos professores.” Temos, assim, o caráter 
formador do trabalho participativo ao envolver vários atores.

O estudo do meio requer planejamento interdisciplinar e estratégia pe-
dagógica para que se concretize como importante recurso didático, inclusive 
nos processos de Educação Ambiental, por exemplo, em unidades de proteção 
e conservação. Podemos elencar como proposta de roteiro pedagógico, segun-
do Lopes e Pontuschka (2009, p. 179):

a) reflexão individual e coletiva sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas 
em determinada escola e o desejo de melhorar a formação do aluno (seleção 
de temas e espaços a serem estudados);
b) detectar os problemas existentes na vida de seus moradores, estabelecer 
relações entre os fatos verificados e o cotidiano do aluno; 
c) prévia visita ao local e avaliação da segurança dos envolvidos na viagem e 
na participação das atividades no lugar selecionado; 
d) a definição dos objetivos do trabalho pedagógico, inserindo os estudantes 
e a comunidade;
e) a elaboração de um caderno de campo (com capa e espaços para anota-
ções, desenhos e croquis), mesmo que tradicional, como função didático-
-pedagógica, atrelado a outros produtos tecnológicos; 
f ) o estabelecimento de roteiro/percurso e cronograma de atividades de ob-
servação/atividades práticas e/ou lúdicas em campo; 
g) seleção de textos com sínteses históricas e geográficas do lugar pesquisa-
do e mapas/croquis de apoio; 
h) elaboração prévia de um roteiro de entrevistas para a coleta de dados; 
i) realização da pesquisa em campo; 
j) sistematização dos dados coletados em campo; 
l) avaliação e divulgação dos resultados.



282

O estudo do meio deve, então, representar momentos de integração en-
tre equipe pedagógica, comunidade escolar e espaços de vivência na discussão 
crítica sobre a sustentabilidade socioeconômica e ambiental. 

O debate ambiental não pode deixar de lado as discussões e ações dos 
vários educandários existentes, de maneira a propiciar aos estudantes uma 
maior percepção de seus atos perante o meio ambiente.

É necessária uma maior reflexão de como estas informações, balizadas 
pela educação, estão sendo desenvolvidas nas escolas, notadamente na rede 
pública de ensino. Assim, não somente o trabalho docente, mas o que tem 
sido discutido e desenvolvido junto aos movimentos sociais críticos de caráter 
ambientalista por vezes inseridos nos espaços de educação não-formal, como é 
o caso também das Unidades de Conservação.

O estudo do meio, assim planejado de forma interdisciplinar e crítica, 
representa uma nova possibilidade metodológica em Educação Ambiental ao 
ser concebido com a participação dos atores envolvidos no processo educativo, 
ao avaliar percepções e propor novas reflexões na fase do Turismo Pedagógico.

De acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT, 2003), “todo 
turismo pode ser educativo à medida que, de antemão, todo turista aprenda 
sobre os diversos aspectos que o destino lhe oferece ao interagir com os dife-
rentes atores participantes do processo”. Porém, quando o aspecto pedagógico 
envolve estudantes da educação básica, como é o nosso caso, o projeto necessita 
ser bem articulado e, por que não, planejado de forma interdisciplinar. Assim, 
para ser considerado como Turismo Pedagógico, os roteiros turísticos, previa-
mente estabelecidos nos estudos do meio, precisam estar contextualizados e 
levar em conta o processo de ensino e aprendizagem. (OMT, 2003, p. 90-91).

Todos esses fatores precisam ser estudados para que a Educação Ambien-
tal nas escolas, notadamente nas redes públicas de ensino, seja articulada a uma 
educação de qualidade em uma escola que se alinha aos processos de construção 
e defesa da cidadania e na melhoria da qualidade de vida para todos.

Tal articulação fica mais bem alicerçada quando associada ao turismo 
pedagógico que busca o “direcionamento de ações pedagógicas que se preten-
dam inovadoras, promover um saber ampliado. E entende-se por ampliação 
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do saber, a provocação e produção de diversas formas de conhecimento” (RO-
DRIGUES, E.; ALVES, K. dos S, p. 143).

Desta maneira vemos que o turismo pedagógico, alinhado à Educação 
Ambiental, apresenta-se como recurso pedagógico essencial na relação ensi-
no-aprendizagem, amplamente socializado por meio dos projetos interdisci-
plinares na escola.

E, neste mesmo sentido, Alves et.al. (2012, p. 75) contribui assertiva-
mente ao afirmar que o turismo pedagógico:

Nesses termos, se apresenta como uma possibilidade de tornar o conheci-
mento pertinente, contextualizado e real. A viagem é o elemento motivador 
para dar encanto à educação. No turismo pedagógico, os diversos saberes e 
realidades são articulados como necessidade de reconhecer e conhecer os 
problemas do mundo, em um ambiente de sentidos e significados. 

Inseridos nos problemas do mundo podemos exemplificar os problemas 
do meio ambiente, o consumismo, os impactos ambientais, a importância da 
preservação e conservação das Unidades de Conservação, dentre outros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação ambiental é a possibilidade fática de que seja encontrada 
pelo homem a motivação de mudança paradigmática no âmbito natural. Edu-
cação ambiental, como forma mais efetiva de conscientizar a população sobre 
a necessidade de preservação e gestão do meio ambiente, claramente objetiva 
que haja melhor qualidade de vida das gerações atuais e futuras, minimizando 
os danos provenientes do esgotamento dos recursos naturais.

Se as considerações do geógrafo Tuan vierem a ser interpretadas e en-
tendidas como percepções ambientais, que nada mais são do que a forma como 
cada indivíduo aprecia e valoriza seu ambiente, transformando positivamente 
seu entorno, essas serão levadas em conta para construir informações relevan-
tes para as populações locais que estarão mais propícias a se transformarem 
pela educação ambiental.
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Assim, podemos considerar como iminente a ampliação das discussões 
sobre o debate ambiental e estudos do meio de maneira a garantir um futuro 
melhor para a humanidade. Neste debate é importante frisar a necessidade de 
uma maior interação da população (não somente da comunidade escolar), quer 
seja por meio dos movimentos sociais, quer seja por interações no trabalho, 
pelo desenvolvimento tecnológico, artístico e científico.
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CAPÍTULO 16

OS VALORES NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL:
O CONHECIMENTO, A ÉTICA E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA

Sandra Santos da Costa

Clarides Henrich de Barba

Bianca Morais Mendes

INTRODUÇÃO

A questão ambiental é um assunto em evidência na atualidade, devido 
a preocupação com esta geração e com a futura. Diante das perspectivas de 
devastação, destruição e a ambição do ser humano, pesquisadores alarmam 
que se continuarmos neste ritmo os recursos naturais podem ficar escassos 
ou até mesmo acabar, além da preocupação com o descarte do lixo, que pela 
quantidade produzida será necessário outro planeta para descartá-lo. Deste 
modo, esta preocupação passa ser necessidade vital para todos os seres vivos 
do planeta terra.

Este artigo descreve os valores da Educação Ambiental em três dimen-
sões importantes para trabalhar na educação, a saber, o conhecimento, os valo-
res éticos e estéticos e a participação política, isso para que possamos preparar 
indivíduos para revisão e transformação das relações do homem e a natureza 
na maneira que o homem veja o mundo em que vive. A metodologia utilizada 
foi a pesquisa bibliográfica com a finalidade de construir a fundamentação 
teórica baseada nos seguintes autores da Educação Ambiental. Entende-se 
que a Educação Ambiental trabalhada na Educação auxilia os estudantes na 
compreensão e importância dos valores ambientais e sua participação social, 
crítica, isto é, política.
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Entendemos que a Educação Ambiental está fundamentalmente no 
ambiente escolar em uma dinâmica que na escola que sistematiza o conheci-
mento formal tido como função pedagógica capaz de promover uma educação 
que favoreça a aprendizagem da relevância ambiental e como tal são analisados 
neste artigo a partir de Carvalho (2006) que caracteriza os valores da práxis 
educativa:

Figura 1. Dimensões da práxis humana a serem consideradas como possíveis orienta-
ções tanto para a construção e desenvolvimento de nossos projetos de ação como para 
o desenvolvimento de nossas investigações em Educação Ambiental.

Fonte: CARVALHO, L., 2006, p. 14.

Deste modo, este artigo tem como finalidade descrever os valores da 
Educação Ambiental em três dimensões importantes para trabalhar na edu-
cação, a saber, o conhecimento, os valores éticos e estéticos e a participação 
política que deve ser observada do ponto de vista das relações envolvidas do 
homem, sociedade e natureza que são centrais no contexto da teoria e da prá-
tica que norteiam os valores das práticas educativas.



290

O VALOR DO CONHECIMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A crise do conhecimento na contemporaneidade diz respeito à com-
preensão da realidade e como acessá-la. Deste modo, há duas perspectivas, da 
dimensão simbólica (cultural) e do método científico. Simbólica quando situa 
a produção do conhecimento e método científico quando possui um modo de 
pensar com base na racionalidade moderna (CARVALHO, 2012).

Ao se referir as questões do saber e do poder Leff (2001, p. 147) consi-
dera os aspectos fundamentais voltados a dinâmica do conhecimento, e nesse 
sentido afirma: “[...] o saber ambiental é constituído não só pela confluência de 
disciplinas científicas estabelecidas, mas pela emergência de um conjunto de 
saberes teóricos, técnicos e estratégicos, atravessados por estratégias de poder 
no saber”. A este respeito, Leff (2001, p. 124) destaca que o saber ambiental é 
um processo dinâmico que visa investigar o conhecimento no mundo e como 
tal deve ser trabalhado de modo interdisciplinar:

O saber ambiental problematiza o conhecimento fracionado em disci-
plinas e a administração setorial do desenvolvimento, para constituir um 
campo de conhecimentos teóricos e práticos orientado para a rearticu-
lação das relações sociedade-natureza. Este conhecimento não se esgota 
na extensão dos paradigmas da ecologia para compreender a dinâmica 
dos processos socioambientais, nem se limita a um componente ecoló-
gico nos paradigmas atuais.

Leff (2001) compreende que a concepção de uma educação tradicional 
traz a perspectiva de uma racionalidade moderna, e que a Educação Ambiental 
sofre uma difícil tarefa de enfrentar a fragmentação do currículo.

O conhecimento favorece aos que justificam seus preconceitos e falsos 
dilemas em relação à Educação Ambiental, compreendendo-a como movi-
mentos ambientalistas banais, dando credibilidade ao desconhecimento das 
reais necessidades de discussão desta temática e favorecendo a melhor com-
preensão da complexidade.
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Observa-se ainda um conformismo em relação aos problemas ambien-
tais, mas há necessidade de mobilizar a sociedade para sua corresponsabilidade 
para melhoria de vida por meio da cidadania e da civilidade. A Educação Am-
biental surge para ser implantada de acordo com as evidências sobre a proble-
mática ambiental onde todo o planeta é vitimado sem exceção.

A problemática ambiental pode ser vista na sua grandiosidade quando 
falamos do buraco na camada de ozônio, a desertificação de solos, o desma-
tamento, a extinção de espécies da fauna e da flora, os resíduos orgânicos e 
tóxicos, a poluição da água, dos solos e do ar, a chuva ácida, os efeitos da radia-
ção atômica, como os também os mais específicos e mais próximos do nosso 
cotidiano, as queimadas da floresta amazônica e cerrado, a contaminação dos 
rios e mananciais por lixo orgânico e industrial, poluição do ar por monóxido 
de carbono e por resíduos das indústrias, a exploração e depredação do solo e 
subsolo para retirada de minérios, minerais e madeiras, a utilização crescente 
da monocultura e do pasto em áreas de floresta ou matas nativas , tudo isso 
nos faz questionar o que o homem tem feito? A forma que explora e ocupa os 
espaços e a finalidade do para quê faz?

Se a educação é fator preponderante para promover a mudança de pa-
radigma, temos, entretanto, a preocupação de que ela também está fundada 
nos ideais iluministas e prioriza a razão, o discurso científico para favorecer o 
conhecimento o que a caracteriza como reprodutora do ideal dominante. Des-
te modo, a Educação Ambiental deve apresentar críticas aos paradigmas da 
utilização do conhecimento, em especial o científico, para que em sala de aula, 
os professores possam explorar o conhecimento do ambiente natural e as suas 
consequências sobre a vida humana de modo geral, de modo crítico e reflexivo. 
Assim, a escola pode fortalecer os propósitos e interesses dos grupos dominan-
tes, sendo ela determinante na formação do cidadão, comprometida com um 
projeto de sociedade burguesa, forma o cidadão egoísta e independente.

Considerando que a escola possui grupos de profissionais formados pe-
las universidades, faculdades e institutos de educação, por que ainda prevalece 
na escola o modelo da sociedade moderna?
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Neste sentido, a Educação Ambiental deve ser pensada numa perspec-
tiva crítica, transformadora e emancipatória que emerge para uma pedagogia 
crítica na qual se fundamenta na realidade social (LOUREIRO et al, 2009).

A universidade deve buscar soluções para os problemas socioambien-
tais, sendo assim, a universidade tem papel na mudança da realidade ambien-
tal, seja no âmbito da extensão no sentido de ampliação para a possibilidade 
de confrontar o saber construído e a realidade abrindo um diálogo sendo pro-
fessores e estudantes corresponsáveis pela formação do conhecimento e pela 
transformação da realidade  

AS DIMENSÕES DA ÉTICA E DA ESTÉTICA

Para superar a visão naturalista é preciso esforçarmos na perspectiva 
de um olhar para Educação Ambiental que relacione a vida humana, social e 
a vida biológica da natureza, uma visão socioambiental. Deste modo, a visão 
socioambiental “[...] orienta-se por uma racionalidade complexa e interdis-
ciplinar e pensa o meio ambiente não como sinônimo de natureza intocada, 
mas como um campo de interações entre a cultura, sociedade e a base física e 
biológica dos processos vitais [...]” (CARVALHO, 2012, p. 37).

A visão socioambiental se estabelece na relação entre o homem e a 
natureza que nem sempre é trágica, pode ser sustentável, uma relação como 
um tipo de socio-biodiversidade, pois para Carvalho (2012, p. 37) “[...] uma 
condição que enriquece o meio ambiente”. Neste aspecto, a visão naturalista-
-conservacionista é diminuição do meio ambiente a uma de suas dimensões 
a natureza, desfavorecendo a ideia da relação entre os seres humanos e sua 
cultura com a natureza.

A proposta é enxergar a problemática e propor solução de maneira glo-
bal, complexa e em suas múltiplas interconexões, sendo esta uma articulação 
ético-políticas das ecologias. Vivemos em um momento, onde os sujeitos dei-
xam de se preocupar com o outro, com a natureza, o estilo de vida que temos, 
que diminuiu nossa sensibilidade, tratando o outro e natureza com indiferença 
“orquestrada” pelo capitalismo (LOUREIRO; TOZONI-REIS, 2016).
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Para Tavares (2009) é primordial pensarmos esteticamente para abor-
darmos questões éticas, sendo a estética determinante para a compreensão do 
outro favorecendo a reflexão dos padrões morais que orientam o comporta-
mento de convivência humana.

Do mesmo modo que a estética é trabalhada na Educação Ambiental, 
a ética também deve ser considerada como um exercício fundamental para o 
desenvolvimento dos valores na escola.

Assim, o valor ético encontra-se sobremaneira na sensibilidade humana, 
por meio dos sentidos podemos nos sensibilizar adentrando ao campo estético, 
sentir nos faz apropriar-se, isso porque envolve o outro a nós, o objeto a nós:

As relações éticas necessitam da arte para a prevenção da insensibilidade 
com o Outro, nos auxilia para uma contínua desconstrução das realidades 
estereotipadas de pensamentos e comportamentos, para o reconhecimen-
to do próprio limite do conhecimento racional. As questões ético-estéticas 
correlacionadas com a Educação Ambiental podem ser pensadas numa re-
lação de negação, ou seja, “estou na educação e também não estou”; o não 
estar define a relação estética com as coisas – o estranhamento (TAVARES, 
2009, p. 16, grifo do autor).

Com as relações, os seres humanos vão construindo maneiras de viver 
diferentes por meio de suas escolhas, criando valores éticos e diferentes costu-
mes. “Assim, todos nós construímos nossos sistemas de valores, um conjunto 
constituído tanto por valores que são morais como por outros que não são” 
(BONOTTO, 2012, p. 37).  

Assim, “[...] os valores são construídos por meio do diálogo e da qua-
lidade das trocas que são estabelecidas pelas pessoas, grupos e instituições em 
que se vive” (ARAÚJO, 2001, p. 15). Cada ser humano constrói seu sistema de 
valores, sendo estes a identidade dos sujeitos, cuja construção está alicerçada 
na maneira de como compreende o mundo, enxerga-o e vivencia-o e que os 
valores se transformam em valores morais, quando projeções afetivas assumem 
a natureza ética.
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A autonomia moral diz respeito à relação que se estabelece entre su-
jeitos. Ao compreender a autonomia moral, percebemos que só entendemos a 
moralidade à medida que uma criança ao crescer observa que quem sabe o que 
é certo ou errado são os mais velhos, assim caracterizando a relação unilateral, 
por meio da obediência, e nesta relação estabelece respeito mútuo e reciproci-
dade (BONOTTO, 2012).

Para Niskier, (2007, p. 81) “A moral tem sido definida muitas vezes 
como sinônimo de ética ou é um termo usado para designar códigos, condutas 
e costumes de indivíduos ou de grupos. [...] a moral é explicada por nossos 
juízos éticos, indicando aprovação ou desaprovação a nossos atos”.

Do mesmo modo, Araújo, (2001, p. 55) afirma, “O que faz com que um 
valor seja considerado moral é o seu vínculo com os conteúdos de natureza 
moral”, e que deste modo, os valores são ditados por uma sociedade estabeleci-
da por regras e que determinam o comportamento humano.

O nosso agir no mundo está relacionado com a maneira que o enxer-
gamos, portanto Carvalho (2012) nos convida a repensar nosso olhar sobre as 
relações entre sociedade e natureza. Sobremodo, o aspecto moral é influen-
ciado pela visão de mundo em que as regras de uma sociedade, antes de ser 
estabelecida já possuem um valor.

Bonotto (2012) entende que a sociedade hodierna vive uma crise de va-
lores, isso devido uma carente reflexão ética de falta de parâmetros para ação 
reflexão diante das diversas situações vivenciadas, isso é fruto de uma visão racio-
nalista, fruto da ciência moderna, onde impulsionou o pensamento que separou 
a natureza da sociedade, o fato e o valor, a ciência e a ética, e isso proporcionou 
um distanciamento que exterminou a condição de refletir a ética, e as condições 
planetárias nos impulsiona a voltarmos a repensar posturas éticas, alterar nosso 
comportamento e rever nossas atitudes, isto é retomarmos a reflexões:

A relação sociedade-natureza, pelo viés tradicional da educação vinculado 
ao pensamento cartesiano da Modernidade, se estabelece através de um 
olhar unicamente racional, muitas vezes negando os sentidos, a própria sen-
sibilidade e, sob esse olhar, defendesse o direito da apropriação da natureza 
externa para servir a interesses próprios (TAVARES, 2009, p. 25).
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A escola tida como um espaço de formação precisa assumir a reponsa-
bilidade de sistematizar e explicitar este trabalho com valores, promovendo a 
reflexão crítica do que temos assistido e vivenciado nesta crise de valores. Para 
tanto nos perguntamos sobre o educar em valores, que para Bonotto (2012), 
seriam os conteúdos atitudinais de Antoni Zaballa.

Os conteúdos atitudinais propostos por Zaballa (1998), prever uma for-
mação de atitudes e valores dos estudantes relacionados à informação dada pela 
escola, com a finalidade intervir na sua realidade, proporcionando momentos 
de reflexão de atitudes e desenvolvendo atividades práticas para os estudantes.

Nesse sentido, o desafio do ensino de valores, da educação moral é nos-
sa constante, pois não é comum considerarmos o papel ativo do sujeito que 
interpreta e dá sentido ao mundo externo, não se considera os sentimentos e 
as emoções, desconsidera o funcionamento psíquico e a sua percepção da rea-
lidade. Portanto, os valores são construídos na interação entre sujeito imbuído 
de razão e emoções e um mundo constituído de pessoas, objetos e relações 
(BONOTTO, 2012).

Para trabalhar no enfoque socioafetivos, o educador poderá desenvolver 
a sensibilidade nos estudantes por meio de simulação. “Vale ressaltar que o 
trabalho com valores não se reduz, pura e simplesmente, a busca e emprego 
de técnicas adequadas: o cuidado com as relações interpessoais é fundamental” 
(BONOTTO, 2012, p. 44).

Há algumas metodologias escolares adotadas para desenvolver o juízo 
moral, tais como envolver estudantes nas tomadas de decisão e gestão de pro-
jetos escolares, mas alvo de críticas esta metodologia não atenderia a necessi-
dade de construção da afetividade, metodologias que incentivam o princípio 
de justiça também são criticadas, pois esta busca pela felicidade e bem estar 
numa perspectiva virtuosa, nem sempre deve estar vinculada a aspectos sociais 
ou relacionada ao outro, mas que possa ser considerado o próprio sujeito (BO-
NOTTO, 2012).

Na perspectiva de um trabalho crítico a estas metodologias, é possível 
considerar as diversas estratégias de ensino que buscam um amplo trabalho 
educativo, portanto Bonotto (2012) ao apontar as propostas da teoria do de-
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senvolvimento do juízo moral indicando diferentes estratégias para o traba-
lho com valores na escola. Considerando a socialização, como clarificação de 
valores, como desenvolvimento do juízo moral e como formação de hábitos 
virtuosos (PUIG, 1998).

Para tanto, de acordo com Bonotto (2012), é preciso envolver a contem-
plar a adaptação à sociedade e a si próprio, a educação moral como socialização, 
adaptação, reconhecimento de pontos de vista, desejos, etc. Isso somente não 
seria o suficiente para o trabalho com valores.

Em relação a considerar aspectos da transmissão de elementos culturais 
e de valor, sendo um aspecto de construção da personalidade moral. Isso so-
mente não seria o suficiente para o trabalho com valores.

Do mesmo modo, é necessário considerar aquisições procedimen-
tais, de formação das habilidades pessoais de julgamento compreensão e 
auto-regulação que nos permite a reflexão e autonomia para resolução de 
conflitos e diferentes pontos de vista diante das situações diversas, nesta 
proposta procedimental, demonstra o sujeito moral abstrato, isento de suas 
características pessoais, costumes e valores. Isso somente não seria o sufi-
ciente para o trabalho com valores.

Puig (1998) orienta a um trabalho para desenvolver ou construir o sen-
so moral, assim, para construção da identidade moral, o professor poderá apli-
car exercícios que objetivam a consciência dos valores e crenças, até mesmo 
assimilar novos valores, portanto atividades como redação, dinâmicas, ques-
tionamentos, poesias, desenhos e representações podem promover a reflexão 
neste processo. Os exercícios autobiográficos auxiliam na reflexão crítica de si 
mesmo. Para aquisição de critérios de juízo moral, pode-se trabalhar com dis-
cussões, dilemas, narrações, ações que possibilitem a argumentação e a justiça. 
Exercícios role-playing, dramatizar uma atitude favorece se colocar no lugar 
do outro e entender melhor o problema, assim obtendo uma percepção dos 
valores. Para o desenvolvimento da compreensão crítica, o professor poderá 
utilizar-se de jornais, contos, fábulas, no qual contextualizará com a realidade 
e despertará a emoção e os conflitos morais.
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Para Marin (2007, p. 109) novos conhecimentos geralmente abalam a 
condição ética do indivíduo e da sociedade, sendo assim, dada a relevância da 
Educação Ambiental e dos problemas socioambientais pouco tem comovido a 
sociedade para transformações, mudanças nas práticas o dia a dia:

O desafio da Educação Ambiental exige, a cada dia, uma ressignificação do 
sentido de educar, que requer o reavivamento de dimensões não-racionais 
do humano. É preciso re-sensibilizar o humano, dando vazão à imaginação, 
criatividade, afetividade e sensibilidade estética e, ao mesmo tempo, des-
pertar sua reflexividade e criticidade. No entanto, esses não são caminhos 
desconexos, uma vez que a experiência estética tem o poder de levar a um 
uma reconstrução de valores e ao despertar da ética da essência.

Nesta caminhada por vezes otimista e utópica, sentimo-nos impotentes 
diante do desafio de reconciliar o ser humano com a natureza, que sem transfor-
mação dos valores não faremos Educação Ambiental. Estamos diante da inefici-
ência das capacidades intelectuais para compreensão da realidade, o conhecimento 
por si mesmo não tem dado conta de mobilizar atitudes. Há duas condições im-
portantes para a transformação ética, a criticidade e sensibilidade (MARIN, 2007).

A teoria e a tecnologia para obtermos conhecimentos, mas temos falta 
de sensibilidade, reflexibilidade para atitudes que beneficiam a toda coletivi-
dade planetária:

Um desafio já posto à educação na atualidade: retomar o sentido do ser 
humano integral. E essa necessidade se dá pelo resultado de uma forma de 
pensar o mundo, centrada na intelectualidade e no desenvolvimento do en-
tendimento dos fenômenos e das técnicas para manipulá-los: uma profunda 
desintegração do ser humano e seu desligamento da realidade, da natureza 
e da coletividade. O ser humano, fruto da educação ocidental, é um desgar-
rado, um habitante do espaço irreal globalizado. É alguém reduzido a uma 
dimensão restrita do seu ser no mundo (MARIN, 2007, p. 110).

O trabalho da Educação Ambiental precisa estar ancorado na perspec-
tiva do desenvolvimento do retorno da consciência o ser humano de que ele 
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é natureza, por meio da afetividade, da emoção, segundo Steiner (1988, p.52) 
“[...] uma educação volitiva e emotiva”. Assim, para melhor compreendermos a 
importância da estética, basta prestarmos atenção nas imagens utilizadas com 
a finalidade de atrair o sujeito ao consumo, por meio de propagandas que es-
timulam a sensibilidade, o desejo, isto já é a nossa realidade, usada de modo 
a favorecer o individualismo, o consumo e não utilizado de forma adequada 
para promover melhor qualidade de vida para a sociedade: “[...] um crescente 
individualismo derivado do modo de viver que resulta na perda de sentido da 
coletividade” (MARIN, 2007, p.112).

Para Bonotto (2012) o que causa a degradação do ambiente é a ética 
antropocêntrica atual, pois este sistema de valor entende o ser humano na ótica 
do individualismo, o sujeito é o centro de todas as coisas, ele quem domina 
todas as coisas. Ao analisar a relação empírica da dominação da natureza, Car-
valho (2012, p. 117) cita Francis Bacon:

Ele acreditava que o saber científico deveria ser medido em termos da ca-
pacidade de dominação da natureza, das forças naturais, como as águas, os 
rios e as tempestades. Ficaram na história impressionantes afirmações suas, 
como: ‘devemos dominar a natureza e atrelá-la a nossos desejos’; a natureza 
é obrigada a servir, deve ser escravizada, reduzida a obediência.

Embora o discurso de consciência ambiental seja uma constante, pouco 
se vê na prática uma alteração do comportamento, a dessensibilização do ser 
humano, isso é perda da sensibilidade e embrutecimento dos sentidos nas vi-
vências diárias e próprias do ambiente urbano (MARIN, 2007).

O ambiente urbano favorece o distanciamento do ser humano com sua es-
sência, o contato com o verde, a paisagem urbana é desfavorável quando as formas 
se desvinculam do natural, a percepção humana se enrijece se fragmenta e se limita:

Considerando essas ideias, a experiência estética frente a natureza pode sig-
nificar uma possibilidade de relação ser humano-natureza desinteressada, 
oposta a visão sujeito-objeto, de caráter reducionista e utilitário, estimulada 
pela ciência moderna (BONOTTO, 2012, p. 49).
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Entende-se que no universo cada ser deve ser respeitado eticamente 
em seu nível de existência em que cada ser da natureza tem dignidade ética 
própria, intrínseca e independente das decisões humanas.

Entende-se que na busca para uma escola que possa ter a formação de 
sujeitos comprometidos para a sensibilidade é necessário observar as relações 
no papel da escola na formação deste sujeito. A este respeito Forquin (1982, p. 
27-28) afirma:

E é na escola, desde a infância, que pode ser forjada uma sensibilidade 
ao meio ambiente. [...] reconhecer matizes das cores e das luzes, estudar 
os movimentos e ruídos, avaliar tamanhos e as distâncias, sentir as maté-
rias e as formas, tomar consciência dos ritmos próprios das coisas e dos 
seres variados, preocupar-se com aquilo que passa e com aquilo que per-
manece, com as proporções e distorções, com as semelhanças e os con-
trastes, familiarizar-se com os valores espaciais e com as características 
dos volumes – eis a base de qualquer domínio efetivo do mundo sensível, 
eis o meio de habitar o mundo de modo mais intenso e significativo.

Para este autor nos acostumamos olhar para as coisas como utilidade e 
não a aparência, para a sensibilização será necessário um novo olhar, perceber 
o mundo como uma paisagem e não como uma série de utensílios.

O ambiente tem sido compreendido como complexidade das relações en-
tre o homem e a natureza. Neste sentido, percebermos o meio ambiente como 
uma fonte de realização de anseios individuais, como necessidade de luxo.

Nesta perspectiva desenvolvimentista explora-se a natureza sem permi-
tir uma revisão da real utilidade do meio ambiente para a qualidade de vida, 
esta, porém que não se refere à condição econômica.

DIMENSÃO POLÍTICA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Há considerar a relevância da pedagogia-crítica para Educação Am-
biental, fundamentada pelo marxismo e pelas lutas por educação pública e em 
defesa dos trabalhadores da educação.  
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A teoria social crítica refere-se ao pensamento marxista, evidenciando 
o indivíduo nas múltiplas dimensões humanas e suas relações. Neste sentido, 
uma prática revolucionária exige uma teoria equivalente, qualificando a ação 
transformadora para além do exercício crítico de questionar racionalmente 
algo posto como problema. Por meio da matriz marxista, que não se restrin-
ge a críticas teórico-formais ou éticas, mas a postura teórico-prática transfor-
madora, ao posicionamento político comprometido com as lutas sociais por 
emancipação (LOUREIRO; TOZONI REIS, 2016).

Há perspectiva de realizar um trabalho que atenda parte destes docu-
mentos acima elencados cumprindo as exigências e primordialmente desper-
tando nos estudantes o interesse e a importância da Educação Ambiental nas 
suas práticas cotidianas locais.

Ao citar o texto de Regina Leite Garcia, Loureiro et al., (2009) se 
reporta a importância de uma Educação Ambiental com participação po-
lítica e que deve ser trabalhada nos aspectos do conhecimento objetivo, 
explícito da escola, e dos valores, muitas vezes não estão claros. Evidencia-
-se, assim, o caráter político da Educação Ambiental, adverte ao sentido 
mágico de mudanças, deixando claro que não é por meio da interdisci-
plinaridade que se resolverá os problemas ambientais atuais, pois não há 
possibilidade de dissociar o político do técnico.

Com a perspectiva marxista assume-se uma postura teórico-prática 
transformadora, no posicionamento político, comprometido com as lutas so-
ciais por emancipação, com vista para a compreensão da crise ambiental, em 
que as visões ecológicas de mundo possam ser discutidas, compreendidas, pro-
blematizadas e incorporadas em todo tecido social.

Ao considerar a Educação Ambiental uma área de conhecimento inter-
disciplinar devido as suas diversas ramificações e interdependências de outras 
áreas de conhecimento, ela vem promovendo uma reflexão no campo conceitu-
al, político e ético. Estando em construção provoca uma série de interpretações 
conceituais diferentes e confusas

Deste modo, analisemos a princípio a essência do pensamento de uma 
Educação Ambiental crítica. Para Loureiro et al, (2009), uma questão a se 
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reportar após a conferência que o Brasil sediou, a Rio-92, numa análise dos 
cadernos do Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES), que após 15 
anos até a data desta publicação citada (2009), faz se necessário uma “análise 
sobre a influência do pensamento crítico (estritamente marxista ou não) na 
Educação Ambiental, recuperando as principais questões teórico-metodoló-
gicas presentes nos textos daquela publicação, no momento em que o Brasil 
sediava a ECO-92” .

Diante disso, o primeiro reportado é o movimento ecológico brasileiro 
e latino-americano. Loureiro et al, (2009, p. 83) cita que a comunidade aca-
dêmica tem uma responsabilidade de socializar os conhecimentos produzidos 
para o “povo excluído e miserável” caracterizando o grande agente da mu-
dança social. Para Minc (1993, p.9-10) “[...] só então poderá surgir uma nova 
consciência ecológica e uma nova organização social, onde o consumismo, o 
desperdício e a predação cedam o lugar à cooperação, à ampliação dos direitos, 
à afirmação da qualidade de vida e das liberdades”.  

Cabe a nós, considerar que devido a nossa sociedade ser estabelecida 
por classes e com diversas culturas, fomentar a propagação dos “avanços cien-
tífico-tecnológicos de nossa época e as perspectivas de solução abertas por esse 
mesmo processo” (FRANCO, 1993, p. 12-13) é uma necessidade constante. É 
de se destacar também o compromisso ético numa sociedade de desigualdades.

O maior desafio talvez seja promover uma Educação Ambiental que 
seja crítica e inovadora, que seja política e para justiça social. Para Jacobi (2003) 
o seu enfoque deve buscar uma perspectiva holística de ação, que relaciona o 
homem, a natureza e o universo, pois os recursos naturais se esgotam e o prin-
cipal responsável é o homem.

Outros desafios para a sustentabilidade são os regastes dos valores, tais 
como confiança, respeito mútuo, responsabilidade, compromisso, solidariedade 
e iniciativa configurando uma educação para cidadania planetária, cidadania 
tem a ver com identidade e o pertencimento a uma coletividade ( JACOBI, 
2003, p. 118).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os autores citados no texto apresentam seus posicionamentos quanto 
aos valores da Educação Ambiental que consideramos relevantes, em vista as 
dimensões do conhecimento, da ética e estética e da política.

Deste modo, Luiz Marcelo de Carvalho avalia que a princípio mais 
geral, o diálogo dos saberes, relacionado aos não apenas da perspectiva interdis-
ciplinar da temática ambiental, mas também do pressuposto de que diferentes 
formas de saber oferecem elementos significativos para a compreensão das re-
lações sociedade-natureza, se apresenta como um dos princípios metodoló-
gicos privilegiados para a educação ambiental. Neste caso, reforça-se assim, a 
possibilidade de exploramos nas propostas em educação ambiental os temas 
controversos de maneira geral, aqueles que geram conflitos socioambientais.  

Assim, para este autor, a educação em valores é importante para o en-
sino, sobretudo para a temática ambiental. Há uma predominância da visão 
antropocêntrica, na qual a natureza tem a função utilitária para o ser humano. 
Predomina-se nas instituições de ensino o “conhecimento científico em de-
trimento de outras formas de conhecimento, da ação humana individual em 
detrimento da coletiva”, portanto é necessário dar ênfase aos valores, as dimen-
sões éticas e a estética, para uma visão de mundo menos utilitarista dando um 
tratamento valorativo a temática ambiental.

Por sua vez, Isabel de Carvalho nos permite a reflexão de que a Educa-
ção Ambiental, ou uma vida ecologicamente viável pode nos favorecer melhor 
qualidade de vida a partir do momento em que nos desprendemos do querer 
ter mais, na perspectiva de garantir mais tempo e menos ambição. Não sendo 
uma tarefa simples, pois vivemos numa sociedade com modelo hegemônico e 
perversa na contramão desta percepção ecológica determinando o que sujeitos 
pretendem quanto ao seu futuro.

Por sua vez, Carlos Frederico Loureiro ao discutir a teoria crítica nos 
revela que, verdades são históricas, definidas, situadas e que as relações são 
transitórias, o que se parece absoluto na sociedade não são necessariamente, a 
felicidade e a realização ficam atreladas ao modelo de sociedade. Assim, pela 
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crítica podemos repensar o conjunto de relações que definem a realidade e 
o contexto em determinado momento para transformá-lo. Para a perspectiva 
Marxista, houve uma ruptura do homem com a natureza, esta cisão se eviden-
cia na atualidade.

A dimensão da arte, da ética e da estética foram primordiais a teoria 
crítica, e por meio destas se emancipa o sujeito. Ao considerar a emancipação 
uma finalidade da teoria crítica, cabe questionar: A serviço de quem? A favor 
do que estamos fazendo educação? Assim, na teoria crítica para Loureiro não 
há possibilidade de se gerar conhecimento a não ser para emancipar, se for 
diferente não tem sentido de realização humana, assim evidencia-se a interdis-
ciplinaridade por meio da dialética.  

Carlos Frederico Loureiro afirma que é preciso agir, refletir e alterar o 
pensamento a respeito da realidade por meio da participação, formar para trans-
formar e suprimir a opressão, dominação e alienação. Assim, repensar, refletir, 
agir, transformar, superar as relações que se apresentam, limitam a emancipação, 
que limita qualquer possibilidade de nos redefinirmos como seres da natureza.  

Enrique Leff considera que o ser humano ainda não entendeu a sua com-
plexidade, a naturalidade da natureza e precisa compreender para se reconciliar, é 
relevante pensar o que a humanidade tem perdido, dissociamos a cultura da na-
tureza, distanciamos o sentimento, as paixões da razão, construímos um mundo 
coisificado e objetivado. Quanto à ciência econômica, suposta ciência humana, 
lança a ideia de paradigma de um progresso sem limites, na qual o homem teria o 
domínio sobre a natureza, assim destruindo a trama da vida, ficamos assim, sem 
condições de manter a vida e de manter uma economia sustentável. Então nos 
questionamos: como sair dessa racionalidade? A resposta é construindo outra 
racionalidade no qual possamos unir a paixão e razão.

A economia se alimenta da natureza, para sair desta condição precisamos 
aprender a conviver com o nosso território, como os indígenas. A Amazônia 
é um lugar ideal segundo Leff para compreender esta ideia, pois é produtora 
de todas as ervas tropicais, uma produtividade natural, cabe nos fundir a pro-
dutividade natural com a criatividade, assim um novo paradigma de produção, 
considerando uma ética não somente pela conservação, mas que possa romper 
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a obsessão de um mundo unitário, generalizado e de um princípio absoluto. 
Justificando a necessidade do conhecimento, das dimensões ética e estética e 
da política e a importância desses valores serem inseridos na educação através 
da Educação Ambiental.
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A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) é uma instituição pública 
de ensino superior criada em 1982. Ao longo de aproximados 40 anos, as ações de 
ensino, pesquisa e extensão formaram profissionais qualificados para atuação em 
todas as esferas da sociedade e do mercado de trabalho. A partir do ano 2000, com 
o início da oferta de cursos de Pós-Graduação, essa ação foi sendo ampliada, sen-
do ofertados, atualmente, 24 mestrados e 04 doutorados, abrangendo diversas áreas 
do conhecimento e priorizando pesquisas atinentes às questões ambientais, sociais, 
educacionais, culturais, econômicas e geográficas da Amazônia e especialmente de 
Rondônia. Como política de apoio e fortalecimento à Pós-Graduação e à pesquisa 
na Universidade, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPESQ) insti-
tuiu a publicação de livros elaborados pelos programas de Pós-Graduação, como 
atividade de divulgação e compartilhamento dos resultados das pesquisas produz-
idas por pesquisadores desta Instituição, tendo a Editora da Universidade Federa 
de Rondônia (EDUFRO), como unidade sistematizadora de todas as produções. 
Dessa forma, a coleção é resultado dos trabalhos elaborados pelos PPG da UNIR, 
com temas e abordagens disciplinares e transdisciplinares que visa a divulgação dos 
resultados das pesquisas elaboradas nessa Instituição e aproximação da UNIR das 
Instituições Estaduais, Municipais e de toda a Sociedade.

Maria Madalena de Aguiar Cavalcante – Diretora de Pós-Graduação 
Artur de Souza Moret – Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa

O desafio da Fundação Universidade Federal de Rondônia no ensino de graduação e 
de Pós-Graduação nunca foi tão grande, principalmente a partir dos recursos cada vez 
menores. Nesta pandemia por covid-19, o desafio foi não parar e a Pós-Graduação da 
UNIR não parou: defesas de dissertações e teses tornaram-se on-line e as produções 
acadêmicas-científicas não cessaram. A Coleção Pós-Gradução é a demonstração de que 
o esforço para o crescimento e a consolidação se mantém firme e constante. O futuro da 
Pós-Graduação na UNIR é o resultado das ações articuladas entre todos os atores, com 
maior abertura para a sociedade e para os setores públicos e com um grande objetivo que 
nos motiva, o de contribuir na formação em excelência de professores e pesquisadores 
nos países limítrofes. Os resultados nos colocam em papel de destaque na Amazônia e 
é isso o que desejamos: ser uma Instituição pública e gratuita, com forte apoio da socie-
dade para a oferta de cursos e formações que promovam o Desenvolvimento Regional e 
Sustentável do Estado de Rondônia.

Marcele Regina Nogueira Pereira - Reitora
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