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APRESENTAÇÃO

A obra Educação no Brasil em debate: olhares interdisciplinares volume 
01 teve por finalidade dar visibilidade para o debate em torno da educação 
brasileira sob diversos olhares, isto é, como cada área do conhecimento (Ciências 
Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens, Códigos, Matemática e suas 
Tecnologias) vem sendo aplicada no âmbito escolar, desde a educação básica 
ao ensino superior. Buscou-se discutir os entraves que historicamente assolam 
a educação, bem como os novos problemas que desafiam os educadores/as e 
educandos/as no cotidiano escolar. 

Além disso, procurou-se pesquisas que tratem de novas metodologias, 
Políticas Públicas destinadas à educação, a função social da escola, história da 
educação, política, história e Cultura Afro-brasileira, formação cidadã, impacto 
da educação na sociedade, currículo escolar, Direito, legislação, cultura escolar, 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), educação inclusiva, educação indígena, 
práticas docentes, ludicidade, práticas esportivas na escola, e uso de Tecnologias 
da Informação e Comunicação (TICs), dentre outras temáticas voltadas para 
a educação. Foram aceitos trabalhos que versem sobre educação em qualquer 
área do conhecimento, experiências pedagógicas, relatos de caso, revisão 
bibliográficas, pesquisas documentais etc.

Este volume 1 é composto de treze capítulos com autores e autoras de 
diversas partes do Brasil e pesquisadores/as vinculados a instituições estrangeiras, 
a saber: Capítulo 01 - Frutos das Palmeiras: conteúdos de História do Maranhão 
no livro didático Terra das Palmeiras, dos autores/as Júlia Constança Pereira 
Camêlo, Yuri Givago Alhadef Sampaio Mateus, Natasha Nickolly Alhadef 
Sampaio Mateus e Jesse Lindoso Rodrigues.  Capítulo 02 – Educação Estética 
como ferramenta para ampliar o repertório multicultural de beleza dos sujeitos 
e contribuir com o combate ao racismo, da autora Aline Neli dos Santos. 
Capítulo 03 - Autismo e Inclusão: a atual situação do autista no espaço escolar 
e sugestão de estratégias que facilite o ensino – aprendizagem, dos autores/as 
Benes de Assis Santos Castro, Stélio Pedro Fonseca Coutinho, Leidiane da Silva 
Florêncio e Rosana Neto Pontes. Capítulo 04 – Jogos Lúdicos: uma ferramenta 
para o ensino de Química, da autora Luana Vanessa Daniel. Capítulo 05 - Uma 
breve história da educação: sua relevância, acertos e adequações, de autoria de 
Tefischer Huanderson Soares e Sousa. 
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O Capítulo 06 – A importância do estágio supervisionado na educação 
infantil e séries iniciais em contextos inclusivos, de Francisca Keyle de Freitas 
Vale Monteiro. Capítulo 07 - Análise das metodologias aplicadas no ensino 
aprendizagem da educação inclusiva, das autoras Bianca Ingrid Marques 
Moreira, Rousilani Nonata Abrantes Pereira, Pricila da Conceição Ramos Silvia 
e Ruth de Jesus Leite Teixeira. Capítulo 08 - A Pesquisa Histórica das Mulheres 
como metodologia de Ensino de História, do autor Luiz Carlos Rodrigues da 
Silva. Por fim, o Capítulo 09 - Entre o espírito e a materialidade: o “claro dia da 
liberdade ética” e a dominação - embates entre Hegel e Marx, do autor Werbeth 
Serejo Belo.

O Capítulo 10 - Interdisciplinaridade na educação de idosos: a Universidade 
da Terceira Idade em Paço do Lumiar como caminho profícuo para a inclusão 
social e de saberes, do autor Marcos Vinicius Ferreira Trindade. Capítulo 11 - 
Reformas da educação e acumulação flexível, da autora Lara Fernanda Portilho 
dos Santos. Capítulo 12 - O uso do gênero textual meme na disciplina de língua 
portuguesa, dos autores Glédccia Danila Olindo dos Santos e Anderson Rosa 
da Silva. Capítulo 13 - Olhares insurgentes: gênero, educação & minorias, da 
autora Rosângela Aparecida Cardoso da Cruz. 

Esta coletânea vem ao grande público com o objetivo de proporcionar um 
espaço de discussão para questões pertinentes relacionadas às pesquisas acerca da 
Educação. Portanto, almejamos que a leitura dos capítulos, a partir deste debate 
interdisciplinar, colabore para levantar discussões, consultas, estudos, pesquisas, 
construções e desconstruções, reflexões etc., e o surgimento de outras sobre estas 
problemáticas tão importantes para o debate da educação no Brasil.

Boa leitura a todas e todos!

Os organizadores



CAPÍTULO 1

FRUTOS DAS PALMEIRAS: CONTEÚDOS DE HISTÓRIA 
DO MARANHÃO NO LIVRO DIDÁTICO TERRA DAS 

PALMEIRAS

Júlia Constança Pereira Camêlo, Yuri Givago Alhadef Sampaio Mateus,
Natasha Nickolly Alhadef Sampaio Mateus, Jesse Lindoso Rodrigues

Introdução

O ensino de História tem sido objeto de estudo para muitos pesquisadores, 
em face do seu valor para a formação do indivíduo enquanto sujeito ativo da 
sua própria história (MUNAKATA, 1997; BITTENCOURT, 2008; ROCHA; 
MAGALHÃES; GONTIJO, 2009; CERRI, 2011; FONSECA, 2011; 
FONSECA, 2014; ABUD, 2015). Um dos grandes problemas no ensino da 
História são os resquícios de uma história factua,  que ressalta grandes feitos de 
grandes homens, pois a História, enquanto campo de conhecimento, ganha seu 
lugar como Ciência no século XIX, sob a égide do positivismo1.

Acerca de como a História se constituiu como ciência e disciplina, Abud 
(2006) diz que ela é Guardiã de tradições, pois desde a sua profissionalização 
no século XIX não apresentou grandes mudanças nos currículos escolares, 
constituindo um Código Curricular. O referido conceito é elucidado por 
Cuesta Fernandez (1997), enquanto um conjunto de tradição social que ajudou 

1 Conforme Ribeiro Junior (1991, p. 16), é, pois, “[...] no desenvolvimento das ciências naturais que se encontra 
o caminho a seguir. Pela observação e pela experimentação se irá descobrir as relações permanentes que ligam 
os fatos, cuja importância é básica na reforma econômica, política e social da sociedade [...] O positivismo é 
portanto uma filosofia determinista que professa, de um lado, o experimentalismo sistemático e, de outro, 
considera anticientífico todo o estudo das causas finais. Assim, admite que o espírito humano é capaz de atingir 
verdades positivas ou da ordem experimental, mas não resolve as questões metafisicas, não verificadas pela 
observação e pela experiência”. 

https://doi.org/10.52788/9786599463938.1-1
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a história a se legitimar como disciplina no século XIX.  De tal modo, desde 
então muitas reformas foram feitas em relação ao ensino de História, porém, 
com pequenas mudanças que não alteravam de maneira substancial a forma 
como esse assunto vinha sendo abordado desde a sua instituição.

O surgimento da História como ciência e disciplina coincide com o 
nacionalismo e a construção do Estado Nacional, fazendo com que o Estado 
se apropriasse dela para pôr em prática seus fins e se legitimar. Ainda na 
primeira metade do século XIX, o estado nacional brasileiro deu início às 
formas institucionais de ensino e escolarização, com as escolas de primeiras 
letras e o curso secundário. Esse nível de ensino se materializou com a criação 
do Colégio D. Pedro II, em dezembro de 1837. A História do Brasil e seu 
ensino, em suas raízes longínquas, têm ligações com a historiografia francesa, 
dado o seu surgimento ocorrer ao mesmo tempo e com os mesmos pressupostos, 
positividade e linearidade dos eventos históricos. Assim, “ensinada, a história 
não é mais simplesmente um gênero literário, ela amplia horizonte” (LE GOFF, 
2015, p. 36).

O Instituto Histórico Geográfico Brasileiro (IHGB), criado em 1838, 
tinha por finalidade criar uma memória nacional de heróis que fizeram grandes 
feitos pela pátria. Dessa instituição saíram os primeiros professores de História, 
que seguiram os pressupostos do positivismo, o qual pretendia contar a história 
tal como os fatos aconteceram, ressaltando os grandes homens em seus grandes 
feitos (ABUD, 2006).

Assim, o presente artigo tem por objetivo analisar o livro didático de História 
do Maranhão Terras das Palmeiras, lançado em 1977, durante o contexto da 
Ditadura Militar no Brasil (1964-1985). O livro didático é o guia mais importante 
da aula de História, motivo pelo qual se deve partir do questionamento do que 
se pretende conseguir por meio da aula dessa disciplina. A verdadeira finalidade 
de um livro didático de História é permitir o impulsionamento e favorecimento 
de sua aprendizagem. O livro didático é o instrumento mais importante no 
ensino de História, e por isso recebe grande atenção por parte daqueles que têm 
interesse por essa matéria e pelo que ela significa na cultura política (RÜSEN, 
2010).

O ensino de História é uma das instâncias mais formidáveis para a 
formação política. Por isso, no contexto da Ditadura Militar, serviu como canal 
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das mensagens políticas que se almejava legitimar. O regime militar aprofundou 
algumas características já vigentes no ensino de História brasileiro, permanecendo 
assim a herança tradicional, ou seja, as diretrizes norteadoras, que enfatizavam 
os episódios políticos e as biografias dos “brasileiros célebres”, dos quais nesta 
conjuntura figuravam as principais personagens do novo regime (FONSECA, 
2011). 

Selva Guimarães Fonseca, na obra Caminhos da História Ensinada, lançada 
em 1993, fala das mudanças no papel da educação e as metas para o setor, que 
ocorreram após 1964 e, instituídas que foram pelo Estado Brasileiro, estavam 
estritamente ligadas ao ideário de segurança nacional e de desenvolvimento 
econômico. A autora revela ainda que a Segurança Nacional agia no intuito 
de controlar e reprimir as opiniões e os pensamentos dos cidadãos, de maneira 
que eliminasse toda e qualquer oportunidade de oposição ao regime autoritário. 
Assim, o ensino de História se tornaria alvo de especial atenção dos reformadores, 
principalmente depois de 1968, quando ocorreu uma série de mudanças, que 
se deram em estreita harmonia com as diretrizes políticas do poder do Estado. 
(FONSECA,2014)

Depois de 1964, o ensino de História arraigou essa concepção, aliado às 
medidas de restrição à formação e à atuação dos docentes, e com redefinição 
dos objetivos da educação, devido à disciplina História estar conectada aos 
acontecimentos ligados à política do país. Desse modo, sob a ótica da Doutrina 
de Segurança Nacional e Desenvolvimento (DSND), cuja finalidade de 
desempenhar o controle ideológico e abolir qualquer probabilidade de oposição 
ao regime autoritário. Para tal escopo, a História tradicional ajustava-se aos 
interesses do Estado Autoritário, medida em que exibia o quadro de uma 
sociedade hierarquizada, em que a vida seria dirigida de cima para baixo, e cuja 
ordem seria uma máxima a ser professada pelos seus membros. A ausência de 
um ensino que proporcionasse interpretação e a análise crítica não colaboraria 
no sentido de instrumentalizar o estudante para o questionamento da ordem. A 
reelaboração do ensino de História teve, então, conotações políticas, vindo a ser 
de competência de órgãos públicos, tecnicamente aparelhados para os fins que 
se adaptassem àquela Doutrina (FONSECA, 2011).

Um aspecto ressaltado nesse contexto por Fonseca (2014) diz respeito 
ao investimento do Estado na desqualificação dos professores de História por 
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meio das Licenciaturas Curtas, pois, de acordo com a autora, essas licenciaturas 
vêm intensificar ou mesmo institucionalizar a desvalorização e a consequente 
proletarização do profissional da educação, ou seja, agiliza a crescente perda de 
autonomia do docente diante do processo de ensino/aprendizagem, na proporção 
em que a sua qualificação para exercer as atividades docentes é quase nula. Com 
os cursos de Licenciaturas Curtas iniciava-se uma nova geração de professores 
polivalentes, tendo como principal finalidade a descaracterização das Ciências 
Humanas em seu campo de saberes autônomos, porque eram transfiguradas 
e transportadas como um mosaico de conhecimentos gerias e superficiais da 
realidade social. Destarte, Selva Guimarães inferiu que as licenciaturas curtas 
desempenhavam o papel de legitimar o domínio técnico e as novas relações de 
dominação no interior dos colégios. 

O regime militar atentou, sobretudo, para o ensino da educação cívica, 
refazendo os papéis de duas disciplinas já vigentes, “Educação Moral e Cívica e 
Organização Social e Política Brasileira”, que se tornaram obrigatórias em todos 
os graus de ensino, com a introdução de “Estudos dos Problemas Brasileiros” no 
ensino superior. Tendo em vista que aquela doutrina versava sobre a educação 
e os indivíduos nela entrelaçadas com um de seus “públicos-alvo”, suscetíveis 
de controle ideológico pelos riscos que representavam a segurança do país, 
percebe-se a razão das reelaborações dos conteúdos e suas respectivas finalidades 
de ensino. Os elementos de preservação da segurança, de conservação dos 
sentimentos patrióticos, do dever e da obediência às leis significam com nitidez 
as finalidades político-ideológicas dadas ao ensino de História e disciplinas afins 
(FONSECA, 2011).

O estudo das características, dos objetivos e funções constituídos para o 
ensino de Estudos Sociais englobava a Educação Moral e Cívica, em que se percebe 
a herança tradicional, ou seja, os conteúdos e as atividades predeterminadas 
impunham uma visão harmônica da sociedade, onde a “espontânea colaboração” 
de todos os grupos sociais se revela como a ordem natural das coisas. O Conselho 
Federal de Educação determinava como função básica dos Estudos Sociais ajustar 
o estudante ao seu meio, capacitando-o à “convivência cooperativa” e para as 
futuras responsabilidades como cidadão, na concepção do “cumprimento dos 
deveres básicos para com a comunidade, o Estado e a Nação”. Nesse sentido, os 
indivíduos não se revelam como construtores da História, porque ela é dirigida 
pelos “grandes homens” entendidos como os únicos sujeitos (FONSECA, 2011).
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Para Thaís Nívia de Lima e Fonseca (2011, p. 58), a finalidade desse ensino 
seria fazer com que o estudante localizasse e interpretasse fatos sociais, não de 
forma analítica e reflexiva, porém “deformando” a História como campo de 
saber, desmanchando-a nos Estudos Sociais, unido a conceitos genéricos de 
Geografia, Política, Sociologia, Filosofia, etc. Assim, deveria ser o percurso para 
a constituição do “cidadão”, do homem ideal, que melhor servisse aos interesses 
do Estado. Os programas elaborados pelo Ministério da Educação e distribuídos 
pelas Secretarias Estaduais “impunham um ensino diretivo, não crítico, no qual 
a história aparecia como uma sucessão linear de fatos considerados significativos, 
predominantemente de caráter político-institucional, e no qual sobressaíam os 
espíritos positivos” que dirigiriam “à história”. Nessa concepção, a ordem social, 
livre de conflitos, seria fator de progresso, e as desigualdades seriam legitimadas 
como fatos universais e naturais”.

Os métodos pedagógicos e a relação entre alunos e professores eram, 
geralmente, marcados pelo autoritarismo, pela centralização do poder e saber na 
figura do professor e da autoridade do livro didático, este como o canal do Estado 
para impor suas concepções, pela passiva e receptiva do estudante, afastando-se 
daí elementos ativos, reflexivos e críticos no processo de ensino/aprendizagem. 
A organização dos conteúdos de História se daria pela periodização mais 
usual da História Geral, Idade Antiga-Média- Moderna-Contemporânea, e da 
História do Brasil, Colônia-Império-República. Essas divisões organizavam-se 
cronologicamente, e os marcos históricos se destinavam à história política tidos 
de grande significação (FONSECA, 2011). 

Portanto, este capítulo tem como objetivo analisar o livro didático intitulado 
Terra das Palmeiras, de autoria de Maria Nadir Nascimento e Deuris de Deus 
Moreno Dias Carneiro, que teve a sua primeira edição em 1977. Contudo, é 
importante dizer que as edições utilizadas são dos anos de 1996 e 2001.
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As autoras:  Maria Nadir Nascimento e Deuris de Deus Moreno Dias 
Carneiro 

Gráfico 1 - Capas dos livros: (à esquerda) Terras das Palmeiras – Geografia e História do Maranhão, de Deuris de 
Deus Moreno Dias Carneiro e Maria Nadir Nascimento, com 3ª ed. em 1996 publicado pela FTD, São Paulo, 
com 128 páginas, no formato 27 cm x 20 cm. (À direita) História do Maranhão, de Maria Nadir Nascimento, 

com 4ª ed. em 2001, publicado pela FTD, São Paulo, com 102 páginas, no formato 26 cm x 19 cm.

 As autoras Deuris de Deus Moreno Dias Carneiro e Maria Nadir 
Nascimento escreveram Terras das Palmeiras (1977) em um contexto quando 
o Brasil estava sendo governado pelos militares (1964-1985). Deuris de Deus 
Moreno Dias Carneiro foi professora Primária, formada em Serviço Social pela 
Fundação Universidade do Maranhão. Além de contribuir para a educação 
maranhense, exerceu diversos cargos públicos na área do serviço social. Maria 
Nadir Nascimento, que tem formação no Curso Normal e licenciatura em 
Pedagogia, trabalhou no Serviço Social da Indústria (SESI-SP) e na Secretaria 
Estadual de Educação, em São Luís (MA). Tem obras publicadas pela FTD, 
(editora pertencente aos Irmãos Maristas) a saber: Terra das Palmeiras, 1977, 
1984 e 1996; História do Maranhão, 2001 e Geografia do Maranhão, 2001.
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Para Dayse Martins (2019, p. 181), o Terra das Palmeiras foi “o livro didático 
de Estudos Sociais do Maranhão mais difundido na mentalidade popular e nos 
sistemas de ensino locais nas décadas de 80 e 90 do século XX. Nesse fenômeno, 
nota-se o papel da Editora FTD enquanto difusora da obra e inserção no campo 
educacional”. 

Sobre o Terra das Palmeiras, Melo (2006, p. 10) diz que esse livro “ainda 
não foi devidamente analisado em sua trajetória como artefato cultural produtor 
de normas, práticas, representações e discursos formativos”. Para a autora, torna-
se necessário “a realização de uma pesquisa que abranja desde a sua produção, 
considerando os modos com que foi apropriado pelos alunos e professores, até a 
sua cristalização na cultura escolar do Estado, tornando-o um ‘clássico’”, já que 
“se apresenta como uma das poucas referências para História nas séries iniciais, 
sendo, portanto, amplamente consumido pelo público escolar” (MELO, 2006, 
p. 10).

A pesquisadora Odaléia Alves da Costa (2008, p. 67, grifos da autora) 
identificou que “na edição de 1977 (1ª edição) localizou-se apenas um exemplar 
na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. A de 1984 (2ª edição) – com o 
subtítulo Estudos Sociais do Maranhão contém 104 páginas, a de 1996 (3ª 
edição) – Geografia e História do Maranhão, tem 128 páginas”. Em relação à 
de 2001 (4ª edição), está dividida em dois volumes, “um História do Maranhão, 
com 102 páginas e o outro Geografia do Maranhão, com 87 páginas. Essa última 
edição encontra-se assinada apenas pela autora Maria Nadir Nascimento e 
contém uma pequena nota de falecimento da coautora Deuris de Deus Moreno 
Dias Carneiro”. Dada a dificuldade em encontrar a primeira edição, faremos uso 
neste trabalho apenas das edições de 1996 e 2001.

Livro didático “Terra das Palmeiras” - edição do ano de 1996

Em Terras das Palmeiras, edição do ano de 1996, tem-se a seguinte 
apresentação: “À criança maranhense, em cuja inteligência acreditamos, 
dedicamos este trabalho, no qual pusemos a nossa esperança de contribuir para o 
seu conhecimento desta terra que nós amamos” (CARNEIRO; NASCIMENTO, 
1996, p. 03). A História do Maranhão, disposta sob a forma de narrativa de 
maneira cronológica dos fatos, contém diversas imagens, como fotos e desenhos 
e mapas. O glossário se encontra no decorrer dos capítulos e há apenas o box 
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Hora de usar o caderno2. Nas referências bibliográficas constam autores como 
Carlos Lima (1981), Mário Meireles (1991).

As autoras Carneiro e Nascimento (1996) fazem considerações sobre os 
aspectos da Geografia Geral e do Maranhão, como o Planeta Terra, astros e 
aparelhos usados como meios de orientação, o espaço que ocupamos, a paisagem 
natural, economia e cultura. Desse modo, o livro didático se divide em sete 
unidades, sendo seis destinadas à Geografia e somente a Unidade Sete é destinada 
à História, tanto Geral como do Maranhão. Contudo, é importante mencionar 
que as autoras se limitam mais a História Geral, do Brasil e de outras regiões 
do que a História do Maranhão, que é a proposta principal desse livro didático.

Na Unidade V, Nosso povo, nossa cultura, as autoras definem o que é cultura 
e folclore, explicitam essas principais manifestações culturais e folclóricas do 
Maranhão, como o tambor de mina, tambor de crioula, Festa do Divino, 
bumba-meu-boi, a prática de cura ou pajelança, banhos cheirosos, parlendas, 
orações populares, provérbios, culinárias e artesanato. Na seção destinada à 
arte maranhense, citam o reggae como “uma grande paixão do maranhense” 
(CARNEIRO; NASCIMENTO, 1996, p. 75) e os principais maranhenses 
expoentes da música, compositores, teatro, arte plásticas (escultura, pintura, 
desenho) e literatura (prosa e poesia). Segundo Martins (2019, p. 186), embora 
as autoras considerem “a cultura popular, no discurso da obra ainda é notada 
a sobreposição dos padrões da cultura erudita representados na literatura, nas 
artes plásticas e cênicas”.

Na Unidade VI, Governo e Povo, na seção Os símbolos do Maranhão, as 
autoras, na edição de 1996, ainda permanecem com uma abordagem que 
acentua a pátria e o civismo, pois induzem o aluno a reverenciar os símbolos 
do Maranhão, ao dizerem que “os símbolos têm sempre um significado”. Esses 
símbolos são a bandeira, o hino e o brasão, e para cada um deles, elas emitem 
um significado. Portanto, a bandeira, “foi idealizada pelo poeta Maranhense 
Sousândrade”, e as suas listas, “em vermelhos, branco e preto, representam as 
três etnias que formaram o nosso povo: o índio, o branco e o negro”; a estrela 
branca “simboliza o estado do Maranhão no céu do Brasil”. Quanto à utilidade 
desse símbolo, “deve ser hasteada em frente aos edifícios públicos e em festas 
cívicas”. O brasão tem forma circular, dividido em quatros partes, contornado 
por uma moldura. “As duas partes da direita representam as cores nacionais 

2 Na rede pública, o livro didático tem vida útil de três anos. Por isso, os estudantes não podem riscá-lo. Assim, 
o exercício proposto do livro é feito no caderno.
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(verde e amarelo). As duas da esquerda retratam, na parte superior, a bandeira 
maranhense e, na inferior, o emblema da instrução (um pergaminho atravessado 
por uma pena) ”. Quanto ao seu uso, “ele é obrigatoriamente impresso em papéis 
oficiais” (CARNEIRO; NASCIMENTO, 1996, p. 80).

Ainda sobre esse tema, o Hino do Maranhão é posto nessa seção como 
o que “canta a nossa história e os atos heroicos de nosso povo”. No entanto, nas 
explicações dadas pelas autoras sobre esse hino, observa-se que os enfoques são 
nas grandes personagens, nos episódios de guerra, sem tecerem ponderações 
que levem o aluno a interrogar a ausência da participação popular no hino. 
Isso fica manifesto nas análises de quatro estrofes feitas por elas. A primeira 
“refere-se à batalha de Guaxembuda contra os invasores franceses”; a segunda, 
“referindo-se ainda aos invasores franceses, canta a vitória do direito a favor dos 
portugueses”, e os dois primeiros versos da quarta estrofe “lembram a expulsão 
dos holandeses (flamengos); e os dois últimos quartos falam da adesão do Estado 
à independência do Brasil” e, por fim, a quinta estrofe, onde “o poeta pede 
que o futuro dê ao Maranhão as mesmas glórias do passado” (CARNEIRO; 
NASCIMENTO, 1996, p. 80, grifos nossos). Na seção Hora de usar o caderno, 
Carneiro e Nascimento (1996) cobram do aluno apenas sua capacidade de 
memorizar e decorar os conteúdos, sem fazer um exercício crítico do tema 
estudado. Desse modo, ele reproduz o conhecimento com uma concepção 
tradicional e conservadora.

Na Unidade VII, Nossa história, as autoras iniciam o capítulo com a 
vinda do europeu para a América. A abordagem tem perspectiva eurocêntrica 
ao afirmarem que: “Nossa história começa com o descobrimento do Brasil em 
1500” (CARNEIRO; NASCIMENTO, 1996, p. 83); e grande parte da seção 
Hora de usar o caderno é destinada à atuação da chegada de Cabral ao Brasil. 
Embora sem fazer nenhuma crítica, é tratado como vulto histórico. O tópico 
Os primeiros donos da terra versa sobre a vida dos índios, que são mencionados 
como os “donos” da terra. No entanto, é seguido de um texto que narra a carta 
de Pero Vaz de Caminha, que trata os nativos como se ele fossem seres exóticos, 
pelo fato de andarem nus e sem “cobrir suas vergonhas”, isto é, o índio é aludido 
pelo olhar do colonizador. 

Ao tratarem dos índios no Maranhão, as autoras apresentam os diversos 
grupos existentes e as condições que eles se encontravam naquela atualidade. 
Fazem algumas considerações sobre a chegada do homem branco, que causou 
“na história do índio a dor, a violência, a ridicularização e o extermínio, 
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praticados pelos ‘conquistadores’”(CARNEIRO; NASCIMENTO, 1996, p. 92). 
Entretanto, os índios são retratados de forma arcaica junto a seus instrumentos 
de caça e pesca, pintura, entre outros adornos, sem levar em consideração as 
grandes mudanças que os nativos sofreram após serem conquistados em 1500, 
mesmo aqueles que são colocados na imagem portados de vestimentas, porque 
a representação do que é ser índio nesse livro didático, inclui apenas aqueles 
que não utilizam roupas e vivem de modo rudimentar. Isso é visto nas falas das 
autoras, no tópico O modo de vida indígena, a saber:

Os índios andavam nus, trazendo o corpo pintado e enfeitado com colares, 
brincos e pulseiras de penas, sementes, ossos ou madeira [...] Viviam da caça, da 
pesca e da coleta de frutos e raízes. Algumas tribos desenvolviam uma agricultura 
rudimentar, plantando milho e mandioca [...] Suas casas, as ocas, eram construídas 
de troncos e folhas (CARNEIRO; NASCIMENTO, 1996, p. 89).

As autoras fazem referências aos episódios históricos consagrados pela 
historiografia oficial, como o início da colonização brasileira, a expedição 
colonizadora de 1530, Colônia e Metrópole, Capitanias hereditárias. Nesse 
contexto, o Maranhão é mencionado nas várias tentativas fracassadas dos 
portugueses conquistarem o estado pelo mar e, quando “resolveram fazê-lo 
por terra, também não tiveram sucesso, por causa dos acidentes geográficos 
ou dos ataques indígenas” (CARNEIRO; NASCIMENTO, 1996, p. 96). As 
autoras continuam a narrar os grandes marcos históricos, o fracasso das capitanias 
hereditárias, o governo-geral.

 Quando se trata dos Franceses no Maranhão, as autoras os consideram 
como fundadores de São Luís, não problematizam a origem dessa fundação, 
estão presas à data e enaltecem os grandes vultos históricos, a saber: “Em 8 de 
setembro do mesmo ano, Daniel de La Touche, Senhor de Ravardière, fundou 
solenemente a cidade de São Luís, em homenagem a Luís XIII, rei menino da 
França” (CARNEIRO; NASCIMENTO, 1996, p. 98). A expulsão dos franceses é 
abordada pela via preponderantemente, narrativa, factual, acrítica e cronológica. 
Destacam os “grandes vultos” e “heróis”, com datas que iniciam e encerram esse 
evento histórico. A narração consiste dentro de uma lógica simplista, encadeada 
por causas e consequências, como se constata, a seguir:

Jerônimo de Albuquerque derrotou os franceses em novembro de 1614, na batalha 
naval de Guaxenduba. Mas apesar da vitória, os franceses continuaram na ilha 
de São Luís e os portugueses no continente [...] Em julho de 1615, Jerônimo de 
Albuquerque deu início a novas batalhas contra os franceses. Três meses depois, 
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Alexandre de Moura, com mais de 900 homens, chegou à Baia de São Marcos, 
trazendo mais armas, gado e plantas para auxiliar Jerônimo de Albuquerque 
[...] Finalmente, a 3 de novembro de 1615, os franceses se renderam. E muitos 
deles que haviam se casado com índias ficaram no Maranhão (CARNEIRO; 
NASCIMENTO, 1996, p. 98-99).

Sobre os Holandeses no Maranhão, narra o episódio em que os “holandeses 
saquearam a cidade e profanaram igrejas, provocando pânico na população de 
São Luís”. O tópico intitulado A história de um bravo conta a história de Pedro 
Dessaes, que “não compareceu ao juramento. Ele afirmou perante o comando 
holandês que sua palavra era uma só e que já a dera, em juramento, ao rei de 
Portugal. Por esse ato de bravura, recebeu dos holandeses o perdão, mesmo sem 
ter prestado juramento” (CARNEIRO; NASCIMENTO, 1996, p. 101). Nesses 
episódios, nota-se que são enaltecidos os vultos dos portugueses e brasileiros 
que resistiram a essa ocupação, apresentando atos heroicos e patrióticos, como 
do Pedro Dessaes. E por “este ser o primeiro movimento no Brasil contra a 
dominação holandesa”, repercutirá em outras regiões, dada a “iniciativa e a união 
dos maranhenses terem servido de exemplo e estímulo a outros compatriotas que 
também estavam sob o domínio holandês” (CARNEIRO; NASCIMENTO, 
1996, p. 102).

Na seção, O povo luta pelo seu espaço, as autoras apontam Portugal como 
a metrópole que explorou as riquezas do Brasil. Por isso, os brasileiros tinham 
uma vida difícil, resultando nas revoltas nativistas, em que “o povo lutou 
pelos seus interesses, opondo-se aos interesses de Portugal” (CARNEIRO; 
NASCIMENTO, 1996, p. 105). Verifica-se que a participação popular é referida. 
No entanto, falta explicar qual era esse “povo” e quais interesses estavam em 
voga. Para falar das revoltas nativistas, as autoras dispõem de um mapa histórico 
que contém a Revolta de Beckman (1684), Guerra das Emboabas (1709-1710), 
Guerra dos Mascates (1710) e Revolta de Filipe dos Santos (1720), seguidas 
de pequenos comentários relatando o que foram esses movimentos, mas sem 
apresentarem suas características específicas.

Ao se voltarem para a Revolta de Beckman, Carneiro e Nascimento (1996) 
naturalizam a escravidão do negro ao afirmarem que “sua população era pobre e 
não tinha condições de comprar escravos negros para o trabalho”. No quadro A 
contribuição do negro na economia e na formação do nosso povo, enfatizam aspectos 
relacionados à introdução do negro no Maranhão, sem remeterem à desigualdade 
racial. Quanto à revolta, tornam a figura de Manuel Beckman como um mártir 
da história maranhense. Isso é visível pela forma como as autoras relatam esse 
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episódio: “A população se revoltou”, mas foi “Manuel Beckham, rico fazendeiro, 
junto com seu irmão Tomás, quem chefiou um movimento contra esses abusos 
da Companhia e contra os jesuítas”. Destacam ainda suas atitudes heroicas, pois, 
“tomando conta do governo, Manuel Beckman expulsou os jesuítas e extinguiu 
a Companhia de Comércio”, além de viajar para Portugal e ser preso, o que 
desencadeou na sua condenação. E assim, “no dia 2 de novembro, na praça do 
Armazém, foi enforcado. Suas últimas palavras foram: “Pelo povo do Maranhão, 
morro contente!” (CARNEIRO; NASCIMENTO, 1996, p. 106-107, grifos das 
autoras). 

Na seção Brasileiros lutam pela independência, as autoras aludem à 
insatisfação de Minas Gerais, devido às cobranças da “derrama” expressa na 
Inconfidência Mineira, como se esse caso fosse homogêneo em todo o Brasil. Da 
Inconfidência Mineira, surge um herói nacional, Joaquim José da Silva Xavier 
(Tiradentes). Sobre a família real muda-se para o Brasil, Carneiro e Nascimento 
(1996, p. 113) salientam que as “realizações de D. João foram muito importantes 
para o Brasil: a criação do Banco do Brasil, da Casa da Moeda, da Imprensa 
Régia, da Escola Cirúrgica do Rio de Janeiro, do curso médico em Salvador, 
do Arsenal da Marinha, do Museu Real, da Biblioteca Real”. O espaço dado 
para narrarem que O Brasil se torna independente, as autoras fazem referência 
aos episódios consagrados pela historiografia oficial, que tem D. Pedro como 
o principal responsável por esse processo, com a seguinte frase, “Como é para 
o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto: diga ao povo que fico”, e 
o famoso “grito” as margens do riacho do Ipiranga: “Independência ou morte! 
Estamos definitivamente separados de Portugal!” (CARNEIRO; NASCIMENTO, 
1996, p. 114, grifos das autoras).

Na seção A adesão do Maranhão à Independência, as autoras apontam a 
resistência do Maranhão em aceitar a Independência Brasileira e não negam 
a participação popular: “a luta entre maranhenses e portugueses foi instável. 
Destacaram-se nesta campanha o capitão Salvador de Oliveira, muitos 
vaqueiros e escravos”.  Contudo, não se referem às tropas vindas do Ceará e 
Piauí, e continuam a enfatizar os grandes vultos históricos, como solucionadores 
dos movimentos: “Para controlar a reação portuguesa, D. Pedro I enviou ao 
Maranhão o mercenário inglês Lorde Cochrane, que deu fim à luta”. Afirmam 
que em “28 de julho de 1823, o Maranhão aderiu à Independência do Brasil 
(CARNEIRO; NASCIMENTO, 1996, p. 114). 
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A respeito da Balaiada, Carneiro e Nascimento (1996, p. 117-118) a 
definem como “a revolta popular mais importante do Maranhão. Ocorrida no 
período regencial, foi a rebelião da sociedade rural e das camadas mais pobres 
da população maranhense contra a miséria e a exploração”. Todavia, afirmam 
que os “balaios (nome dado aos revoltosos) não faziam reivindicações políticas”. 
Os três líderes, Manuel Francisco dos Anjos, o Vaqueiro Raimundo Gomes e o 
negro Cosme, são aludidos. Há ausências de reflexões sobre o modo como “os 
balaios” foram reprimidos por Luís Alves Lima e Silva, que é saudado como o 
patrono do exército brasileiro.

 No tocante ao fim da Monarquia, Carneiro e Nascimento (1996) 
abordam de forma simplória, que D. Pedro II se encontrava praticamente 
sozinho, perdeu o apoio dos militares, dos grandes proprietários de terra e da 
Igreja. A República é proclamada sem a participação popular, sendo reduzida ao 
nome de marechal Deodoro da Fonseca. As autoras explicam superficialmente o 
que foi a República Velha, O Maranhão da Era Vargas (1930-1945), o Maranhão 
depois de Vargas, O Maranhão na ditadura militar (1964-1985), neste período 
não se fala das repressões, apenas do governo de José Sarney da “série de obras 
públicas que contribuíram para o desenvolvimento do Estado” (CARNEIRO; 
NASCIMENTO, 1996, p. 124). E o Maranhão na Nova República reduz-se aos 
nomes dos governadores do estado:

O primeiro governador do Maranhão a ser eleito diretamente foi Luís Alves 
Coelho Rocha, que governou até 1987. Depois dele vieram Epitácio Cafeteira, 
Edison Lobão (que teve seu mandato concluído por José Ribamar Fiquene) e 
Roseana Sarney, primeira mulher a assumir, no Maranhão, o governo do estado 
(CARNEIRO; NASCIMENTO, 1996, p. 125).

A obra tem lacunas quanto às questões de gênero e à violência contra a 
mulher, contudo, não oferece uma discussão específica acerca da cidadania, 
nem ao longo dos capítulos, nem de forma isolada. É notório como Carneiro 
e Nascimento estavam vinculadas a uma escrita da História restrita a datas e 
a vultos históricos. Isso se corrobora, uma vez que o livro Terras das Palmeiras 
(1996) se encerra com uma seção intitulada de Datas Comemorativas, que 
apresenta um calendário anual de datas festivas, religiosas, cívicas, pátrias, que 
são acompanhadas de explicações que justificam tal comemoração. De acordo 
com Martins (2019, p. 188), a “disciplina escolar Estudos Sociais do Maranhão 
(ESMA) teve material didático próprio, com metodologia própria, cujos livros, 
inicialmente, não foram comprados pelo poder público”. Entretanto, com o 
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“avanço dos programas de implementação do ensino, o alcance dos livros didáticos 
ampliou-se no contexto dos sistemas públicos educacionais, propiciando a 
difusão do conhecimento histórico local disciplinarizado”. A partir “dos anos 
1990, foi iniciada a distribuição das obras nas escolas públicas, ampliando a 
prática pedagógica em história regional. Tal aspecto vem acompanhado do 
movimento de Revisionismo”.

O livro didático “Terra das Palmeiras” - edição do ano de 2001

A edição de 2001, que é assinada somente por Maria Nadir Nascimento, 
recebeu um novo design, permanecendo a mesma apresentação, há dezoito 
unidades, acrescida de uma introdução, quadros, um boxe intitulado de Linha do 
Tempo, onde Nascimento (2001) pede que o aluno faça duas linhas do tempo: uma 
referente à História Geral e do Brasil e a outra sobre o Maranhão, as quais serão 
construídas ao longo dos capítulos do livro. Na bibliografia, foram adicionados 
autores como José Jobson Arruda, Boris Fausto, Ronaldo Vainfas, Hélio Vianna. 
O boxe Hora de usar o caderno, Glossário no decorrer dos capítulos se encerra 
com a seção Datas Comemorativas. Os conteúdos quase não foram ampliados e, 
se comparados à edição de 1996, as atividades são as mesmas da edição anterior, 
ou seja, consistem em questionários cujas respostas podem ser encontradas na 
leitura do capítulo, que exige do educando somente a capacidade de memorizar 
e repetir o que está escrito no livro. Assim, apontaremos dessa edição aquilo que 
não tem na edição de 1996. Na Apresentação, Nascimento (2001, p. 07) inova 
ao dizer que “cada um é personagem da história do seu tempo. E mesmo que 
alguns se destaquem e sejam considerados heróis, a história sempre é vivida por 
todos, e cada um tem sua parcela de responsabilidade em tudo o que acontece 
em seu tempo”. 

Na unidade I, A Europa no século XV, Nascimento inicia seu texto afirmando 
que, de acordo com a História Oficial, o Brasil começa com a chegada do 
europeu, e há um glossário explicando o significado de História Oficial, que 
seria a visão do europeu nos fatos históricos e que “essa visão constava nos livros 
didáticos de História e sempre foi ensinada nas escolas. Hoje em dia, essa visão 
da História está sendo repensada e revista” (NASCIMENTO, 2001, p. 10). Na 
unidade III, O encontro dos povos diferentes, faz sobressair a perspectiva de uma 
sociedade longe de conflitos e contradições. 



DEBATES SOBRE EDUCAÇÃO NO BRASIL: OLHARES INTERDISCIPLINARES  |  VOL. 1 24

Nas unidades XII e XIII, O Brasil Independente e o Brasil Monárquico, 
alusivas, respectivamente, à adesão do Maranhão à Independência do Brasil, e a 
Balaiada permanecem com as mesmas abordagens da edição anterior. No tópico 
sobre a Regência, existe um mapa histórico contendo as Revoltas Regenciais, 
Cabanagem (1835-1840), Guerra dos Farrapos (1835-1845), Sabina (1837-1838) 
e Balaiada (1838-1841), seguida de pequenos comentários que explicam cada 
uma delas, que contam apenas a História do vencedor, tido como o principal 
responsável pelos eventos políticos, que põe fim e estabelece a ordem, paz por 
meio das tropas legais que reprimem as manifestações populares no percurso da 
História.

 Na unidade XVII, A ditadura militar (1964-1985), houve acréscimo em 
relação às medidas tomadas pelos governos militares, mas que não são exploradas 
para gerar no aluno uma leitura crítica desse contexto histórico. Segundo a 
narração contida nesse tópico, a “ditadura militar só chegou ao fim em 1985, 
com a eleição, ainda indireta, do primeiro presidente civil do Brasil depois de 
mais de vinte anos (NASCIMENTO, 2001, p. 88), isto é, o fim desse período 
histórico é reduzido a eleições, sobretudo indiretas, que excluem a participação 
popular. Nascimento não cita as manifestações populares que ocorreram nesse 
período. Contudo, na unidade XVII, A Nova República, a autora inicia dizendo 
que “a população brasileira saiu da passividade do silêncio em que estivera por 
muitos anos e passou a demonstrar seu descontentamento em relação ao regime 
militar” (NASCIMENTO, 2001, p. 91), o que não condiz com as afirmações 
do capítulo antecedente. Outros episódios são mencionados, como a Nova 
Constituição, O retorno à democracia, O Plano Real e o Maranhão na Nova 
República, tópico onde são apresentadas as grandes obras da então governadora 
Roseana Sarney, que não apontam as contradições existentes naquele período. 

Conceitos importantes como cidadania, igualdade racial, gêneros não são 
explorados nos eventos históricos. A obra de Nascimento (2001) tem avanços 
minúsculos, quando comparada à edição de 1996, pois ainda continua a destacar 
pelo modo prevalentemente cronológico, acrítico, factual e narrativo. Além de 
realçar os “grandes homens” e “heróis” em seus “grandes atos”, datas que começam 
e terminam períodos históricos sem mencionar as rupturas e continuidades, as 
datas definem também épocas, fatos e acontecimentos que são expostos dentro 
de uma perspectiva reducionista, retida por causas e consequências. As lacunas 
existentes entre o Maranhão Colonial-Imperial-Republicano presentes na edição 
de 1996 não são preenchidas nessa edição.
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Considerações finais

Diante do exposto, vimos que o ensino de História no contexto da Ditadura 
Militar (1964-1985) foi uma das instâncias mais formidáveis para a formação 
política. Desse modo, o livro didático serviu como canal das mensagens políticas 
que se declaravam legítimas, aprofundando algumas características já existentes 
no ensino de História brasileiro, como as ênfases nos episódios políticos e as 
biografias dos “brasileiros célebres”, dentre os quais nesse momento figuravam 
as principais personagens do novo regime. 

Neste artigo, versamos sobre o livro didático de História do Maranhão, Terra 
das Palmeiras (1977). Esse livro foi escrito por Nascimento e Carneiro (1977), 
que não têm formação acadêmica em História, fato que na época não tinha a 
mesma abrangência de hoje. Nesse livro, a História do Maranhão é disposta sob 
a forma de narrativa, obedecendo à cronologia dos fatos, que estavam vinculadas 
a uma escrita da História, restrita a datas e a vultos históricos, com exercício 
mecânicos, repetitivos, que não aguçam a capacidade crítica do aluno. Além 
disso, o livro “enfatiza o desenvolvimentismo pela exaltação do potencial natural 
do Maranhão e da inteligência humana na transformação desses recursos para 
melhorias na condição de vida” (MARTINS; MATEUS, 2020, p. 64).

Os historiadores devem ficar atentos à aplicação dos conhecimentos 
históricos nos livros didáticos. Daí a importância de se estudar a história dos 
manuais didáticos, porque, no decorrer da história do Brasil, o pensamento e 
a escrita transformaram-se, assim como o cenário político, econômico e social. 
Contudo, o material didático se mantém em um espaço central no processo de 
aprendizagem. Os livros didáticos feitos a partir da década de 1960 até os anos 
1980 estiveram sob a égide da Ditadura Militar (1964-1985) e enfatizavam 
os aspectos cívicos, patrióticos e de ordem, contribuindo, dessa forma, para a 
criação de indivíduos que colaborassem para manter a ordem e a política, por 
meio de um discurso moral e ideológico, assim marcam os manuais, ao longo da 
história. Afinal, todas as épocas deixaram as suas influências ideológicas.
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CAPÍTULO 2

EDUCAÇÃO ESTÉTICA COMO FERRAMENTA PARA 
AMPLIAR O REPERTÓRIO MULTICULTURAL DE BELEZA 

DOS SUJEITOS E CONTRIBUIR COM O COMBATE AO 
RACISMO

Aline Neli dos Santos

 Introdução

A atual Educação em Artes no Brasil possui grandes desafios para construir 
um currículo artístico multicultural que compreenda a dinâmica dos diferentes 
grupos sociais e raciais da comunidade em que cada escola está inserida e o 
funcionamento do racismo estrutural na cultura brasileira. O racismo estrutural 
faz parte da formação das instituições sociais e de poder, inclusive das escolas, 
enquanto uma dessas instituições. O nosso desenvolvimento humano recebe 
estímulos negativos de uma sociedade racista desde a infância, conforme 
comprovam os estudos que serão apresentados ao longo deste texto.

Este estudo pretende fazer refletir sobre a importância de construir 
uma cultura de estudo permanente das práticas educativas em Artes, além de 
investigar como a Educação Estética pode ser uma rica ferramenta para ampliar 
o repertório multicultural de beleza dos sujeitos e ajudar no combate ao racismo. 

Algumas das questões que motivaram a escolha do tema deste artigo foram: 
Um país que não educa para a diversidade cria um padrão único de beleza e de 
desejo afetivo? Como pensar um projeto de Arte e Educação no país, que qualifica 
e amplia o senso de beleza das pessoas? Como múltiplas belezas de corpos que 
são diferentes das características caucasianas europeias são vistos e contemplados? 
Questões como essas são importantes, pois geram hipóteses para refletirmos e 
investigarmos as relações que são fundamentais para o desenvolvimento global 
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e da autoestima dos(as) educandos(as) no espaço escolar e na vida comunitária 
em diferentes espaços da cidade e do país. 

O artigo pretende propor reflexões teóricas que possuam conformidade 
com o tema, com as questões levantadas e sobre como o conceito de beleza pode 
ser ampliado dependendo dos estímulos pedagógicos que os(as) educandos(as) 
conseguem acessar nos espaços escolares e de vivência na sociedade.  

Acredito na relevância dessa pesquisa por se tratar de uma investigação 
acadêmica bibliográfica com abordagem qualitativa, que tem como objetivo 
refletir possibilidades de ações que possam ser incluídas nos métodos educacionais 
e artísticos que formem o cidadão para a diversidade, contribuindo com a 
construção de um olhar sensível, afetivo, intelectual, criativo e personalizado que 
cada sujeito merece e pode desenvolver quando recebe estímulos que ampliam o 
seu repertório de beleza pessoal.

Desenvolvimento

O processo de aprendizado que promove desenvolvimento pleno 
envolve a autoestima positiva, alimentação nutritiva, bem-estar social, físico e 
espiritual, entre outros aspectos importantes, evidenciados por estudiosos do 
desenvolvimento humano. Henri Wallon, psicólogo, médico, filósofo, político 
francês foi o primeiro teórico a considerar a mente, o corpo, as emoções da 
criança e a afetividade como um elementos fundamentais para o desenvolvimento 
humano. Para ele, os aspectos cognitivo, motor, afetivo e cultural dos sujeitos, 
aliados ao contato com o meio ambiente e todos os fatores que constituíam 
o ser humano integralmente, tornando-o um sujeito biopsicossocial, eram 
importantes. Através das proposições filosóficas de Wallon, podemos refletir 
sobre a importância da valorização afetiva no desenvolvimento da pessoa 
humana. Essa reflexão é necessária em processos educativos afetivos com os(as) 
professores(as) que atuem no cotidiano escolar para efetivar e desenvolver a 
sensibilidade afetiva humana. De acordo com a filósofa Nadja Hermann:  

A responsabilidade individual aparece em diferentes procedimentos educativos 
que cada professor inventa cotidianamente; às vezes é um acolhimento, uma 
abertura, um afeto; outras vezes, a oportunidade de mostrar outro ponto de vista; 
outras, é uma atividade interessante que amplia o gosto estético ou ainda um 
debate sobre o que ocorre na comunidade, que refina o juízo moral. Isso tudo está 
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no âmbito da ação pedagógica em que o professor oferece uma multiplicidade 
de oportunidades para que se efetive a experiência formativa que prepara para 
uma saída de nós mesmos, uma abertura para o mundo (HERMANN, 2014, p. 
103-104).

Hermann (2014) enfatiza a responsabilidade individual que cada 
professor(a) possui por usar diferentes estímulos educativos, os quais, muitas 
vezes, são criados para promover o desenvolvimento do(a) estudante critica, 
afetiva e socialmente. Por isso é importante que o(a) professor(a) tenha um 
processo formativo contínuo, de modo a construir uma reflexão sensível 
permanente e para que seja criativo(a) para criar estratégias que possibilitem 
abordagens pedagógicas criativas e afetivas. A filósofa ressalta ainda que uma 
atividade interessante amplia o gosto estético dos(as) estudantes, fornece 
elementos reflexivos para um debate sobre os acontecimentos na comunidade 
em que vivem, e isso deixa o juízo moral mais apurado, e que pode melhorar 
a ética das pessoas. Essa potência está na ação pedagógica do(a) professor(a) 
que oferece uma multiplicidade de oportunidades e isso propicia a experiência 
formativa que nos capacita para encontrar caminhos em nós mesmos e abertura 
para o mundo. Segundo as reflexões da filósofa, é fundamental pensarmos na 
importância de abrirmos os sentidos para o mundo e de termos um repertório 
múltiplo.  

Nesse sentido, o presente artigo defende que o acolhimento afetivo e as 
atividades pedagógicas artísticas podem ampliar o gosto e o repertório estético 
dos(as) educandos(as) tornando-os(as) pessoas sensíveis para investigarem a si 
e ao mundo. A arte pode ser uma ferramenta poderosa para construir o olhar 
sensível, expansivo e plural dos(as) educandos(as), ensinando-os(as) a acolher e a 
contemplar diferentes formas e contextos estéticos humanos. Por isso, entende-
se que cada vez mais é necessário que o(a) professor(a) tenha uma Educação 
Estética que seja alimentada e reflexiva durante toda a trajetória docente com 
foco na prática artística, nas teorias artísticas e de outras áreas do conhecimento 
que contribuem com a prática do(a) professor(a) de Artes.    

O mundo está passando por um processo de globalização e fragmentação 
dos espaços que afetam as nossas relações humanas e o bem estar social e coletivo. 
O contexto histórico imposto pelas elites econômicas, que historicamente 
construiu os padrões negativos de exclusão social e racial, permanecem na 
cultura da sociedade brasileira, e afetam negativamente as nossas infâncias e 
adolescências. Assim, a filósofa Djamila Ribeiro (2019, p.65) lança a seguinte 
reflexão “É possível acreditar que pessoas negras não elaboraram o mundo? É 
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sobre isso que a escritora Chimamanda Ngozi Adichie alerta ao falar do perigo 
da história única”. Chimamanda Ngozi Adichie é uma escritora nigeriana 
que discursou e escreveu sobre o perigo da história única que é narrada pela 
perspectiva dos povos da Europa. Adichie propõe reflexões sobre a importância 
das histórias serem contadas por múltiplos olhares humanos da geografia global, 
e principalmente pelos próprios habitantes de cada região desses lugares. 

Djamila Ribeiro (2019) apresenta dados sobre a desigualdade racial, social 
e de gênero no Brasil em diferentes âmbitos, como educação, saúde, violência, 
trabalho, espaços de lazer, relações afetivas, produção artística e etc. Ela menciona 
que o Atlas da violência de 2018, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, evidenciou como a população negra está mais vulnerável à violência no 
Brasil, pois os negros representam 55,8% da população e são 71,5% das pessoas 
assassinadas no país. Segundo a Anistia Internacional, a cada 23 minutos um 
jovem negro é assassinado no Brasil e esse fato comprova que está ocorrendo o 
genocídio da população negra no Brasil, principalmente de jovens negros do 
sexo masculino e com baixa escolaridade. 

Mesmo com a aprovação da Lei 10.639/03 alterada pela Lei 11.645/08, 
que torna obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 
em todas as escolas, públicas e particulares, desde o ensino fundamental até o 
ensino médio, essa ainda não é efetivada na maioria das escolas brasileiras. O 
objetivo dessa lei é valorizar a população negra, incluindo no currículo escolar, 
os estudos do pensamento e as ideias de importantes intelectuais negros(as) 
brasileiros(as), mas também a cultura, a música, a culinária, as danças e as 
religiões de matrizes africanas que são discriminadas e ainda sofrem perseguições 
na atualidade. A memória coletiva sobre a história da humanidade contribui 
com o entendimento de quem somos e de onde viemos, e esse fator pode ser 
um poderoso aliado no combate ao racismo. Segundo o antropólogo brasileiro-
congolês, Kabengele Munanga: 

Resumidamente, a espécie humana originou-se nos pés das montanhas de Lua, 
no Vale da Grande Fenda, marcados por grandes lagos onde estão as nascentes do 
Nilo. Foi desse lugar que os homens e as mulheres partiram para povoar o próprio 
continente e o resto do mundo. Disso resultou a hipótese de que os primeiros 
seres humanos, por terem origem nos trópicos, em torno dos grandes lagos, 
apresentavam, certamente, no início, pigmentação escura. Foi pela adaptação em 
outros climas que a matriz original se dividiu mais tarde em populações diferentes 
chamadas raças, por causa de suas características distintivas quanto à cor da pele 
e outros traços morfológicos (MUNANGA, 2016, p. 43).
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Munanga (2016), por meio dos seus estudos, promove reflexões sobre a 
importância da pesquisa antropológica e em diferentes áreas do conhecimento 
para compreendermos a ancestralidade, a origem dos povos humanos e da 
vida. O antropólogo estuda textos sobre Paleontologia, Antropologia, Biologia 
Molecular e Genética Humana para investigar as histórias, línguas, culturas e 
civilizações da África. Segundo el, essas áreas nos ensinam que a África é o berço 
da humanidade e o continente onde surgiram os primeiros homens e mulheres 
do nosso mundo. Os textos de Munanga expandem a visão multicultural e 
racial, pois apresenta evidencias de como todos nós estivemos conectados 
desde a pré-história com o continente africano. Esta pesquisadora acredita que 
construir um currículo com foco na História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 
poderá ajudar profundamente na ampliação do conhecimento, da criatividade, 
da sensibilidade, da cidadania, da autoestima positiva das nossas infâncias e 
adolescências, e na luta pelo combate ao racismo. 

Para abordar o multiculturalismo no Brasil, é importante compreender 
que uma cultura multicultural é formada por muitas culturas que fazem parte 
do território nacional. Não podemos esquecer a importância dos povos nativos 
americanos do Brasil e menos ainda o racismo que os povos indígenas sofrem 
desde a colonização dos portugueses. De acordo com o escritor nativo americano 
brasileiro, Ailton Krenak:

O que está na base da história do nosso país, que continua a ser incapaz de 
acolher os seus habitantes originais – sempre recorrendo a práticas desumanas 
para promover mudanças em formas de vida que essas populações conseguiram 
manter por muito tempo, mesmo sob o ataque feroz das forças coloniais, que 
até hoje sobrevivem na mentalidade cotidiana de muitos brasileiros -, é a ideia 
de que os índios deveriam estar contribuindo para o sucesso de um projeto de 
exaustão da natureza (KRENAK, 2019, p.41).  

Krenak (2019) analisa o processo histórico brasileiro e como a base da 
sociedade brasileira permanece sendo incapaz de acolher os seus habitantes 
originais. O escritor indígena diz que, historicamente, o país sempre recorreu 
a práticas desumanas contra as populações indígenas que sofrem um genocídio 
histórico que permanece, pois o objetivo dessa prática é mudar o modo de 
vida integrado com a natureza dos povos indígenas.  Mesmo sobre a violência 
colonial, os povos indígenas permanecem resistindo e protegendo a natureza, 
os seus territórios e o seu modo de vida. O pensamento de muitos brasileiros 
compactua com a ideia de que os povos indígenas deveriam mudar o estilo 
de vida para contribuir com um projeto econômico excludente, gerador de 
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desigualdades sociais e que destrói a natureza. Esta pesquisadora pensa que é 
necessário também integrar a História e as Culturas Indígenas no currículo 
escolar, para que as nossas crianças e adolescentes aprendam a refletir, respeitar 
e contemplar a força, a cultura, a arte e a beleza dos povos nativos americanos, e 
principalmente, reconhecerem a humanidade e os direitos dos povos indígenas.

As culturas da África e indígenas podem contribuir imensamente com o 
olhar respeitoso ao meio ambiente. A Arte está relacionada com o mundo em 
que vivemos e as memórias que construímos desse desde a infância. Segundo a 
professora de Artes e pesquisadora Euzania Andrade: 

As experiências e os relatos das histórias das infâncias revelam seus valores, crenças 
e podem contribuir na formação de sua identidade profissional. Esses territórios 
da memória são carregados de linguagens simbólicas, que são incorporadas e 
interpretadas. A consciência, a cada experiência, amplia-se estabelecendo novos 
formatos, transformados em ação criativa. Em cada olhar, surgem novas formas 
de tecer a Educação. E através da Arte na Educação que é possível divisar gestos 
e temores (ANDRADE, 2020, p. 73).

Em seus estudos, Andrade (2020) fala sobre a importância da arte para tecer 
fios para uma Educação Sensível, das experiências, relatos e das histórias que 
vivenciamos e registramos na memória durante o ciclo da infância. Os valores e 
crenças oriundas de tais experiências podem contribuir com a formação e com 
a identidade profissional das pessoas, principalmente dos(as) professores(as). 
Essa memória fornece elementos que podem ser refletidos constantemente e a 
consciência, a cada experiência, pode ser ampliada, estabelecendo novas formas e 
conexões que se transformam em ação criadora, em criatividade. Em cada olhar 
nascem novas formas de fazer a Educação e que através da Arte na Educação é 
possível enxergar os nossos movimentos e medos. 

Neste estudo bibliográfico, entendemos que a ideologia racista também 
está no território do medo, na ideia de que as pessoas reconheçam a humanidade 
e as simetrias dos seres humanos que são diferentes dos padrões de beleza 
caucasiana. Nesse sentido, é importante refletir sobre a importância de acessar 
também as memórias racistas que vivenciamos ou presenciamos, para que 
possamos construir novas perspectivas artísticas educacionais que possibilitem 
experiências de vidas que não sejam impactadas negativamente pela experiência 
do racismo, mas por experiências afetivas e emocionais que sejam preenchidas 
por relações de respeito, contemplação, compartilhamento afetivo, carinho, 
amizade e conhecimento. 
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A afetividade está relacionada às coisas que nos afetam. Todos(as) nós 
somos afetados(as) por elementos externos, como o olhar do(a) outro(a), 
as formas dos diferentes objetos que chamam a nossa atenção, mas também 
somos afetados(as) pelos fatores internos fisiológicos que fazem parte da nossa 
composição biopsicossocial de espécie humana, como fome, dor, raiva e etc., 
segundo Wallon (2018). Nesse aspecto é fundamental que a Arte estimule a 
curiosidade humana em todas as suas dimensões. De acordo com o educador 
Paulo Freire: 

O exercício da curiosidade convoca a imaginação, a intuição, às emoções, a 
capacidade de conjecturar, de comparar, na busca, da perfilização do objeto ou 
do achado de sua razão de ser. Um ruído, por exemplo, pode provocar minha 
curiosidade. Observo o espaço onde parece que se está verificando. Aguço o 
ouvido. Procuro comparar com outro ruído cuja razão de ser já conheço. Investigo 
melhor o espaço. Admito hipóteses várias em torno da possível origem do ruído. 
Elimino algumas até que chego a sua explicação (FREIRE, 2019, p. 85).

Freire (2019) traz reflexões profundas sobre os benefícios da curiosidade 
aguçada, pois est,,a articula a imaginação, a intuição, o questionamento, as 
emoções, a capacidade de confirmar, de pesquisar o perfil comportamental, 
os hábitos, os interesses, de modo que seja possível fazer previsões e/ou tomar 
decisões sobre a razão de ser do objeto em questão. O educador exemplifica 
como um ruído pode aguçar a escuta das pessoas que são ouvintes, justamente 
por ser um estímulo auditivo e despertar a curiosidade pelo o som. E tal fato 
pode fazer os sujeitos ouvintes, comparar tal ruído com outro semelhante que 
já existe no próprio repertório auditivo de som dos sujeitos, armazenado na 
memória dos mesmos. Este processo irá fazer os sujeitos ouvintes levantarem 
diversas hipóteses, fazendo-os descartar várias delas até chegar à explicação, 
identificando, assim, o objeto gerador do ruído. 

Nesse aspecto, a curiosidade pode ser um grande parceiro da Arte, por 
estimular o sistema sensorial humano e promover o espírito de procura, tornando 
os sujeitos mais investigativos, questionadores, conectados com o seu tempo e 
curiosos pelo o mundo, pela as pessoas e as diversas espécies de vida e fenômenos 
que compõem o planeta Terra e o Universo. A Arte é uma área do conhecimento 
que pode impactar positivamente no que se refere ao aprofundamento das 
emoções humanas, podendo contribuir e educar para a sensibilidade. Segundo 
a pesquisadora Regina Migliori: 
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As reações do medo resultam em fuga ou ataque. Quando resulta do medo, o 
ataque é defensivo. Mas como agressão, o ataque é ofensivo, e resulta de uma 
iniciativa e não de uma reação. A raiva é a emoção que determina o comportamento 
de agressão, seja do tipo defensivo ou ofensivo (MIGLIORI, 2013, p. 72).

As manifestações racistas que são flagradas na maioria das vezes estão 
carregadas de raiva. As pessoas expressam o racismo com raiva e ódio. Muitas 
dessas emoções geram atos de violência verbal, psicológica e física. O ódio e a 
agressividade racial são efeitos colaterais de processos históricos que estruturam 
a ideologia racista em diferentes segmentos da sociedade brasileira e da cultura 
política do país, perpetuando assim, comportamentos racistas. Segundo a 
professora Regina Migliori:        

A agressividade, que nos animais tem um claro valor de sobrevivência biológica, 
perdeu muito dessa característica entre os seres humanos, pois os mecanismos 
cognitivos da razão adquiriram a capacidade de controlá-la, e a organização social 
tende a prover as condições de sobrevivência. Porém, todos sabemos o quanto 
nossa civilização ainda precisa aprender para que nossos níveis de agressividade 
se reduzam e não coloquem em risco a nossa própria vida (MIGLIORI, 2013, 
p. 72).

Em seus estudos, Migliori (2013) reflete que a Neurociência aplicada à 
Educação, o estudo do Sistema Nervoso Central (SNC), suas articulações com 
o corpo humano e o meio ambiente dialogam de maneira transdisciplinar. A 
professora analisa como o Sistema Nervoso Central (SNC) está conectado com 
o nosso comportamento, razão, emoção, meio ambiente e como aprendemos 
e ensinamos. O processo evolutivo biológico humano possibilitou avanços no 
controle das nossas emoções, mas estamos longe de nos livrarmos da raiva e da 
agressividade que prejudica a nossa vida. 

Reconheço que para eliminar a agressividade, a raiva e o ódio racial será 
necessário educar para a diversidade. Criar e aplicar atividades utilizando 
referências e métodos artísticos pedagógicos que possibilitem a construção da 
sensibilidade estética multicultural. Construir espaços de vivência que ampliem 
o repertório de beleza das pessoas fomentando sensações e emoções positivas e 
prazerosas sobre a beleza multicultural que constitui o Brasil. 

Acredito que é preciso transformar as demarcações geográficas e desenhar 
uma nova geografia que priorize as relações humanas, incluindo os espaços 
escolares, onde à justiça social e os valores democráticos alcancem todos os povos 
e belezas do Brasil. De acordo com o geógrafo Milton Santos: 



DEBATES SOBRE EDUCAÇÃO NO BRASIL: OLHARES INTERDISCIPLINARES  |  VOL. 1 36

Os territórios tendem a uma compartimentação generalizada, onde se associam e 
se chocam o movimento geral da sociedade planetária e o movimento particular 
de cada fração, regional ou local da sociedade nacional. Esses movimentos são 
paralelos a um processo de fragmentação que rouba às coletividades o comando 
do seu destino, enquanto os novos atores também não dispõem de instrumentos 
de regulação que interessem à sociedade em seu conjunto. A agricultura moderna, 
cientifizada e mundializada, tal como a assistimos se desenvolver em países 
como o Brasil, constitui um exemplo dessa tendência e um dado essencial ao 
entendimento do que no país constituem a compartimentação e a fragmentação 
atuais do território (SANTOS, 2013, p.79-80). 

Santos (2013) analisa em seus textos como o atual modelo de globalização 
planetário coisifica os territórios regionais geográficos e faz as pessoas perderem 
o controle de suas vidas. Os atores envolvidos neste processo não possuem os 
instrumentos que regulam os interesses da sociedade por causa da estrutura de 
poder que impulsiona e protege esse modelo de globalização predatório. Ele 
destaca como a agricultura moderna, que é industrializada e globalizada se 
desenvolve no Brasil por meio dessas compartimentações e fragmentações que 
estão longe de serem democráticas. 

Penso que para os projetos das escolas conseguirem efetivar propostas 
curriculares artísticas multiculturais, que contemplem as potencialidades e 
reflitam sobre os aspectos negativos que precisam de transformações positivas 
para combater o racismo, será necessário olhar para importância histórica e 
cultural que representa os patrimônios das nossas cidades e diferentes regiões 
brasileiras, levando em consideração o fato de o Brasil ser um país continental e 
com múltiplas culturas com influências africanas, indígenas, europeias, asiáticas 
e etc.   

A Arte e suas linguagens podem e devem abrir-se para práticas e 
reflexões multiculturais, tornando-se uma poderosa área do conhecimento 
para transformar a humanidade brasileira, podendo melhorar a sensibilidade 
do povo brasileiro, de modo a ajudar na construção da autoestima elevada de 
cada estudante do país.  Para que isso aconteça, é preciso que todos(as) que 
estejam envolvidos na vida escolar façam parte desta mudança. É necessário que 
famílias, gestores(as), professores(as), estudantes e diferentes trabalhadores da 
escola construam um diálogo contínuo sobre a importância da escola consolidar 
um projeto de educação sensível, inteligente, democrático, criativo, ecológico e 
inclusivo. 
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Considerações finais

Mesmo que de maneira muito sintetizada, este artigo objetivou proporcionar 
reflexões, através da estrutura e interesse significativo pela pesquisa científica em 
áreas tão necessárias e que precisam ser exploradas, sobre o desenvolvimento de 
estratégias educativas que melhorem a vida escolar e social dos(as) estudantes, 
tendo a Arte e a Educação Estética como ferramentas ampliadoras do repertório 
multicultural de beleza dos sujeitos e da ajuda no combate ao racismo, para a 
formação cidadã, com foco nas questões que foram levantadas e respondidas 
através das preposições teóricas dos(as) diferentes pesquisadores(as) e autores(as) 
que foram apresentados(as) no decorrer deste estudo.

Acredito que o conhecimento acadêmico tem mais utilidade quando 
consegue atender às necessidades da humanidade, ajudando sempre a construir 
pontes integradoras para transformar o ser humano no melhor que esse pode 
ser, pois essa melhora provavelmente impulsionará a transformação positiva na 
comunidade que o mesmo está inserido. 

Assim, espero que este artigo consiga contribuir com reflexões teóricas 
acerca da Arte, da Educação Estética e de diferentes áreas do conhecimento, 
principalmente sobre a importância de criar um currículo de Artes que seja 
sensível, e que amplie o repertório de beleza multicultural das nossas infâncias 
e adolescências para fortalecer a luta contra o racismo. Espero também que esta 
investigação ajude na elaboração de um olhar mais apurado, humanizado e que 
busque enxergar a força artística, humana e ecológica criadora que está muito 
além das demarcações geográficas atuais que cercam as pessoas do mundo, e 
que se forem redesenhadas e conectadas com a beleza de cada corpo holístico 
humano, poderão auxilar a humanidade no (re)encontro com a expansiva beleza 
que cada pessoa possui.
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CAPÍTULO 3

AUTISMO E INCLUSÃO: A ATUAL SITUAÇÃO DO 
AUTISTA NO ESPAÇO ESCOLAR E SUGESTÃO 
DE ESTRATÉGIAS QUE FACILITE O ENSINO – 

APRENDIZAGEM3 

Benes de Assis Santos Castro, Stélio Pedro Fonseca Coutinho, 
Leidiane da Silva Florêncio, Rosana Neto Pontes

Introdução

Percebe-se, nos dias atuais, indivíduos autistas com dificuldades na 
linguagem, no processo da comunicação e interação no meio em que se 
encontram. O autismo é um transtorno que começa a se manifestar desde a 
infância e torna-se mais frequente antes dos três anos de idade. Esse transtorno 
pode ser percebido através da mudança de comportamento da criança em 
vários aspectos, afetando diversas áreas do seu desenvolvimento. Os autistas não 
conseguem compreender facilmente as regras estabelecidas por outras pessoas. 
Geralmente, não se dão conta das expressões relacionadas aos sentimentos 
emocionais. Poucos são os autistas que mostram inteligência elevada e quase 
sempre apresentam um retraso mental.

Dessa forma, parte-se do seguinte problema: como ensinar as crianças com 
autismo diante da realidade vigente? Para tal propósito, traçou-se o objetivo 
geral que é diagnosticar a atual situação do espectro autista no contexto escolar.

De acordo com a taxonomia de Vergara (203), a pesquisa se classifica da 
seguinte forma: quantos aos fins é explicativa e aplicada. Explicativa porque 
visa esclarecer quais as dificuldades encontradas pelos professores no dia-a-dia 

3 Artigo apresentado como trabalho de conclusão de curso da Especialização em Educação Especial pelo IESF/
Guimarães-MA.

https://doi.org/10.52788/9786599463938.1-3
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com alunos autistas; e a Aplicada, porque se trata de um problema concreto que 
precisa de estratégias que minimize acima o supracitado. Quanto aos meios, a 
pesquisa é bibliográfica, pois traz em seu bojo o sentido de conhecer as diversas 
contribuições cientificas por meio de livros, artigos científicos, revistas e sites. 

A relevância desse trabalho consiste em propor estratégias acerca do autist,a 
visando a inclusão deste público-alvo na vida em sociedade, para que haja uma 
aprendizagem adequada e de alto nível. Dessa forma, a pessoa com determinada 
deficiência poderá adquirir conhecimentos básicos mediante suas necessidades. 

Nesse sentido, será primordial analisar as diversas literaturas que tratam do 
tema, e depois, propor estratégias que facilitem o ensino – aprendizagem entre 
professor e o aluno espectro autista.

A atual condição do autista no espaço escolar

De acordo com Gómez e Terán (2014), o autismo tem o nome técnico oficial 
chamado Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), considera-se o autismo 
uma constituição do SER caracterizada por uma alteração no contato com a 
realidade, que tem como consequência para o indivíduo que apresenta grande 
dificuldade em relacionar-se com os outros. Entende-se que esta dificuldade está 
ligada aos vários motivos que recaem no progresso da evolução humana a qual 
iniciam a sua manifestação nos primórdios da vida de cada sujeito (GÓMEZ; 
TERÁN 2014, p. 446).

Ainda segundo as autoras supracitadas, o termo “autismo” foi utilizado 
pelo psiquiatra Leo Kanner tendo como base a terminologia originalmente 
concebida por seu colega suíço Eugene Bleuler, em 1911. Bleuler empregou 
o termo “autismo” para o afastamento do mundo exterior observado em 
adultos com esquizofrenia, que tendem a mergulhar em suas próprias fantasias 
e pensamentos. As autoras apontam ainda que, a palavra “autismo” vem da 
palavra grega “autos”, que significa, literalmente, viver em função de si mesmo 
(GÓMEZ; TERÁN 2014, p. 446 - 447).

Mediante a esta concepção Praça (2011, p. 25), esclarece que a criança 
autista:

[...] permanece em seu mundo interior como meio de fugir dos estímulos que 
a cerca do mundo externo. Outro motivo para o autista permanecer em seu 
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universo interior é o fato de que, em geral, o autista sente dificuldade em si 
relacionar e em se comunicar com outras pessoas uma vez que ele não usa a fala 
como meio de comunicação. Não se comunicando com outras pessoas acaba 
passando a impressão de que a pessoa autista vive sempre em um mundo próprio, 
criado por ela e que não se interage fora dele. 

Segundo Mello (2007), algumas perguntas comuns surgem: qual o médico 
mais indicado para diagnosticar uma criança com autismo? Como o autismo 
é diagnosticado através do comportamento, é importante que o médico tenha 
experiência anterior com crianças com autismo. O autismo tem cura? A grande 
maioria dos estudiosos sobre o autismo ainda afirmam que o autismo não tem 
cura. O autismo piora com o tempo?

Mediante a concepção de Mello (2007), o autismo não tem caráter 
progressivo, mas o desenvolvimento do quadro associado a fatores de idade 
e crescimento varia bastante. Algumas pessoas com autismo apresentam um 
aumento nos problemas de comportamento, principalmente, ao entrar na 
adolescência; problemas anteriores podem exacerbar-se agravados ainda pelo 
crescimento físico (MELLO 2007, p. 77).  

Reconhecer e entender crianças com autismo e o modo como trabalhar 
com elas, é o primeiro passo para incluí-las no contexto escolar. Faz-se necessário 
enfatizar que o autismo é um distúrbio do progresso do indivíduo que vem 
sendo analisado por muitos estudiosos há várias décadas.

Segundo Gómez e Terán (2014), os estudos iniciam-se com Kanner e a 
“visão popular” do autismo como transtorno emocional, onde os pais seriam os 
responsáveis pela criança apresentar os ditos sintomas, devido a estilos de criação 
inadequados.

Na atualidade, é comum encontra crianças com autismo que não estão 
inseridas no ciclo educacional, o qual é necessário para sua socialização. 

Devido a dificuldade que uma pessoa com autismo tem para estabelecer relações 
sociais, muitas vezes a vida trona-se difícil para ela. A sociedade não se mostra 
preparada para aceitar pessoas ‘diferentes’ e, especialmente no caso do autismo, 
por não compreenderem como os autistas agem, surgem duvidas, preocupações 
e incertezas (GÓMEZ; TERÁN, 2014, p. 533). 

Portanto, a escola é de suma importância na vida dessas pessoas para 
torná-las sociáveis e compreensivas para uma sociedade exigente, complexa e 
despreparada para receber esta clientela.
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 De acordo com Gómez e Terán (2014, p. 533), a inclusão se refere à 
educação de crianças com necessidades especiais em classes normais com outras 
crianças. Quanto às crianças com autismo, a princípio, tenta-se incluí-las no 
ensino com professores que não estão preparados especificamente para isso e 
com aulas que não são adequadas para esse aluno. Nesses ambientes escolares, 
não é recomendável estabelecer um programa especifico.

Como é sabido por toda comunidade escolar, as crianças com autismo são 
integradas às escolas e não inclusas, isso porque as políticas educacionais não 
estão voltadas para suprir às necessidades deste público. Por isso, precisa-se de 
um olhar por parte do sistema de ensino que contemple formar profissionais 
habilitados capazes de solucionar eventuais situações decorrentes em sala de aula 
com indivíduos autistas, proporcionar ambientes que acolham essas crianças.

Assim, se a escola prepara para em sociedade – fornecendo conhecimentos de 
acordo com cada contexto – e se a sociedade é composta por uma multiplicidade 
de indivíduos com necessidades diferentes, não há porque separar uns dos 
outros. Uma escola que inclua todos, com as diferenças próprias de cada um, é a 
melhor maneira de tornar a sociedade mais humana (GÓMEZ; TERÁN, 2014, 
p. 534).

A educação é um direito inalienável, que deve proporcionar oportunidades 
iguais a todos para isso, claro, devem ser feitos alguns ajustes conforme for o caso, 
para que os professores especializados saibam orientar seus alunos. No caso das 
pessoas com autismo, quem se encarregar do tratamento, deve estar à disposição 
dos educadores para orientar sobre as questões em relação às características 
singulares de cada um – que se apresentarem (GÓMEZ; TERÁN, 2014, p. 
534).

De acordo com Kubaski, Pazzobom e Rodrigues (2015, p. 02).

Devido à heterogeneidade da condição, os alunos com TEA são muito diferentes 
entre si, e exigem dos professores que as adaptações ou abordagens de ensino 
não sejam centradas nas características do transtorno, mas nas habilidades e 
dificuldades singulares de cada sujeito, logo, cada profissional deve apropriar-
se de conhecimentos a respeito do transtorno para conhecer melhor esse aluno 
afim de gerar práticas educacionais propiciadoras ao desenvolvimento das suas 
habilidades.

Dessa forma, cada professor deve buscar ampliar seus conhecimentos a 
respeito do (TEA) para compreender melhor e traçar estratégias que favoreça o 
desenvolvimento das habilidades dos autistas em sala de aula, uma vez que cada 
um tem seu ritmo de aprendizagem diferente.
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Carneiro (2018), em sua concepção através da LDB, Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional nº 9394/96 (2018), aponta que: 

O fundamento da educação inclusiva é que todas as crianças, sempre que possível, 
devem aprender juntos independentemente de suas dificuldades e diferenças. 
Ao assumir a educação inclusiva como paradigma de ação do Estado na área 
educacional, o Brasil optou para parâmetros de conduta para os sistemas de 
ensino com implicações conceituais e operativas (CARNEIRO, 2018, p. 122). 

Segundo Carvalho (1999), a inserção é um meio de beneficiar a sociedade 
em geral, podendo assim fortalecer o sentimento de solidariedade, ao mesmo 
tempo em que pratica o respeito com relação às diferenças do próximo havendo 
também a cooperação uns para os outros. Neste sentido, nota-se que para haver 
a prática inclusiva é preciso que aconteça a aceitação das diferenças de cada 
um, a valorização das diferenças das particularidades de cada ser humano, a 
convivência dentro da sociedade e a colaboração. Desse modo, a inclusão é um 
processo que contribui para a construção de um olhar diferente no contexto 
social.

A recebe uma criança com dificuldades em si relacionar, seguir regras sociais e 
se adaptar ao novo ambiente. Esse comportamento é logo confundido com a 
falta de educação e limite. E por falta de conhecimento, alguns profissionais da 
educação não sabem reconhecer e identificar as características de um autista, 
principalmente os de alto funcionamento, com baixo grau de comportamento. 
Os profissionais da educação não são preparados para lidar com as crianças 
autistas e a escassez de bibliografias apropriadas dificulta o acesso à informação 
na área (SANTOS, 2008, p. 09).

Mediante as palavras de Santos (2008), pode-se afirmar, dentro do contexto 
social, que a escola é primordial no diagnóstico da criança, haja vista que a 
instituição escolar é o primeiro espaço de convívio e interação social depois da 
família. É neste âmbito que a criança terá maiores hesitações em si adequar as 
normas sociais, o que é muito complexo para a criança autista. 

Estratégias que facilite o ensino aprendizagem entre professor e o 
aluno autista 

É notável que na atualidade não seja fácil manter a atenção de qualquer 
criança em sala de aula é uma tarefa bastante desafiadora para qualquer preceptor 
educacional, para crianças com autismo a missão exige um pouco mais de 
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disposição, levando-se em conta a perspicácia diferenciada que eles trazem 
consigo. É aconselhável destacar, no entanto, que os estudantes diagnosticados 
com Transtorno de Espectro Autista (TEA), são completamente propicio ao 
aprendizado, bastando apenas uma adequação bem elaborada para que haja a 
compreensão do conteúdo.

Desse modo, o ambiente escolar é um local propício para o conhecimento, 
mais existem técnicas para melhorar a exploração do indivíduo no decorrer 
do ensino fundamental, pois esta é a fase em que a criança está em fase de 
desenvolvimento, ou seja, de aprendizagem cognitiva e social. 

Mediante isto, a organização da sala de aula deverá ser o primeiro passo para 
que o professor efetivamente ensine os alunos, será favorável também conhecer 
algumas das dificuldades da criança autista individualmente assim como a forma 
de aprendizado de cada uma. Os materiais, por sua vez, devem ser nitidamente 
marcados e dispostos de acordo com o nível de compreensão do aluno. O uso 
de imagens, códigos de cores, símbolos numéricos entre outros podem ajudar os 
educandos em algumas questões: buscar, marcar ou guardar os objetos de modo 
independente.

Sendo assim, são necessários vários contextos para que haja uma 
aprendizagem significativa para este povo. Como apontam Gomez e Terán 
(2014).

[...] se a aprendizagem ocorre num contexto significativo, a criança estará mais 
motivada e será mais efetiva. Quando existe uma conexão entre o que é ensinado 
e os conhecimentos prévios ou as experiências das crianças, ela compreenderá 
melhor os novos conhecimentos. Assim faz-se necessário um ambiente bem 
contextualizado, onde a criança autista tenha interesse de participar das atividades 
com mais frequência. Pois uma vez havendo um elo entre o que já é conhecido 
e o que a criança vai aprender, fica claro que será mais fácil a absorção do novo 
(GÓMEZ; TERÁN, 2014, p. 330).

Assim, é necessária benevolência para se ter uma boa aprendizagem, é 
preciso sapiência para desenvolver o conhecimento e a integração das crianças 
autistas em um contexto social mais amplo e significativo.

Como salienta Gómez e Terán (2014), o brincar é um meio natural com 
o qual as crianças exploram o mundo e oferece grandes oportunidades na 
aprendizagem. Desse modo, o ambiente escolar ofertado pelo professor deve ser 
um local descontraído, envolto de brincadeiras as quais estimulam realmente 
interesse desse público pelas atividades propostas e que fortaleça o elo entre 
professor-aluno, facilitando o ensino aprendizagem (GÓMEZ; TERÁN, 2014, 
p. 330).
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De acordo com as autoras supracitadas, para poder ensinar essa clientela, 
faz-se necessário que sejam pessoas que tenham carinho e amor verdadeiro por 
eles, que deixe transparecer este sentimento, que seja o professor, o cuidador ou 
até mesmo familiar, mais que os cuide com respeito; uma que a “atitude geral 
afeta todo ambiente de aprendizagem”. (GÓMEZ; TERÁN 2014, p. 537).

Gómez e Terán (2014) apontam que: “como em qualquer processo de 
educação, o objetivo é incentivar ao máximo o desenvolvimento pessoal para 
alcançar a melhor qualidade de vida possível. No caso de pessoas com autismo, 
será dada importância à estimulação de conhecimento social e das habilidades 
comunicativas sociais”. Todo e qualquer método de aprendizagem educacional 
visa o desempenho pessoal que leve o sujeito a desenvolver uma boa qualificação 
na vida. Contudo, aos indivíduos autistas os estimulos para o conhecimento 
sociocultural e às habilidades que visam uma boa comunicação com meio social 
deve ser dada uma maior relevância (GÓMEZ; TERÁN 2014, p. 536).

Mediante a isto, observa-se que as crianças autistas têm dificuldades de se 
relacionar com as pessoas em sua volta por não compreender o papel do outro 
na sociedade, assim como também não compreendem a comunicação por meio 
de símbolos. Além disso, há dificuldades na linguagem falada e expressividade 
corporal, o que torna mais difícil ainda o convívio no meio social ao se encontra.

Neste viés, Gómez e Terán (2014) enfatizam que a base do processo 
educativo para crianças com autismo está na detecção e intervenção precoce. 
Toda criança tem a possibilidade de aprender. A atenção terapêutica adequada 
sempre será a base das possiblidades implantação – ou de bloqueio – das 
mesmas. É fundamental para o processo aprendizagem da criança com autismo 
um olhar clínico detecte o problema para buscar métodos adequados como 
base para implementação do ensino aprendizagem. Haja vista que se descoberto 
o problema precocemente há grande possibilidade para romper o bloqueio 
antissocial e desenvolver os conceitos da aprendizagem (GÓMEZ; TERÁN, 
2014, p. 537). 

Pode ser que o professor tenha dificuldades ao ensinar um autista – assim 
como poderia acontecer com qualquer outro aluno – e para a criança isso não 
será indiferente. É importante que o professor reconheça seus sentimentos, 
tente ser sincero consigo mesmo e não demonstre algo que não sente. Como 
em qualquer outro âmbito, o respeito mútuo é essencial. É fundamental que 
os professores demonstrem amor e carinho em seu método de ensino para essas 
crianças com autismo, sendo assim o professor precisa de um olhar especial para 
que o aprendizado seja significativo (GÓMEZ; TERÁN, 2014, p. 537).
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Miranda e Galvão Filho (2012), afirmam que, nesse processo, o educador 
precisa saber potencializar a autonomia, a criatividade e a comunicação dos 
estudantes e por sua vez, torna-se produtor de seu próprio saber (MIRANDA; 
GALVÃO FILHO, 2012, p. 12).

 Bosa (2002), citado por Oliveira (2020), relata que a ausência de respostas 
das crianças autistas deve-se, muitas vezes, à falta de compreensão do que está 
sendo exigida dela, ao invés de uma atitude de isolamento e recusa proposital 
(BOSA, 2002, apud OLIVEIRA, 2020). 

Assim, deve-se privilegiar atividades que auxiliem o processo de ensino-
aprendizagem, que agucem a sua consciência sensório-motora, como atividades 
que utilizem pinceis, jogos com botões, garrafas pets, estimulando o toque em 
materiais fofos, como almofadas, entre outros. É provável que o aluno, no início 
do seu convívio com o professor, demonstre agressividade, desinteresse, porém, 
cabe ao educador criar estratégias que diminuam essas problemáticas e conduzir 
os conteúdos pertinentes ao seu desenvolvimento. Trabalhar com a criança com 
autismo é um desafio diário. O professor terá que perceber as dificuldades, as 
limitações e as potencialidades, gostos e estímulos que mais o auxiliarão a atingir 
os objetivos com seus alunos. As atividades lúdicas são importantes para o seu 
desenvolvimento social, cognitivo, a capacidade psicomotora e afetiva da criança 
autista, proporcionando o prazer de aprender e se desenvolver, respeitando suas 
limitações, assim, tendo a tendência em definir a atividade lúdica como aquela 
que propicia a plenitude da experiência (LUCKESI, 2005, p. 27).

Considerações finais

O autismo, como foi citado em todo enredo deste trabalho, é um transtorno 
que abrange todos os contextos da vida do ser humano e principalmente da 
vida escolar. Assim os textos explicitados neste estudo buscam refletir acerca da 
inclusão e a representação da criança autista no contexto educacional, o qual 
explica que a imagem e as características dessa clientela muitas vezes são mal 
analisadas pelas pessoas. 

Mediante este contexto, compreende-se que o aluno com autismo, por 
sua vez, tem grande dificuldade de se relacionar de modo social com outro. 
Desse modo, é necessário que esteja incluso em salas de aula regular para 
que seja trabalhada a socialização com estas crianças, deforma a abranger a 
contextualização social de modo geral.
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Como foi citado por autores a inclusão é algo que melhora a vida do 
sujeito em todos os sentidos, pois na inclusão há solidariedade, o respeito às e a 
socialização de uns com os outros. Contudo, é preciso que o contexto educacional 
esteja apto para receber esta clientela, assim como todo corpo docente deve 
estar preparado para receber as crianças com autismo sabendo-se que não é 
uma tarefa fácil, o professor assim como toda a escola devem está em constante 
busca de aprendizagem para melhorar suas práticas de ensino, buscando sempre 
metodologias inovadoras que venham favorecer um aprendizado significativo e 
prazeroso para esta clientela.

Portanto, para receber este público a escola deve estar organizada desde a 
entrada, a sala de aula por sua vez deve ser um ambiente acolhedor e organizado 
de modo que chame a atenção desse aluno, para que perceba que é “querido, 
amado”, o qual venha se sentir bem e tenha uma aprendizagem verdadeira, 
incentivadora que o leve a alcançar uma melhor qualidade de vida com 
reconhecimento social, alcançando ainda suas habilidades comunicativas.
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CAPÍTULO 4

JOGOS LÚDICOS: UMA FERRAMENTA PARA O ENSINO 
DE QUÍMICA

Luana Vanessa Daniel

Introdução

É preciso buscar diferentes metodologias de ensino para trabalhar em 
sala de aula, pois muitas escolas ainda são adeptas do método tradicional de 
ensino. Nesse formato, o conhecimento químico tem sido abordado de forma 
descontextualizada, fazendo com que os alunos não consigam fazer uma reflexão 
crítica sobre o tema, tornando a disciplina distante para eles. Geralmente, as 
aulas são realizadas apenas com acompanhamento de livro didático, lousa e 
caneta, fazendo com que se tornem cansativas e acabam causando desinteresse 
por ela. 

Assim, dentre as diversas ferramentas disponíveis, os jogos didáticos têm 
ganhado cada vez mais espaço, contribuindo para que haja um interesse maior 
por parte dos alunos durante a aprendizagem, devido ao fato de ser algo novo 
e diferente para eles. Eles são capazes de despertar o interesse dos estudantes 
provocando uma certa curiosidade e estimulando-os a se envolverem com os 
assuntos abordados em sala de aula. Assim, conseguem fazer com que participem 
das atividades propostas pelo professor e, consequentemente, ajudam a obter um 
melhor desenvolvimento da turma. Além disso, o jogo consegue proporcionar 
uma aproximação maior entre alunos e professores. 

Além do uso desse recurso, optamos em trabalhar o conteúdo e o jogo 
didático usando a temática “Alimentos Transgênicos”. Este é um tema de 
relevância na aprendizagem dos alunos por estar presente na alimentação 
de cada um deles. Assim, através deste assunto conseguimos gerar diversos 
questionamentos sobre o consumo de gorduras trans em alimentos que são de 
fácil acesso e que são consumidos por eles.

https://doi.org/10.52788/9786599463938.1-4
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Nesse sentido, podendo ser usados como exemplos diversos alimentos 
presentes em suas casas como ferramentas de ensino de isomeria plana, espacial 
e geométrica.

Metodologia

Uma determinada metodologia tem a intenção de apontar ao pesquisador 
que é possível adquirir conhecimento por meio da pesquisa, situando caminhos 
necessários para a autoaprendizagem (BARROS; LEHFELD, 2000). 

 Para Stange et al. (2017), no contexto do ensinar e aprender, a pesquisa 
científica representa um desafio importante, fundamentado na qualidade da 
escolha metodológica, no envolvimento intelectual e na responsabilidade de 
correlacionar ideias com atitudes responsáveis e éticas.

Nesse sentido, o presente trabalho pode ser classificado como uma pesquisa 
qualitativa, de modalidade teórica e empírica, utilizando-se de uma análise de 
bibliografia formal, discursiva e concludente, além da pesquisa em campo realizada 
em instituições escolares. O método de abordagem indutivo foi escolhido como 
procedimento teórico, realizando o levantamento das publicações em base de 
dados nacionais, com o objetivo de identificar as principais técnicas utilizadas 
no ensino de Química.

Já as observações na escola foram pautadas nos pressupostos da chamada 
pesquisa-ação, por meio de uma reflexão em ação, a partir da inserção 
sistemática no ambiente escolar, do acompanhamento de seu cotidiano, da troca 
e convergência de saberes e experiências com os atores sociais envolvidos. 

Concordamos com Moreira e Caleffe (2008) que a escolas e a sala de aula 
constituem ambientes sociais de alta complexidade, pois são povoados por 
grupos de pessoas que trazem, de forma muito presente, a bagagem composta 
por histórias, identidades, personalidades, crenças, mitos, valores, interesses e 
experiências pessoais.

Portanto, em todas as etapas desta pesquisa, a sala de aula não foi 
concebida como reprodutora automática de conceitos e teorias sistematizadas 
na universidade, mas como espaço privilegiado de construção de novos 
e importantes conhecimentos, que devem ser comunicados, refletidos e 
aproveitados no ambiente acadêmico, pois não basta uma formação centrada 
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no conteúdo; é preciso, também, promover a interlocução didática e reconhecer 
tanto os saberes teóricos quanto os saberes práticos.

Professores e alunos das instituições de ensino pesquisadas tiveram 
participação ativa no desenvolvimento da pesquisa em campo.

Considerações sobre a relação entre ensino de Química e atividades 
lúdicas

A utilização de jogos nas escolas já era incentivado por Aristóteles e seu 
discípulo Platão. No século V a.C. Platão “era categórico em afirmar que as 
atividades lúdicas educativas eram eficazes para a formação do caráter e da 
personalidade das crianças” (LIMA, 2015, p.4). Ainda de acordo com este autor,  
Aristóteles enxergava os jogos como um instrumento que prepa-rava as crianças 
para a sociedade e as capacitava para a vida adulta.

Porém, na época do Cristianismo, ano um da era Cristã, impôs a sociedade 
que a educação deveria ser baseada somente na disciplina dos alunos e não na 
formação do seu caráter e personalidade, como afirmava Platão (SILVA et al., 
2013). Já durante a idade média, o método foi proibido nas instituições de ensino 
por ser remetidos a jogos de azar, considerados como vícios pela igreja. Outro 
aspecto contribuinte para tal proibição está relacionado com a visão de que estas 
atividades possuía caráter infantil e, por isso, não auxiliavam para a aquisição 
de conhecimento, pois nessa fase o ser humano ainda estava sendo construído 
moralmente, não contribuindo para o ensino (KISHIMOTO, 2011).

Contudo, no período da renascença, entre os séculos XIV e XVII, e 
posteriormente, com a obra de Jacques Rousseau,“Emílio ou Da Educação”, a 
concepção de criança se remodela. Estas se tornam portadoras de uma natureza 
própria, que deveria ser desenvolvida por meio de atividades que promovessem 
não a formação de um indivíduo que dominasse determinado campo do 
conhecimento ou grupo de saberes específicos, mas  também de um cidadão 
consciente de seu papel na sociedade. Introduziu-se, assim, o uso de atividades 
lúdicas no ensino como uma promotora desta nova formação (LIMA, 2015).

Após a renascença, no século XVIII, são criados jogos que auxiliaram na 
área de ciências, em destaque para a área de matemática e física, cujo conceitos 
eram explicados com o auxílio de materiais como cilindros, bolas e cubos. Porém 
no início, essas brincadeiras eram utilizadas apenas por crianças de famílias 
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ricas, devido a sua condição econômica. Contudo, pouco tempo depois, essas 
brincadeiras passaram a ser populares nas instituições podendo ser utilizadas por 
crianças de classes distintas (SILVA; CORDEIRO; KILL, 2015).

É perceptível, uma quebra de paradigma, a partir da Idade das Trevas, 
em que o ensino e, consequentemente, o fracasso escolar deixaram de ser 
responsabilidade total do aluno, para tornarem-se processos onde ambos, 
professor e aluno, contribuem através da mediação de conhecimentos, para 
um resultado final, seja este qual for (OLIVEIRA; ALVES,2005). Atualmente, 
existe uma preocupação entre os pesquisadores da área de ensino de Química 
para que possam ser apresentadas novas metodologias, que busquem levar aos 
estudantes um ensinamento mais dinâmico e, nesse contexto, está inserida a 
utilização de atividades lúdicas. Nessa perspectiva, alguns trabalhos envolvendo 
o uso de atividades lúdicas na educação de Química têm sido publicados na 
literatura brasileira (OLIVEIRA; SOARES,2008).

Nesse sentido, em conformidade com Massena, Guzzi Filho e Sá (2013), 
nas últimas décadas, o uso de atividades lúdicas como metodologia de ensino 
tem se tornado cada vez mais frequente. Tal fato é consequência de inúmeros 
benefícios que essas dinâmicas trazem, ao longo do processo de ensino-
aprendizagem. Diversos autores como Cunha (2012), Ide (2011) e Miranda 
(2001), discursam acerca do seu emprego no âmbito escolar. Para eles, além 
de proporem um incentivo para que os alunos se interessem mais, os auxilia 
também na construção do seu conhecimento, ajudando-os a desenvolver senso 
crítico e a formarem opinião diante de assuntos de seu cotidiano ou de discussões 
que estão sendo feitas em sociedade. Além de desenvolver nos alunos a cognição 
(uso de inteligência e raciocínio lógico na resolução de problemas); socialização 
(interação e simulação do meio onde vive o discente); afeição (desenvolvimento da 
sensibilidade e estima nas crianças); motivação (produz nos discentes entusiasmo 
e vontade de participar nas aulas); e criatividade (capacidade de olhar o mundo 
e questões nele presentes com outros olhos). Para o professor, os benefícios são 
levá-lo à condição de condutor, estimulador e avaliador do conhecimento de 
seus alunos, proporcionando melhores condições de se trabalhar em sala de aula, 
pois com alunos mais dedicados e interessados, a mediação do conhecimento se 
torna mais fácil e prazerosa para o docente.

A palavra jogo, no Brasil, recebe vários significados e diversos sentidos.  
Oliveira e Soares (2005), afirmam que o termo jogo possui uma difícil definição, 
pois várias pessoas podem entender seu pronunciamento com um significado 
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diferente. O termo jogo, por exemplo, pode se referir à astúcia, ao adquirir 
um sentido figurado (BUENO, 1989), como também pode significar qualquer 
atividade lúdica que possui regras, com a presença ou não de um grupo vencedor 
e um perdedor ao final da partida (OLIVEIRA; SOARES, 2005).

 A inserção de jogos didáticos como metodologia de ensino, em instituições 
públicas, é apresentada em documentos oficiais do MEC como as Orientações 
Curriculares Nacionais (OCN), segundo o qual:

Os jogos e brincadeiras são elementos muito valiosos no processode apropriação 
do conhecimento. Permitem o desenvolvimento de competências no âmbito da 
comunicação, das relaçõesinterpessoais, da liderança e do trabalho em equipe, 
utilizando a relação entre cooperação e competição em um contexto formativo. 
[...] (BRASIL,2006, p.28).

Considerando a utilização de jogos no ensino, Cunha (2012) estabelece 
que essas atividades podem ser educativas ou didáticas. Sendo que o primeiro 
envolve ações ativas e dinâmicas, permitindo aos alunos amplas ações na esfera 
corporal, cognitiva, afetiva e social do estudante, essas ações são orientadas pelo 
professor, podendo ocorrer em diversos locais. Já o segundo, está diretamente 
relacionado ao ensino de conceitos e/ou conteúdo, organizado com regras e 
atividades programadas, mantendo um equilíbrio entre as funções lúdica e a 
educativa do jogo, sendo realizado geralmente na sala de aula ou no laboratório.

Os jogos de caráter educativo devem conciliar a liberdade, que é 
característica desse tipo de brincadeira, com a própria orientação dos processos 
educativos. É por isso que algumas pessoas acreditam que exista uma contradição 
nesse ponto, ou seja, a educação é vista por grande parte da população como 
uma atividade séria e controlada, enquanto que jogar lembra algo divertido e 
descontraído, ou simplesmente o ato de brincar. Contudo, para validar os jogos 
como um instrumento de ensino, deve-se considerar que essas atividades são 
controladas pelo professor. Sendo assim, as mesmas se tornam um método sério, 
comprometido com a aprendizagem. Afirmando, que isso não significa dizer 
que, o jogo perde no processo de ensino seu caráter lúdico e a sua liberdade 
característica (CUNHA, 2012).

De acordo com Cunha (2012), um aspecto que pode ser trabalhado é a 
questão do erro. Se durante uma atividade ou jogo um aluno errar, o professor 
pode aproveitar esse momento para discutir e problematizar a situação, pois 
os jogos não impõem punições, pois devem ser atividades prazerosas para os 
discentes. No jogo, o erro faz parte do processo de aprendizagem e deve ser 
entendido como uma oportunidade para construção de conceitos.
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Santos (2017) caracteriza o jogo como sendo uma atividade de baixo 
custo para seu desenvolvimento e viável para ser empregado em sala de aula, 
não necessitando de equipamentos de apoio. Porém, muitos educadores ainda 
encontram empecilhos para trabalhar com essa metodologia.

Um desses obstáculos está principalmente ao se trabalhar esse tipo de 
recurso no ensino médio, pois para muitos dos alunos aprender com jogos é 
algo muito infantil. Dessa forma, surge uma grande resistência dos discentes em 
participar desse tipo de atividade. Sendo assim, um dos maiores empecilhos é 
tentar atrair de alguma forma alunos mais velhos, principalmente, os de ensino 
médio para que participem e consigam aprender de uma forma diferente e mais 
divertida (SANTOS, 2000). Outro problema a ser enfrentado pelos docentes, é 
na questão da escolha do jogo, pois é necessário que ele tenha claro os objetivos 
e a definição correta do momento no qual cada jogo se torna mais didático no 
seu planejamento. Portanto, o jogo didático não deve ser levado à sala de aula 
apenas para preencher lacunas de horários ou para tornar o ensino de química 
mais diferenciado (CUNHA, 2012).

Além disso, para fazer a escolha de um jogo, é preciso considerar dois 
aspectos: o motivacional, ligado ao interesse do aluno pela atividade (equilíbrio 
entre a função lúdica e função educativa); e o de coerência, ligado à totalidade 
de regras, dos objetivos pedagógicos e materiais que são utilizados para o seu 
desenvolvimento em sala de aula (CUNHA, 2012).

De acodo com Cunha (2012) e Soares (2008), as escolas devem utilizar os 
jogos como estratégia para a construção de novos e diferenciados conhecimentos, 
valorizando os bons resultados que os jogos proporcionam para a aprendizagem. 
Dessa forma, não deve ser apenas uma atividade substitutiva, mas deve atrair 
o interesse dos alunos de modo que sejam realizadas livremente, ou seja, o 
discente deve participar voluntariamente, pois do contrário o jogo perde toda a 
sua função lúdica.

Tal atividade deve ser cuidadosamente estruturada, possuir espaços físicos 
delimitados, possuir regras claras, ser preparado e testado com antecedência pelo 
docente, assim evitará problemas durante a aplicação. Além disso, o jogo deve 
possuir um equilíbrio entre o conteúdo e o lúdico (CUNHA, 2012; OLIVEIRA; 
SOARES, 2008, 2015).

Oliveira e Soares (2015) citam que deve-se ter um equilíbrio entre a função 
lúdica e a didática “Se há predomínio da função lúdica, não há ensino, somente 
jogo. Se há predomínio da função educativa, não há jogo, somente material 
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didático. O desafio é equilibrar as duas funções descritas anteriormente, para 
que possa haver aprendizado de forma lúdica.” (OLIVEIRA; SOARES, 2005)

O jogo “Dominando a Química” é um exemplo da aplicação do lúdico no 
ensino. Ele tem como objetivo principal abordar de forma lúdica os conteúdos 
sobre ligações químic e foi aplicado em duas escolas da Educação Básica do 
município de São Raimundo Nonato (PI), tendo como público, alunos do 2º 
ano do Ensino Médio. Os resultados obtidos foram promissores e demonstram 
que o uso de jogos no ensino de Química se configura como ferramenta 
pedagógica de alto potencial didático, e que deve ser mais explorado em prol da 
qualidade do ensino. Além, de auxiliar na popularização dos saberes científicos, 
ajudou a desmistificar a Química de uma forma lúdica (LACERDA; SILVA; 
CLEOPHAS, 2013).

Oliveira, Soares e Vaz (2015) elaboraram um jogo didático denominado 
“Banco químico: ensinando e aprendendo química diariamente”, baseado no 
jogo de tabuleiro banco imobiliário. O jogo consiste em um tabuleiro, cartas de 
sorte ou revés e cartas numeradas de 01 a 45, nas quais se encontram perguntas 
com conteúdo didático para serem respondidas durante o jogo. Outras peças do 
jogo original como casas, hóteis, dados e dinheiro se manteve sem alterações. 
O teor das cartas envolve assuntos como soluções, misturas, solubilidade, 
concentrações e diluições, conteúdos geralmente abordados no 2º ano do ensino 
médio. 

A atividade foi desenvolvida durante duas aulas de 50 minutos para uma 
turma de instituição de ensino público que abrange 30 alunos. A turma foi 
dividida em grupos de cinco indivíduos usando um só tabuleiro para esses 6 
grupos. Com a finalidade de avaliar a proposta da utilização do jogo, foram 
coletados dados através de questionários, gravação de áudio e vídeo e anotações 
de diário de campo. O fato de ter sido inspirado em um jogo conhecido ajudou 
na execução da atividade. Obteve-se, como resultados, a aproximação entre 
professor e aluno, a atenção destes para com a atividade, a fixação de conceitos 
trabalhados.

Considerando todos os pontos apresentados, é possível perceber que a 
mudança no panorama educacional brasileiro, possibilitou a introdução de novas 
metodologias e instrumentos que auxiliem em sala de aula. É nesse cenário que 
o jogo didático se encontra, não como a solução para os problemas e dilemas 
vividos pelos docentes atualmente, mas como um instrumento capaz de tornar 
mais eficaz o processo de ensino-aprendizagem, apresentando pontos positivos 
que devem ser explorados ao máximo.
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Aplicação do jogo “Dominando a Química”

O projeto foi aplicado em duas turmas de 3º ano, do ensino médio, de uma 
escola pública do município de Alto Rio Doce – MG, com 30 alunos, durante 
o 2º semestre de 2020, após exposição dos conteúdos de funções orgânicas. 
Inicialmente, foi feita uma breve explicação sobre o que são lipídios e alimentos 
transgênicos.

Em seguida, foi aplicado um questionário composto por 7 perguntas, 
divididas entre objetivas e discursivas, com tempo estimado para responderem 
de 10 minutos e logo depois foi recolhido. Tal avaliação tinha o objetivo de 
averiguar o que os alunos haviam compreendido a respeito da explicação inicial 
sobre alimentos transgênicos, alimentação saudável e não saudável.

Dando continuidade, foi aplicado um jogo didático intitulado “Isomeria 
em ação”.  Ele é constituído de cinquenta cartas perguntas, que abordam o 
conteúdo de isomeria plana mais outras vinte e cinco contendo cartas coringas 
com desafios, composto de 1 tabuleiro, 1 dado e 2 pinos de cores distintas. O 
principal objetivo do jogo foi verificar como a utilização do mesmo em sala 
de aula pode contribuir no ensino de isomeria, usando a abordagem sobre 
alimentos trans.

Figura 1 - Tabuleiro do jogo
Fonte: dos autores.
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Figura 2 - Cartas e Dados do jogo
Fonte: dos autores.

Os alunos receberam instruções sobre o funcionamento do jogo e, logo a 
seguir, iniciou-se a sua aplicação. Como haviam poucos alunos dentro de sala 
de aula no dia do jogo, ficaram divididos 2 grupos contendo 4 estudantes, onde 
disputaram respectivamente com mesmo número de alunos. Eles jogaram o dado 
e começaram aqueles que obtiveram o maior número de pontos. Quando havia 
empate, os alunos jogavam os dados novamente e avançavam as casas aqueles 
que obtiveram o maior número de pontos. As cores no tabuleiro representaram 
um tipo de carta (cor azul = pergunta e cor vermelha = coringa). Quando o pino 
parava em uma determinada casa, caso ela representasse carta pergunta, o grupo 
seguinte pegava a carta designada e fazia a interrogação presente na carta na 
qual jogou o dado e se fosse uma casa que representasse uma carta coringa eles 
lançavam um desafio. A carta pergunta trazia a pontuação em caso de acerto e o 
castigo em caso de erro. Seguia o jogo, com cada grupo jogando o dado quando 
fosse sua respectiva vez. O jogo seria finalizado quando um dos grupos chegar 
ao final do tabuleiro. Os alunos não conseguiram chegar ao final do jogo em 
uma aula de 50 minutos e os grupos vencedores foram aqueles que obtiveram o 
maior número de casas.
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Após a aplicação do jogo, foi feita a aplicação de um pós-teste contendo 
10 questões objetivas e discursivas para avaliar a contribuição para o processo 
de ensino-aprendizagem. Também foram inseridas algumas questões discursivas 
com a finalidade de avaliar a contribuição da proposta no ensino de Química.

Considerações finais

Apesar da pequena produção científica no Brasil sobre a incorporação de 
jogos lúdicos ao ensino de Química, temos plena convicção de que propostas 
de inovações metodológicas para o ensino dessa disciplina escolar são de grande 
valia, pois representam intenções em aproximar a disciplina de Química da 
sociedade.   

O desenvolvimento do senso crítico, através de práticas pedagógicas em que 
os estudantes assumem o protagonismo do processo de ensino-aprendizagem, 
tende a fazer com que as aulas de Química se tornem mais dinâmicas e atrativas, 
o conteúdo ministrado flua de maneira mais clara, o que, consequentemente, 
aumenta o interesse discente pela disciplina. 

 Entretanto, em muitas ocasiões, o ensino escolar de Química, ainda é 
norteado por metodologias tradicionais, que frequentemente não despertam a 
curiosidade, tornando a aula cansativa e monótona, fator que pode desmotivar 
os alunos.   

Não obstante, de maneira geral, os diversos ambientes educativos 
apresentam um cenário de grande descaso, baixos investimentos na educação e 
um modelo de ensino que ressalta dúvidas quanto à sua eficiência.

Classes superlotadas, alunos problemáticos e indisciplinados, 
vulnerabilidade a agressões físicas ou verbais, colegas de trabalho estressados, 
cobranças dos órgãos de regulação do ensino, salários irrisórios e falta de material 
didático adequado para ministrar as aulas estão entre as principias reclamações 
dos profissionais da educação.

Mediante esse controverso contexto, o educador, muitas vezes desestimulado 
ou então incapacitado para lidar com a grande heterogeneidade presente em 
turmas com mais de quarenta alunos, pode impor objetos comuns, cronogramas 
e prazos definidos para aprendizagem a todos os discentes, eliminando assim a 
mínima diversidade existente.
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Antes de escrevermos este texto, não tínhamos a real dimensão sobre 
a importância da incorporação de jogos lúdicos no processo de ensino-
aprendizagem, sobre como essa prática pode trazer benefícios tanto para 
professores quanto para os estudantes da educação básica. 

Com base na bibliografia disponível, em nossa experiência no magistério 
e, sobretudo, com as aplicações dos jogos lúdicos em sala de aula, ficou bastante 
claro que, com a introdução destas atividades, os alunos demonstram maior 
interesse, aumentam a curiosidade e se sentem mais motivados a buscar novos 
conhecimentos. Consequentemente, a aula flui de maneira mais dinâmica. O 
professor, por sua vez, se sente mais tranquilo em sua prática, pois ao aproximar 
os conteúdos didáticos ministrados ao cotidiano de seus alunos, melhora a 
comunicação com eles.  

Após a incorporação de jogos lúdicos como ferramentas de ensino foi 
possível compreender a importância da utilização desses recursos paradidáticos 
no processo educativo, como instrumentos facilitadores da integração, da 
sociabilidade, do despertar lúdico e, sobretudo, da aprendizagem significativa.  
   

Todavia, trabalhar com diferentes tipos de jogos lúdicos em sala de aula 
requer um planejamento bem definido, objetivos claros, metodologia pertinente, 
vocabulário adequado, levar em consideração a interferência de fatores externos 
à produção do conhecimento como aspectos subjetivos de alunos e professores, 
condições estruturais da escola, contradições de cada realidade e a diversidade 
de classes, gênero e faixa etária apresentada pelo corpo discente.   Também é 
importante que o professor da Educação Básica, antes de apresentar o conteúdo 
didático em sala de aula,  reflita sobre as diferenças entre “Química” enquanto 
campo do saber, ou seja, como conhecimento científico, metodológico, passível 
de ser testado, exposto ao princípio da falseabilidade; e a “Química”, enquanto 
matéria escolar, conhecimento que se destina a um público de não especialistas, 
mas que não se pode deixar de levar em conta a função social da escola na 
formação do cidadão.  
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CAPÍTULO 5

UMA BREVE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO: SUA 
RELEVÂNCIA, ACERTOS E ADEQUAÇÕES

Tefischer Huanderson Soares e Sousa

Introdução

Desde o surgimento do homem e de seu estabelecimento em civilizações 
a informação, o conhecimento e a educação exercem um papel fundamental 
no seu desenvolvimento e localização no espaço e contexto ao qual habita. 
Para falarmos de educação, é importante também conhecermos os suportes 
ou meios que possibilitaram sua disseminação e preservação para as gerações 
posteriores. Os primeiros registros de informações de que se tem notícia 
ocorrem por volta da pré-história com as primeiras formas de comunicações 
através de pinturas rupestres e da oralidade, na antiguidade vemos o surgimento 
da escrita através de códigos, do pergaminho e do papiro, na idade média 
ocorre o aparecimento de papéis, na modernidade com Gutenberg e sua 
prensa tipográfica que permite imprimir livros, manuscritos e posteriormente 
sua comercialização chegando aos dias atuais através da existência de livros 
físicos, livros digitais e audiolivros.

A problemática orbita na relevância histórica da educação, como 
se iniciou, seus acertos, seus erros e como podemos fazer para adequá-la à 
realidade atual, extraindo todo o seu potencial, transformando a vida das 
pessoas e fazendo com que convivam em harmonia na sociedade e contribuam 
com a humanidade no desenvolvimento das mais diversas áreas. A importância 
do trabalho se configura pelo fato de em pleno século XXI ainda observamos  
que muitas características na educação atual ainda carregam resquícios do tipo 
de educação dos séculos e épocas passadas, tais como metodologias e avalição 
pouco flexíveis, didáticas pouco envolventes que acabam facilitando a dispersão 
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e concentração dos discentes além de muitos casos o aluno se comportar de 
forma passiva, não como protagonista. Entretanto, temos muitos outros 
exemplos de escolas e profissionais da educação que já estão não só inseridos 
com as tendências  desse século como são produtores de conhecimentos.

A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica e documental, a partir de 
livros, artigos e fontes eletrônicas. Esse tipo de pesquisa é muito importante, 
pois possibilita reunir um grande número de informações que possibilita 
que a pesquisa tenha um arcabouço teórico para entender as nuances do 
objetivo do estudo que é a história da educação. A pesquisa se justifica pela 
importância da história da educação para o desenvolvimento humano, tanto 
intelectualmente quanto espiritualmente, e para que possamos entender como 
as coisas acontecem e seus porquês, possibilitando a formação de cidadãos 
conscientes da realidade que o cercam, e autônomo em suas escolhas de vida. 
Esta pesquisa propicia um conhecimento, mesmo que breve, sobre a história 
da educação e seus desdobramentos na história.

Como objetivo geral, este estudo tem o intuito de mostrar, através de uma 
análise histórica e bibliográfica, uma breve história da educação, explicitando 
sua relevância para a transformação da sociedade na história, cada período 
histórico e suas respectivas características. Como objetivos específicos, temos: 
situar à educação dentro de várias épocas históricas: antiguidade, idade média, 
modernidade e dias atuais analisando as características e um panorama geral da 
sociedade. O trabalho está dividido da seguinte forma: no primeiro capítulo 
abordaremos sobre o conceito de educação, seu significado, etimologia, 
instituições educacionais e formas; no segundo capítulo iremos iniciar no 
período histórico da educação na antiguidade; no terceiro, seguiremos até 
a educação na idade média; no quarto adentraremos na educação na idade 
moderna ou modernidade e por último a educação na atualidade finalizando 
com as considerações finais.

O que é educação

No latim educação vem da palavra educare, que significa “criar animais 
ou plantas, cuidar de crianças”. No francês, educação significa de “saber viver”, 
no inglês a palavra education remete ao sistema escolar como um todo. Platão 
entende a educação (paideia) a virtude que a criança primeiramente adquire, 
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esta educação consiste em formar por meio de bons hábitos. Libâneo ver a 
tradução do latim “educare” como conduzir de um estado a outro, é modificar 
numa certa direção o que é suscetível de educação. 

Luckesi aponta que a educação pode ser entendida através de três 
conceitos: educação como redenção, que seria uma educação voltada para o 
desenvolvimento da personalidade e habilidades do indivíduo para convivência 
social através de valores éticos, portanto é otimista; a segunda é a educação 
como reprodução, afirma que a educação faz, integralmente, parte da sociedade 
e a reproduz, ela não redime de suas mazelas, mas a reproduz no seu modelo 
vigente, perpetuando-a, se for possível, ou seja, é pessimista. A última é a 
educação como transformação da sociedade, reside no fato de compreender a 
educação como mediação de um projeto social, não são otimistas como a 
primeira e nem pessimista como a segunda tenta manter um equilíbrio 
considera como a educação pertence à sociedade e inserida em seu processo e 
dependendo do projeto pode ser uma ou outra, ou seja, se adapta ao projeto.

Para Reboul (2000, p. 20), afirma que o verbo educar possui três 
sinônimos principais:

“criar”, no qual refere-se a educação no sentido restrito, ou seja, uma educação 
familiar; outro sinônimo é “ensinar”, seria uma educação intencional, formal, 
geralmente através de instituições de ensino; por último temos “formar”, seria 
uma formação continuada, a formação de formadores.

A educação pela transmissão das memórias e experiências acumuladas 
para gerações posteriores, mas não somente isso, também é responsável por 
fazer os seres humanos mais sociais, compreensivos, cultos, tolerantes, embora 
muitas vezes se utilize desses conhecimentos para fazer o contrário. Reboul 
(2000, p.29), apresenta outra característica da educação que seria “conjuntos 
de processos e procedimentos que permitem a qualquer criança aceder 
progressivamente à cultura, pois o acesso à cultura é o que distingue o homem 
do animal”.

Não podemos falar de educação sem mencionar as instituições que 
educam, segundo o Dicionário Aurélio (2019), “instituições são conjuntos de 
normas e regras estabelecidas para a satisfação de interesses coletivos”. A primeira 
que possibilita um processo educativo é a família, antes do surgimento das 
instituições educacionais formais, a educação dos filhos ficava exclusivamente 
com as famílias, especialmente as mães, que eram responsáveis por transmitir 
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os valores, hábitos e as condutas que são vigentes na época. A segunda é a escola 
que através de normas e legislações que propiciaram a escolaridade obrigatória 
se tornou uma das instituições mais relevantes ao longo da história humana. 
Foi responsável por formar incontáveis gerações de crianças e adultos, o 
processo educativo aconteceu nos mais diversos ambientes, se dava ao ar livre, 
dentro de igrejas, universidades e nas mais variadas instalações, atualmente.

Podemos diferenciar três formas de educação: a informal, não formal e 
formal a educação informal é considerada aquela iniciada na família, se dar 
através do contato social do indivíduo com a sociedade que o cerca, desde 
um passeio com os primos até assistir um programa de TV. À educação não 
formal se dar através da iniciativa de indivíduos ou organizações que oferecem 
informações que possibilitam o aprendizado sobre algo, por exemplo, grupos 
de estudo nas igrejas sobre a bíblia, cursos para crianças de rua, alfabetização 
de adultos A educação formal é a proporcionada pela instituição “escola” pode 
ser através das mais variadas formas, desde que certificadas pelas legislações 
vigentes, compreendem desde ensino presencial, híbrido ou totalmente à 
distância.

Educação na Antiguidade

Idade Antiga ou Antiguidade é o período da história compreendido desde 
o surgimento da escrita por volta de 4.000 a.c. até a queda do império romano 
do ocidente em 476 d.c. provocada pelas invasões bárbaras. Esse período está 
subdividido em duas etapas: antiguidade oriental: que compreende civilizações 
como Egito, Mesopotâmia, Persa, Fenícia, Hebreus, Chineses, Japoneses e 
Hindus, entretanto, iremos focar em apenas quatro destas, já antiguidade 
clássica compreende as duas civilizações de maior destaque a Grega e Romana.

A civilização egípcia se formou às margens do rio Nilo. Ela é bastante 
reconhecida pelas suas contribuições em vários campos, como astronomia 
através de um calendário solar, da engenharia através de suas pirâmides e 
aquedutos, da medicina com o estudo de anatomia que resulta no processo de 
mumificação e não menos importante a matemática. Era um estado teocrático, 
no qual a figura do faraó era ao mesmo tempo governante e divindade encarnada 
na terra. No Egito poucas pessoas tinham acesso à educação, apenas alguns 
sacerdotes.
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Aranha (2006, p.46) afirma: 

As escolas eram frequentadas por pouco mais de vinte alunos de cada uma, 
segundo as raras informações que dispomos. As escolas funcionavam em templos 
e casas, os mestres sentavam– se em uma esteira e os alunos ao redor dele, muitas 
vezes ao ar livre, os textos eram aprendidos mediante repetição mnemônica, isto 
é, pela leitura em voz alta, em conjunto para facilitar a memorização. O ensino 
autoritário tinha finalidade curvar o aluno a obediência, focava-se na arte do 
falar bem, que constituía importante instrumento político para retórica frente às 
multidões, já o escrever bem não era o intuito inicial ficando apenas restrito aos 
peritos e escribas.

A Mesopotâmia localizava-se às margens dos rios Tigres e Eufrates (atual 
Iraque), formada por povo como acádios, sumérios, caldeus, assírios, cassitas, 
amoritas, hitita e babilônia. Promoveram grandes contribuições na área, na 
astronomia, com um calendário lunar e na medicina, entretanto, sua fama reside 
pelas descobertas arqueológicas e onde foram encontrados os primeiros vestígios 
de escrita e da primeira biblioteca do mundo em Nínive pelo rei Assurbanipal e o 
código de Hamurabi. No aspecto educacional, existem poucas fontes a respeito, 
mas supõem pelos estudos de outras civilizações da época que se predominava a 
educação familiar, com os costumes e valores transmitidos pelas gerações através 
da oralidade com os cultos aos deuses como prioridade e também que apenas 
alguns principalmente funcionários públicos deviam ter acesso a algum a uma 
educação além do trivial.

Os Hindus ou Índia se localizavam às margens do rio Indo e Ganges. 
Essa civilização é muito conhecida por suas duas religiões: o hinduísmo e o 
budismo. Assim como a Mesopotâmia, a educação Hindu é bastante voltada 
para a religião, com poucos com acesso à educação superior, principalmente 
devido à sua sociedade que é dividida em castas e permite pouca mobilidade 
social, portanto o seu destino era decidido ao nascer.

Aranha (2006, p.48) reforça afirmando que:

As aulas são ao ar livre, sob árvores, o mestre era venerado e a disciplina não 
abusava de castigos. O estudo tinha fundo religioso e moral e o aprendizado era 
mnemônico, não havia muito interesse na educação física e somente as castas 
mais privilegiadas tinha acesso ao ensino superior, as demais castas tinha acesso 
apenas a educação elementar mas com o passar do tempo outros segmentos 
tiveram acesso ao ensino antes restrito aos mais privilegiados.
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A China fica localizada em regiões fluviais caracterizada por três rios, o 
Chang Jiang (Yangtzé, Rio Azul), o Huang He (Huang Ho, Rio Amarelo), e o 
Zhu Jiang (Rio das Pérolas). É uma das nações mais tradicionais e ao mesmo 
tempo inovadora, responsável por várias descobertas tais como: papel, papel 
moeda, bússola macarrão, garfo, seda, pólvoras e seu também tinha seu próprio 
alfabeto. Também tinha intelectuais muitos conhecidos como Lao Tsé (taoísmo) 
e Confúcio (confucionismo), este último inclusive influenciou bastante no 
modelo    educacional.

A respeito da educação na China, C. Piletti eN.Piletti (2018, pp. 16-18) 
afirma:

A educação consistia em comunicar a cada indivíduo, desde a infância, como devia 
caminhar na “senda do saber”. E essa senda nada mais era do que um conjunto de 
usos e costumes, de conhecimentos e artes, consagrados pela milenar tradição. A 
educação iniciava-se na família. Cabia ao pai ensinar a seu filho, o aprendizado da 
leitura começava aos 7 anos de idade. Na China, não havia um sistema de ensino 
juridicamente regulamentado. A tradição, no entanto, estabeleceu dois graus: 
o ensino elementar e o superior. O ensino elementar era ministrado às crianças 
por professores particulares, ensinavam leitura escrita, na casa paterna ou em 
pequenas escolas, esse ensino tinha o objetivo conservar a unidade da nação e 
de manter as tradições ancestrais. O objetivo do ensino superior era o de formar 
os funcionários e mandatários do estado. Era um estudo literário e dogmático e 
abrangia toda a história antiga da China. Aos 18 ou 19 anos, o aluno se submetia 
a exames. No campo das ciências naturais, eram ensinadas noções sobre minerais, 
plantas, astros e sobre grandes feitos da natureza. 

A civilização grega foi uma civilização de grande relevância para a 
humanidade, com relação à religião, acreditavam em deus, com Zeus, Era, Efesto, 
Apolo, outros muitos misturados com humanos (semi – deuses), como exemplo 
temos Hércules, Perseu (derrotou a medusa), Teseu (derrotou o minotauro) etc. 
Historicamente a Grécia é dividida em 5 períodos: civilização micênica (XX a 
XII a.c.); tempos homéricos (XII a VIII a.c.); período arcaico (VIII a VI a.c.); 
período clássico (V e IV a.c.) e período helenístico (III a II a.c.) (AUTOR, 
DATA)

No campo da ciência, foram responsáveis por inúmeras descobertas, 
formaram as bases para a geometria com Arquimedes, Pitágoras e Tales de 
Mileto, no campo da educação física criaram as olímpiadas que até hoje existe 
nos dias atuais, na política foram os inventores da Democracia, regime que o 
povo tem uma maior participação em suas decisões; na literatura temos vários 
escritores e obras de sucesso ainda nos dias atuais como Homero com a Ilíada e 
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Odisseia. Hesíodo, com sua Teogonia, assim como Heródoto que é considerado 
o pai da história. Assim como filósofos de destaque como Sócrates, Platão, 
Aristóteles suas obras e contribuição tiveram enorme impacto em toda a Grécia 
e as civilizações que conheceram posteriormente, bem como as que tiveram 
contato com sua cultura.

Das várias cidades gregas, autônomas, duas se destacavam: Esparta e Atenas, 
cada uma com características distintas não só como viviam, mas também, na 
área educacional e na importância de algumas vertentes que priorizavam, uma 
priorizavam uma educação militar, já a outra mais flexível e menos rígida, 
dualidades que também acontece nos dias atuais em vários países, alguns 
adotando modelos mais disciplinadores e outros mais dinâmicos e democráticos.

Sobre a educação nas cidades gregas, Aranha (2006, p .64) afirma que:

Esparta, desenvolveu uma educação severa, orientada para a formação militar, os 
cuidados com o corpo, após permanecerem com a família até os 7 anos, crianças 
recebiam do estado uma educação pública e obrigatória. Estudavam música, canto 
e dança coletiva, até os 12 anos as atividades lúdicas predominavam. Depois, 
aumentava o rigor da aprendizagem, e a educação física se transformava em 
verdadeiro treino militar, os jovens aprendiam a suportar a fome, o frio, a dormir 
com desconforto, a vestir – se de forma despojada. A educação moral valorizava a 
obediência, a aceitação dos castigos, o respeito aos mais velhos e privilegiava uma 
vida comunitária. Não eram dados aos refinamentos intelectuais, nem apreciavam 
os debates e discursos longos. Atenas era diferente, ao lado dos cuidados com a 
educação física, destacava-se a formação intelectual, para que melhor se pudesse 
participar dos destinos da cidade. Embora o estado já demonstrasse algum 
interesse, o ensino não se tornou obrigatório nem gratuito, predominando a 
iniciativa particular. A educação se iniciava aos 7 anos, se mulher, permanecia 
em casa para aprimorar os afazeres domésticos, se fosse menino, desligava-se da 
autoridade materna para iniciar a alfabetização e a educação física e musical. Na 
educação científica se especializada nas cinco modalidades do pentatlo (corrida, 
salto, luta, dardo e lançamento de disco). Fortalecia o corpo ao mesmo tempo 
que aprendia o domínio sobre a si mesmo já que a educação física nunca se 
reduzia mera destreza corporal, mas vinha acompanhada pela orientação moral e 
estética. Aprendia a tocar instrumentos como: cítara e flauta, bem como, canto e 
poesias. O ensino elementar de leitura e escrita, durante muito tempo, mereceu 
menor atenção e cuidado do que as práticas esportivas musicais já referidas. O 
mestre de letras era geralmente uma pessoa humilde, mal paga e não tinha o 
prestígio do instrutor físico. Com o tempo, à medida que aumentou a exigência 
de melhor formação intelectual, delinearam-se três níveis de educação: elementar, 
secundária e superior.

Percebe-se que a educação dos homens era diferente da educação feminina, 
embora em Esparta se perceba um maior respeito para com a mulher por ter a 
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função de gerar filhos de boa genética. Dos 16 aos 18 anos, a educação assumiu 
uma dimensão cívica de preparação militar, instituição que se desenvolveu por 
volta do século IV a.c. Apenas com os sofistas (século V a.c.) teve uma espécie 
de educação superior. Aqueles filósofos se dedicavam à profissionalização dos 
mestres e à didática, cuidando inclusive da ampliação das disciplinas de estudo. 
Sócrates (reunia nas praças públicas), Platão (utilizou um dos ginásios de Atenas, 
a Academia; Aristóteles (ensinou no Liceu); Isócrates abriu uma escola de retórica 
muito concorrida. Não havia, portanto, atenção para o ensino profissional, já 
que os ofícios se aprendiam no próprio mundo do trabalho, exceto Arquitetura 
e Medicina, considerada artes nobres. Com o domínio dos Macedônios sobre os 
Gregos também chamados de período helenístico sob o comando de Alexandre 
Magno a educação grega mudou de vertente passou-se a uma educação geral 
com ampla gama de conhecimentos exigidos para uma formação culta.

A civilização romana, em termos de extensão territorial, foi uma das nações 
mais prósperas da antiguidade. Sua cultura e modo de viver se estenderam por 
todos os continentes. Roma se localiza na Itália, no sul da Europa, próximo 
à Grécia, fato que proporcionou um grande intercâmbio dos dois países que 
possibilitou o desenvolvimento de várias cidades na costa como Napoli e 
Siracusa. Também existem uma lenda na qual a cidade teria sido fundada pelos 
irmãos Rômulo e Remo que foram amamentados por uma loba. Historicamente 
pode dividir o império romano em três períodos: Monarquia ou Realeza (753 
a 509 a.c.) que compreende da fundação da cidade até à queda do último rei 
etrusco (província italiana, atual toscana); República (509 a.c. a 27 a.c.), vai de 
lutas entre patrícios e plebeus até o grande expansionismo militar e por último 
o Império (27 a.c. a 476 d.c.), se inicia com a instalação do império à sua queda 
com a invasão dos bárbaros.

Os romanos se dedicavam ao pastoreio, agricultura, comércio e na área 
militar. Na engenharia foram pioneiros em várias construções e invenções 
que existem até atualmente que possibilitaram não só o desenvolvimento de 
suas cidades como também a infraestrutura que construíam nas cidades que 
conquistavam, obras como: estradas pavimentadas, redes de esgoto e saneamentos, 
marco de distância entres cidades e aquedutos. No campo da religião, igualmente 
os Gregos tinha seus deuses próprios como: Júpiter (equivalente a Zeus), Minerva 
(equivalente a Atena), Marte (equivalente a Ares), percebe-se que os Deuses 
egípcios eram associados aos astros assim como muitas religiões antigas como 
a egípcia, celtas, maias e etc. O surgimento da figura de Jesus Cristo fez com 
que Roma, através do imperador Constantino, tornasse o cristianismo a religião 
predominante.
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Para entender a educação de Roma é necessário compeender suas 
organizaçõe. Existiam vários grupos: os patrícios (proprietários de terras e 
muita participação política), plebeus (trabalhavam na agricultura, artesanato 
e comércio, tinha pouca participação política) e os escravos (trabalhavam em 
serviços pesados, construções e obras públicas e nenhuma participação política).

Segundo Aranha (2006, p.89), podemos distinguir três fases da educação  
romana:

A primeira a educação latina original, de natureza patriarcal; a segundo a 
influência do helenismo, criticada pelos defensores da tradição; e por fim, a fusão 
entre a cultura romana e a helenística, que já supunha elementos orientais, mas 
com nítida supremacia dos valores gregos. A fusão dessas culturas trouxe um 
elemento novo, o bilinguismo, e desde cedo as crianças aprendiam latim e grego, 
às vezes trilíngues quando era inserida a língua local.

Na primeira fase, os patrícios recebiam uma educação que visava a perpetuar 
os valores da nobreza de sangue e cultuar os ancestrais. As meninas se dedicavam 
as tarefas do lar e o homem aprendia a cuidar da terra, a ler, escrever e contar, 
aprendia manejo de armas, lutas e equitação, aprenda sobre comércio e também 
política, além de uma educação muito focado na moralidade.

A educação Helenística ou cosmopolita, segundo Aranha (2006, p.91);

A partir do século IV a.c. foram criadas escolas elementares e particulares que 
se disseminaram no século seguinte. Eram as escolas do ludi magister (jogo, 
divertimento) nas quais se aprendia demoradamente a ler, escrever e contar dos 
7 aos 12 anos. Os mestres eram simples e mal pagos, ajeitavam – se a entrada 
de um templo ou de um edifício público. Por volta dos séculos III e II a.c. os 
romanos entram em contato com os povos helênicos e o esplendor da cultura. 
Inúmeros professores gregos ensinaram a sua língua, dando início à formação 
bilíngue dos romanos. São desse período as escolas dos gramáticos, em que os 
jovens dos 12 aos 16 anos entram em contato com os clássicos gregos, ampliando 
seus literários, ao mesmo tempo que estudavam as chamadas disciplinas reais 
como geografia, aritmética, geometria e astronomia. Inicia – se na arte de bem 
escrever e bem falar.

A educação geral consiste na ampla gama de conhecimentos exigidos para 
a formação da pessoa culta. Com o tempo, a retórica exigia o aprofundamento 
do conteúdo e da forma de discurso. Surgiu então a necessidade de um terceiro 
grau de educação, representado pela escola do retor (professor de retórica) 
Diferentemente dos ludi magister e dos gramáticos, os reitores eram mais 
respeitados e bem pagos. As escolas superiores desenvolveram-se no decorrer 
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do século I a.c e cresceram durante o império. Eram frequentadas por jovens de 
elite, que se destacariam na vida pública e que por isso se preparavam para as 
assembleias e os tribunais. Estudavam política, direito e filosofia, sem esquecer as 
disciplinas reais, próprias de um saber enciclopédico. A educação física merecia 
atenção dos romanos, mas com características menos voltadas para o esporte e 
mais para as artes marciais. Em vez de frequentar ginásios lutavam nos circos e 
anfiteatros. Tratava-se, afinal, de preparar soldados.

A educação no período do império se deu continuação aos modelos 
anteriores mais como a organização política era mais centralizada houve mais 
intervenção do estado na educação. Ampliou – se as instruções para atuação no 
estado, com cursos de taquigrafia. O estado também criou escolas, liberou os 
professores de impostos e alimentação de estudantes pobres.

Educação na Idade Média

Esse período da história é, para muitos, conhecido como “Idade das 
Trevas”, mas na verdade foi um período muito importante para a humanidade 
sobre vários aspectos. Inicia-se com a queda do império romano do ocidente 
até a tomada de Constantinopla pelos turcos. Historicamente compreende dos 
séculos V a X chamada de Alta Idade Média e de X a XV chamada de Baixa 
Idade Média. Contextualizando, se inicia da Divisão do Império Romano do 
Ocidente e Império Romano do Oriente. Esse período teve como características 
uma forte influência da igreja que estava no topo da pirâmide social, a agricultura 
era a principal atividade econômica e as relações sociais se davam por suserano 
(proprietários de terra, domínio do feudo) e os vassalos (trabalhavam nas terras 
e se submetia às ordens dos suseranos). Na educação medieval, existiram duas 
vertentes de educação, a educação bizantina (igreja católica) e a educação árabe 
(islâmicos).

A educação bizantina segundo Aranha (2006, p.104):

Dava-se ênfase à vida religiosa e havia preocupação com as heresias. Há pouca 
documentação a respeito do ensino primário e secundário, mas é certo que não 
havia predomínio do ensino religioso nas escolas, e os clássicos pagãos eram 
estudados sem restrição, características que distingue suas escolas daquelas do 
Ocidente. A formação era humanista e a preparação de funcionários capacitados 
para a administração do Estado. Sobre as escolas superiores existem informações 
mais detalhadas, com destaque para a Universidade de Constantinopla, 
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importante centro cultural de 425 a 1453. Os estudos religiosos eram feitos à 
parte na escola monástica. Já na escola patriarcal em que os professores eram 
nomeados pelo Patriarca, o ensino não se restringia à formação religiosa, apesar 
de essa ser bastante vigorosa. Abria – se também a tradição clássica, buscando-se 
elabora de forma original o humanismo cristão.

Já a educação islâmica, C. Piletti, N.Piletti (2018, p.48- 50):

A cultura árabe foi muito importante na vida intelectual da Europa, constituindo-
se num momento dinâmico da expansão de ideias. Ao entrarem em contato com 
os povos mais civilizados daquela época, os árabes deixaram – se impregnar pela 
cultura desses povos. Foi assim que surgiram importantes escolas e homens de 
letras e de ciência que elevaram a um alto grau a cultura árabe. Os árabes tiveram 
a escola elementar e a escola superior. Na primeira estudava – se o Alcorão. Os 
califas estudavam para que seus súditos, já aos 6 anos de idade, iniciassem sua 
educação. Exceto os filhos de famílias ricas, instruídos por preceptores, os demais 
frequentavam a escola. O ensino, geralmente, era ministrado na mesquita que é 
o centro religioso, político e cultura da vida do povo árabe. E o mestre, sobretudo 
do ensino superior, desfrutava de grande prestígio, pois o aprender era muito 
valorizado. O ensino elementar era focado no aspecto moral e religioso já o 
ensino superior, sem deixar de lado o aspecto religioso englobava todos os ramos 
do saber da época, elas eram independentes e contavam com professores judeus, 
muçulmanos e cristãos ensinando simultaneamente além de estudantes de todo 
o ocidente. Os árabes, de certa maneira, foram os responsáveis pela introdução 
da sabedoria clássica no Ocidente.

É importante tecer alguns comentários sobre os tipos de escolas na idade 
média, a primeira é as escolas monacais (internato) e se localizava nos mosteiros 
e visavam à formação de futuros monges, estudava bíblia, canto, aritmética, 
gramática, retórica e dialética. A segunda é a escola palatina, funcionava ao lado 
do palácio, era voltado para o ensino das sete artes liberais trivium (gramática, 
retórica e dialética) e o quadrivium. (geometria, aritmética, astronomia e música). 
As escolas catedrais ou seculares ensinam mais vinculadas com os interesses 
burgueses, funcionavam em vários locais.

As etapas de educação na idade média eram a seguinte: na primeira etapa, 
dos 7 aos 15 anos, o menino aprendia a ser educado e cortês. A segunda, 
começava quando o jovem se tornava escudeiro, pondo-se a serviço de cavaleiro. 
Aprendia a montar a cavalo, adestrava-se no manejo de armas, exercitava-se 
nas caçadas ou torneios a fim de se preparar com a guerra. Aos 21 anos, o 
escudeiro era sagrado cavaleiro em cerimônia de grande pompa civil e religiosa. 
A educação do cavaleiro não dava destaque à intelectual, e muitos deles nem 
sequer sabiam ler e escrever, mas distinguiam-se pelas habilidades de caça e da 
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guerra, bem como pela formação espiritual, tendo em vista as principais virtudes 
do cavaleiro: honra, fidelidade, coragem, fé e cortesia. Também é importante 
mencionar o surgimento de universidades através da influência árabe, com o 
método de ensino voltado par a escolástica (leitura e discussão) além de estudar 
filosofia, teologia, medicina e etc.

Outra característica importante da Idade Média era a educação das 
mulheres, Aranha (2006, p.111) Na Idade Média, as mulheres não tinham acesso 
à educação formal. A mulher pobre trabalhava duramente ao lado do marido e, 
como ele, permanecia analfabeta. As meninas nobres só aprendiam alguma coisa 
quando recebiam aulas em seu próprio castelo. Nesse caso, estudavam música, 
religião e rudimentos das artes liberais, além de aprender os trabalhos manuais 
femininos. As meninas de outros segmentos sociais, como as da burguesia, 
começaram a ter acesso à educação apenas quando surgiram as escolas seculares, 
por ocasião da emancipação das cidades – livres. Situação diferente ocorria nos 
mosteiros.

Educação na Modernidade

A Idade Moderna, segundo a historiografia, é um período que compreende 
de 1453 – 1789, que vai do fim da idade média com a queda do Império 
Bizantino e a tomada de Constantinopla pelo Império Turco Otomano até 
a revolução francesa, ou seja, do século XV até XVIII. Esse período foi uma 
época de grandes descobrimentos e invenções, tivemos a expansão marítima que 
redundou na descoberta e colonização de três continentes.

Houve uma ruptura com a Igreja e seus valores, em áreas como pintura, 
literatura, escultura e arquitetura houve uma produção muito vasta, países como 
Itália tinha grande atração para intelectuais e muitas cidades como Genova, Milão 
e Veneza tinha grande reputação por atrair e concentrar artistas e intelectuais. 
É também uma época marcada pelo Humanismo, o homem deu uma maior 
importância para a razão, frente a superstições e a supremacia religiosa. Buscou 
sua individualidade, espírito crítico passando a estabelecer seu próprio caminho.

Fatores que contribuíram em muitos avanços em várias áreas como a 
medicina que através do estudo da anatomia humana, antes proibida pela igreja, 
passou – se a se estudar mais o corpo humano, a visão de mundo ampliou – se, 
e temas considerados tabus agora eram questionados como o modelo da terra 
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de geocêntrico para heliocêntrico. Devido a esses questionamentos acerca do 
mundo e do extremo autoritarismo da igreja surgi movimentos dissidentes como 
o luteranismo (Alemanha), calvinismo (França) e anglicanismo (Inglaterra) em 
um evento muito conhecido como a reforma protestante. Essas religiões que 
foram surgindo já apresentaram um diferencial porque defendiam a implantação 
da escola primária para todos, principalmente que todos aprendessem a ler e 
escrever para interpretação e leitura da Bíblia.

C. Piletti, N.Piletti (2018, p.62- 63) reforça o diferencial da educação 
luterana frente a vigente:

Lutero foi um dos responsáveis pela formulação de ensino público que serviu 
de modela para a nossa escola atual. È dele a ideia da escola pública para todos 
organizada em três ciclos: fundamental, médio e superior. Além disso, a educação 
não devia ser só responsabilidade da escola. A família também devia participar 
nessa tarefa. Por isso, ele defendia que as escolas fossem mais amplas e abertas 
do que eram em sua época. Quanto ao currículo, o Latim e o Grego deveriam 
constituir a parte mais importante. Aliás, a música, por influência de Lutero, 
tornou-se obrigatória na educação de todos, defendia uma educação universal 
para todos e beneficiar tanto os meninos quanto as meninas e caberia ao estado, 
finalmente, decretar a frequência obrigatória à escola.

A educação teve uma atenção maior e educar tornavam-se uma exigência 
e uma forma de você ser um melhor ser humano, as escolas na idade moderna 
os valores da época estavam mudando, mas ainda carregavam resquícios da 
Idade Média, uma educação que vai além da moralidade utilizando o trivium e 
quadrivium. Por causa dessas escolas com suas estruturas e pedagogia voltadas 
para os valores religiosos e em conflito com os anseios burgueses, surgem várias 
iniciativas de escolas mais voltadas para os valores humanistas, podemos citar 
como exemplo a escola de Vittorino da Feltre, que contava com várias disciplinas 
de cunho humanista, estudava-se grego e latim, bem como, atividades como 
esgrima, equitação, pintura dentre outros.

Como reação da Igreja as novas religiões protestantes surgiram à 
contrarreforma com várias ações, como a criação dos colégios jesuítas e a 
participação nas viagens e descobertas de novos mundos com o intuito de 
educação dos povos e sua inserção no catolicismo. Inácio de Loyola, criador 
da Companhia de Jesus em 1534, daí os nomes jesuítas foi uma das mais 
proeminentes e relevantes. A atuação dos jesuítas formou inúmeras gerações 
segundo alguns registros em 1749 a ordem chegou a possuir mais de 669 escolas 
espalhadas por três continentes.
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Também é importante não esquecer que muito do sucesso dos jesuítas se 
deu graças a sua formação que era muito rigorosa e metódica e uma metodologia 
bem definida e padronizada. Podemos mencionar o documento Ratio Studiorum, 
publicado em 1599 pelo padre Aquaviva, que continha informações sobre a 
pedagogia e didática, através de memorização e emulação (estímulo a competição 
entre os alunos através de debates etc.) empregada em várias escolas jesuíticas 
ao redor do mundo, também servia como manual de instruções para todas as 
ordens.

Educação na atualidade

Após a revolução francesa, o mundo passou por inúmeras transformações, 
algumas boas como o grande avanço científico em inúmeras áreas como a 
medicina, indústrias farmacêuticas, nanotecnologia, bioengenharia, avanços na 
área da arquitetura, engenharia, ciências, economia, política e principalmente na 
educação. Outras também ruins, como alguns conflitos como guerras, revoluções 
que resultaram em inúmeras mortes, bem como o aumento da criminalidade 
etc.

Na área da educação tivemos grandes transformações, passos do ensino no 
quadro negro ou lousa de giz para as lousas digitais no qual é possível falar de um 
assunto e ao mesmo tempo mostrar vídeos e imagens das pessoas responsáveis 
pelo que se está sendo estudado. Também houve grande evolução nos mobiliários 
e infraestrutura física, antes os alunos assistam sentados no chão ou em cadeiras 
desconfortáveis que não favoreciam a postura e a concentração para cadeiras 
anatômicas, algumas até de escritório com forro acolchoado.

Os alunos também mudaram antigamente os mesmos eram muito passivos, 
em grande parte devido à didática autoritária e intimidadora além das ausências 
de recursos tecnológicos, nos dias atuais, os alunos não só tem mais autonomia, 
como entenderam que são protagonistas no processo de aprendizagem sendo o 
professor um mediador e facilitador no auxílio aos questionamentos, entretanto, 
é importante lembrar que ainda em pleno século XXI ainda existem muitas escolas 
que não dispõem de todos esses avanços mencionados, daí reside um grande 
desafio na educação que é a expansão e modernização dessas tecnologias para 
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todos. Outro ponto importante são as várias correntes pedagógicas da educação 
que foram várias, tais como: tradicional, comportamental, montessoriana, 
renovadora, tecnicista, sócio – cultural, humanista, libertadora, cognitivista, 
peagetiana e construtivista. Que foram muito importantes no desenvolvimento 
através de debates e pesquisas científicas.

Considerações Finais 

Portanto podemos perceber que as civilizações da antiguidade como 
características têm a sua instalação próxima a rios, sobretudo para agricultura, 
base da economia da época e outras atividades. Grécia e Roma tiveram um 
impacto gigantesco em todas as áreas atualmente, são também as civilizações que 
mais tiveram influência atualmente. Com a relação à educação, é elitizada voltada 
para castas ou grupos privilegiados como os sacerdotes e altos funcionários do 
estado, inicialmente essa educação se iniciava na família e geralmente composta 
de dois graus: a elementar e a superior, também percebe- se a ausência de locais 
próprios para as escolas, as aulas eram ao ar livre ou em locais improvisados 
como templos e edifícios públicos, com relação aos docentes (mestres), ele eram 
autoridade máxima, mantinha uma disciplina rígida e moral para com os alunos, 
em alguns casos até castigos físicos, o ensino era  bem conservador e com pouco 
material de consulta, geralmente livros voltados para o ensino da religião.

Na Idade Média, a agricultura e a vida no campo continuavam sendo a 
principal atividade econômica, a sociedade que permitia pouca mobilidade 
social e existia forte influência da igreja em todos os assuntos da sociedade, 
na área educacional vemos como destaque: uma educação moral, voltada para 
mosteiros e conventos, refletindo nos docentes que a maior parte era de monges 
ou clérigos, a educação exigia uma preparação física, principalmente a voltada 
para os cavaleiros, a educação das mulheres era diferente de acordo com a classe 
a que pertenciam. Nessa época se destacou dois tipos de educação, a bizantina 
(ocidental) e a árabe (oriental), essa última muito importante por ser mais flexível 
na religião, possibilitou o intercâmbio e traduções de livros clássicos.

A idade moderna apresentou uma ruptura e ao mesmo tempo manutenção 
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de alguns valores medievais, foi uma época de grande crescimento das artes como 
um todos os valores humanistas prevaleceram aos valores da igreja inclusive 
como surgimento de novas religiões. Com relação à educação percebemos ainda 
grande influência da educação medieval através de escolas com ensino voltado 
para a moral e no estudo do trivium e quadrivium, continua a distinção da 
educação por camadas sociais, as elitizadas um ensino mais intelectual e as pobres 
um ensino mais elementar voltado para os ofícios. Através da contrarreforma a 
igreja tomou várias ações dentre eles o surgimento de Companhia que com uma 
formação erudita e didática padronizada se aventuraram a espalhar a religião 
católica pelo mundo através das grandes navegações.

Atualmente, muita coisa mudou, outros não, muitos contrastes ainda 
permanecem como as escolas militares (ensino mais rígido, aluno passivo), 
versus as escolas que utilizam metodologias ativas (ensino mais flexível, aluno 
protagonista), também se mantêm a diferença de educação pelas classes sociais, 
quem tem mais recursos acaba tendo uma educação mais holística e diversificada. 
O ser humano avança em todas as áreas a passos largos com a tecnologia como 
grande aliada, como relação à educação, mudou a infraestrutura das escolas, os 
multimeios, a didática, as metodologias é uma época de constante transformações 
que ao mesmo tempo liberta e aprisiona, temos um grande desafio para as 
próximas épocas.
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CAPÍTULO 6

A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES INICIAIS EM 

CONTEXTOS INCLUSIVOS

Francisca Keyle de Freitas Vale Monteiro

Introdução

A formação de professores, em especial na Educação Infantil, há algum 
tempo tem tido destaque nos debates sobre educação, provocando dúvidas e 
polêmicas sobre como se pode aprimorar a formação docente, aperfeiçoando 
assim, as práticas pedagógicas dos professores do futuro, diante de tantos 
avanços tecnológicos, midiáticos e, portanto, com isso, novas exigências para 
esses profissionais. Fase relevante da formação se dá nas práticas dos estágios 
curriculares, momento em que os estudos realizados durante o curso de 
formação evidenciam-se nas proposições dos planejamentos para as práticas 
em sala de aulas e projetos inovadores de intervenções pedagógicas. O presente 
artigo objetiva apresentar a relevância dessas práticas desenvolvidas na Educação 
Infantil e Séries Iniciais do Curso de Pedagogia – modalidade a distancia, da 
Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, durante estágio supervisionado 
para a formação do professor, destacando o cenário escolar no contexto inclusivo.

O estágio profissional curricular tem por finalidade a inserção dos 
estudantes nos espaços profissionais para os quais estão se preparando em seus 
cursos de graduação (PIMENTA & LIMA, 2010). Entretanto, nossa situação 
se difere um tanto deste percurso, no momento que já estamos inseridos neste 
mercado profissional e buscamos atualização ou adequação de certa formação já 
desenvolvida, vide outras formações acadêmicas, inclusive a específica formação 
de docentes, especialização em docência superior e mais recentemente doutorado 
em Informática na Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

https://doi.org/10.52788/9786599463938.1-6
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desde 2016. Além de licenciada para o citado curso junto à SEDUC e SEMED, 
e acompanho pedagogicamente, filha menor com autismo4 severo  e atípico já 
diagnosticada, CID 10 F 84-1, naquele momento na Creche Escola Aprender 
para Ser - CEAPS, (ensino regular inclusivo – Infantil 2/Alfabetização), turno 
vespertino e no Centro de Educação Especial Pe João Mohana, no turno 
matutino em intervenções pedagógicas referente à sua deficiência, o que assim 
justifica nosso pleito para o aproveitamento desta atuação, e atividade em 
caráter excepcional na referidas instituições e nossa condição para a realização 
do mesmo, o qual detalha-se a fim de ampliar a discussão aqui proposta sobre a 
temática já apresentada. 

O estudo foi reaizado,  portanto, sob a perspectiva sócio-histórica 
com observações no campo do estágio curricular desenvolvido, a partir do 
planejamento de projetos educativos, e aplicação dos fundamentos pedagógicos 
apreendidos, junto à Creche Escola Aprender para Ser - CEAPS, (ensino regular 
inclusivo – Infantil 2/Alfabetização), e no Centro de Educação Especial Pe 
João Mohana. Destaca-se a metodologia diferenciada utilizada que garantiu 
a operacionalização da transversalidade da Educação Especial em sala regular 
para inclusão e acompanhamento da filha e aluna com Transtorno do Espectro 
Autista – TEA, da autora.

Se faz necessário apresentar aqui também um olhar geral sobre o aprendente, 
(pessoa com deficiência), desde as primeiras letras, no ambiente escolar com 
contextos inclusivos diferenciados. “Quem conhece uma pessoa com autismo, 
conhece UMA pessoa com autismo!” Essa frase é muito utilizada pelas famílias 
e pelas pessoas que se relacionam com frequência com pessoas que têm autismo. 
No fundo, o que se quer dizer é que cada pessoa com autismo é única, uma 
pessoa singular como qualquer outra. A maioria das pessoas com autismo são 
consideradas diferentes e estranhas. No entanto, para além dos juízos de valor 
e expectativas sociais que circundam a sociedade atual, devemos ter em conta 
que elas meramente espelham a diversidade humana, merecem ser respeitadas e 
acolhidas em suas necessidades. A pessoa com autismo tem resguardados todos 
os direitos e princípios fundamentais como qualquer ser humano e, no Brasil, 
todos os direitos de qualquer cidadão da pátria. A partir de 2012, com a Lei 
12.764, para todos os efeitos legais, a pessoa com autismo passa a ser também 

4  Na área médica e clínica, utiliza-se atualmente o termo Transtorno do Espectro Autista (TEA). O TEA é 
observado a partir de déficits na interação social, na comunicação interpessoal e no comportamento, que pode 
ser repetitivos e estereotipados. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, estima-se que  atualmente 
aproximadamente 2% da população tenha autismo. (MONTEIRO, 2015)
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considerada pessoa com deficiência. Isso implica que a pessoa com autismo tem 
também as garantias e a proteção previstas na Convenção Internacional sobre 
os Direitos da Pessoa com Deficiência, um marco na luta pela inclusão social e 
combate aos processos de exclusão.

As características peculiares ao autista, costumam manifestar-se a partir 
dos 3 anos de idade, sendo quatro vezes mais comuns em meninos do que em 
meninas. As primeiras descrições de pessoas com TEA datam da década de 1940. 
Foram feitas por Leo Kanner e Hans Asperger em locais diferentes e sem que se 
conhecessem. Inicialmente, o TEA foi considerado um transtorno psiquiátrico 
(conforme o DSM III), no entanto, no DSM IV (também no recente DSM V) 
e na CID 10, o TEA é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento. 
Desde sua identificação, o autismo ainda permanece um campo de muitas 
questões em aberto e de muitas especulações. Sua causa não é conhecida. Há 
uma grande variedade de características e, como já mencionado, as pessoas 
que estão no espectro podem exibir grandes diferenças entre si. Dessa noção 
de variabilidade deriva a nomeação correntemente adotada para se referir a 
essa síndrome: Transtorno do Espectro Autista (TEA), onde o termo espectro 
remete ao sentido de variabilidade de características e sintomas envolvendo a 
interação social, a comunicação e o comportamento. E quanto a necessidade 
e obrigatoriedade dos espaços escolares inclusivos, o debate fica mais acirrado 
quando se observa a contextualização legal abaixo no Brasil:

Na contemporaneidade, há uma incessante busca por espaços organizados a partir 
dos movimentos governamentais e da sociedade civil para a inclusão, assumindo 
cada vez importância maior com a perspectiva de atender as crescentes exigências 
de uma sociedade em processo de renovação, uma sociedade mais justa, solidária 
e acolhedora. No Brasil, a conquista mais recente é a criação da Lei Nº 13.146, 
DE 06 DE JULHO DE 2015 – Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). A referida lei, conhecida 
como “Lei do Romário” é a mais atual no Ordenamento Jurídico Brasileiro, 
sendo destinada a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício 
dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à 
sua inclusão social e cidadania. (Vale, 2019).

A compreensão da inclusão torna-se, assim, um assunto do interesse de 
todas as pessoas. Até porque mesmo que “apenas” 50 a 100 milhões de brasileiros 
tenham alguma deficiência, um dia todos nós precisaremos de acessibilidade, 
porque, com sorte, todos nos envelheceremos
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Apesar de tantas discussões, pensamentos, filosofias e princípios no que 
tange os direitos das pessoas com deficiências, o que se pode perceber é que, 
nas escolas maranhenses, assim como em grande parte do país, as mesmas têm 
encontrado grandes obstáculos para a sua aceitação e participação. As barreiras 
estruturais, falta de formação e informação de professores e, acima de tudo, o 
preconceito, ainda tem delegado a estes seres humanos papéis e posições muito 
aquém de suas potencialidades.

A educação inclusiva compreende uma mudança de concepção política, 
pedagógica e legal, que tem se intensificado no âmbito internacional, cujos 
princípios baseados na valorização da diversidade são primordiais para assegurar 
às pessoas com deficiência o pleno acesso à educação em igualdade de condições 
com as demais pessoas. A Lei Brasileira de Inclusão – LBI, ou Lei 13.146, ou 
Lei Romário, ou ainda Estatuto da Pessoa com Deficiência perpassa por essas 
e outras discussões, devido sua trajetória histórico-social de lutas, conquistas 
e dilemas. A seguir, apresenta-se os referenciais curriculares, a metodologia 
de estágio vivenciada, e consequente as lacunas, entre a teoria e a realidade, 
verificada  in lócus, como comprovam as fotos que consubstanciam a pesquisa e 
trabalho realizado.

Princípios do referencial curricular para a educação infantil – RCNEI 
e o campo  x  metodologia do estágio

Planejando-se com base nos Princípios do Referencial Curricular para a 
Educação Infantil – RCNEI, (1998) que são: 

O respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas diferenças 
individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas,religiosas etc.; · O direito das 
crianças a brincar, como forma particular de expressão, pensamento, interação e 
comunicação infantil;· O acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, 
ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, 
à interação social, ao pensamento, à ética e à estética; · A socialização das crianças 
por meio de sua participação e inserção nas mais diversificadas práticas sociais, 
sem discriminação de espécie alguma; O atendimento aos cuidados essenciais 
associados à sobrevivência e ao desenvolvimento de sua identidade.

Buscou-se desenvolver interdisciplinarmente as capacidades físicas, 
cognitivas, afetivas, estéticas, éticas e de relação interpessoal dos alunos conforme 
RECNEI, (1998) e através das seguintes atividades: Projeto VI Mostra Cultural 
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de Ciências e Sustentabilidade do CEAPS e da Aula-passeio no Jardim 
Botânico da CVRD com o CEE Pe João Mohana.  E quanto ao estágio pode 
proporcionar momentos de interação, trabalhando as relações entre sujeitos 
e instituições, além da articulação dos conhecimentos adquiridos no curso 
com a realidade, e a oportunidade de assimilar  planejamento, experiência  e 
desenvolvimento de atividades contribuindo para a construção da identidade 
docente otimizando sua condição de vida, sendo esta mãe de autista e cuidadora 
pedagógica  desta. 

Abordou-se teoricamente  DURLI & BRASIL , ROCHA, (2002), BRASIL 
(1998,2004), SANTOS (2008), SILVA, et. all,(2013). 

- Planejamento, Organização e Regência do Projeto VI Mostra  Cultural 
de Ciências e Sustentabilidade da Creche Escola Aprender para Ser, situada no 
End. R.14, Nº 69 Cohatrac  IV – vespertino. Escola Privada, com financiamento 
do Educa mais Brasil, modalidade de ensino regular, turma infantil 2, com 02 
alunos na alfabetização. Estrutura física pequena, embora bem arquitetada 
com espaços planejados e rampa de acesso ao 2º andar. Mas, carecendo de 
maior espaço aberto, livre para lazer e atividades culturais e desportivas. Corpo 
pedagógico, docente jovem, atualizado com as novas tendências, com pouca 
experiência embora,muita sensibilidade e disposição para o trabalho.

Foto 1: Rampa no pátio de entrada da escola e aluna autista
Fonte: a autora, 2015

Regência e Suporte Logístico da Aula-passeio no Jardim Botânico da 
CVRD com CEE Pe João Mohana. Centro de Educação Especial da Rede 



DEBATES SOBRE EDUCAÇÃO NO BRASIL: OLHARES INTERDISCIPLINARES  |  VOL. 1’ 83

Pública estadual, situado no end. R. 105, S/Nº, Conjunto Vinhais, (próximo 
à UPA) – matutino. Estrutura fisicamente maior, entretanto pouco mobiliário, 
e carecendo de reformas urgentes, em especial na entrada e estacionamento 
da escola, que funciona de forma improvisada dificultando acesso de todos. 
Professores especializados, inclusive dois para turmas reduzidas com no máximo 
04 alunos, mais com pouquíssima disposição para o trabalho, sérios problemas 
administrativos e políticos. Com um movimento de mães organizado, conflitos 
constantes com a SEDUC, greves e intervenção de outros órgãos públicos na 
gestão. 

A ideia do Projeto VI Mostra  Cultural de Ciências e Sustentabilidade da 
Creche Escola Aprender para Ser, é de autoria e iniciativa da própria escola, e 
como constata-se no que tange ao planejamento coube a nossa responsabilidade 
planejar a inserção da aluna especial, na programação da Mostra com atividades 
adaptativas, desde o momento da discussão do subtema escolhido até os artefatos 
para constar na ambientação da sala, sem causar transtorno à mesma e incentivar 
sua participação e interação no processo. Destaca-se a preocupação com sons, 
ruídos que ocasionam crises emocionais e de comportamento nos alunos com 
deficiência de toda a escola.

Abaixo, programação sintetizada:

• Bercário e Mini – Maternal : Região nordeste ( Maranhão, Bahia e Alagoas) 
REGGAE, AXÉ E MARACATU:UMA VIAGEM AOS ENCANTOS DO 
BRASIL; • Maternal I - Vespertino: Região Sudeste (São Paulo e Espírito Santo) 
REGIÃO SUDESTE UMA VISÃO DO PIONEIRISMO ECONÔMICO- 
INDUSTRIAL BRASILEIRO.• Maternal II - Vespertino :Região Nordeste 
(Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte) REGIÃO NORDESTE: HISTÓRIA 
DE ENCANTOS E BELEZAS CULTURAIS; •  Infantil I - vespertino: Região 
Nordeste (Piauí, Ceará e Pernambuco) PIAUÍ, CEARÁ E PERNAMBUCO: 
DO SERTÃO ÁRIDO, AOS ENCANTOS LITERÁRIOS.• Infantil II e 1º 
ano: Região Norte (Acre, Roraima, Rondônia, Amazonas) REGIÃO NORTE 
:ONDE O CORAÇÃO DO BRASIL BATE MAIS FORTE.
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Foto 2: Cartaz do Projeto Interdisciplinar (Encerramento do semestre)
Fonte: arquivo da escola, 2015

A sexta edição da mostra teve como tema “Regiões: uma terra muitos 
Brasis, seu povo e sua história” o qual motivou a garotada para integração e 
valorização do nosso Brasil, que é um país de grande extensão territorial. 
Reconheceram de forma lúdica, que o Brasil é um país de grandes riquezas 
naturais e culturais e que cada região brasileira possui suas peculiaridades. 
Na Mostra foram apresentados trabalhos de arte, pintura, escultura, brinquedos 
feitos de sucata, mosaicos, além de comidas típicas das regiões e muito mais. 
Tudo confeccionado pela criançada com muito colorido e criatividade. Foi uma 
tarde bastante divertida, com apresentações culturais, como peças sobre os mitos 
dos estados, danças regionais e um trio de forró e repentes nordestinos, que 
encerrou as apresentações públicas.

Segundo Soares (2009, p. 5) o trabalho pedagógico para as atividades 
planejadas na educação infantil requer condições importantes, as quais foram 
primadas aqui e destaca:

O trabalho pedagógico precisa ser organizado de forma que as crianças sejam 
vistas como seres sócio-históricos, indivíduos que vivem em sociedade, ou seja, 
cidadãos e cidadãs. Diferentes características como histórias de vida,região 
geográfica, classe social, etnia e sexo devem ser reconhecidas e conflitos originados 
dessas diferenças jamais podem ser reforçados.
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         Foto 3: Professores, alunos e comunidade na Mostra
Fonte: arquivo da escola, 2015

Já a aula-passeio5, organizada pela coordenação pedagógica do Centro de 
Educação Especial Pe. João Mohana, foi sugestão das próprias mães de estudantes 
para driblar o momento de crise administrativa e docente da instituição. Avalia-
se, entretanto, que além de oportuna todas as condições favoráveis ao evento 
como transporte, comunicação e outros cuidados especiais foram muito bem 
planejados e executados sob à maestria da supervisora pedagógica Raimunda Silva 
e sua equipe, alcançando assim a satisfação junto aos familiares e responsáveis 
pelos alunos, bem como oportunizando a estes um momento prazeroso de 
descobertas e novas aprendizagens, socializando-se em ambiente externo, seguro 
e agradável.

Sistematiza-se abaixo o roteiro seguido pelas classes de estudantes, família 
e professores:

 ROTEIRO  -  ( Aula/Passeio – CVRD)

• Saída no ônibus escolar do CEE Pe João Mohana com pais e profs;• 
Trajeto com músicas infantis alusivas à natureza e distribuição de água para 
todos; • Recepção festiva com balões e  fotos na Estação da CVRD – Anjo da 

5  FREINET, C. (1966). Aprender não tem que ser exclusividade da sala de aula. Uma visita organizada a um 
museu ou centro cultural, em turma, com o acompanhamento do professor, costuma motivar as crianças e 
ajudá-las a visualizar o ponto exato em que a teoria do conteúdo curricular e a magia da vida e da natureza se 
encontram. Essa estratégia, que foi desenvolvida, inicialmente, por um educador francês, a partir da observação 
que ele fazia dos próprios alunos em atividades ao ar livre, tem quase um século de existência. Célestin Freinet 
nasceu em 1896 e foi pastor de rebanhos antes de cursar o magistério. Lutou na Primeira Guerra Mundial e 
chegou a ser preso em um campo de concentração durante a Segunda. No período entre guerras, iniciou alguns 
experimentos usados até hoje, como a aula-passeio – também conhecida como estudo de campo –, o jornal de 
classe e o livro da vida. Embora não tenha estruturado nenhuma teoria pedagógica fechada, quando morreu, 
aos 70 anos, em 1966, deixou uma contribuição muito significativa para a modernização da Educação.
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guarda;•  Trilha Ecológica Sinestésica  (flora brasileira) vivenciada por todos 
com guias abordando os temas natureza, ciências, ecologia; •  Parada para o 
lanche; •  Passagem na brinquedoteca  com atividades lúdicas sobre a temática 
abordada; •  Despedida e Agradecimentos, (Retorno para a escola).

Foto 4: Recepção do grupo no Jard. Botânico CVRD
Fonte: arquivo da escola, 2015

Avaliamos toda essa experiência como louvável. A abordagem  que se 
processou foi a que denominamos de Emergente, pois tudo aquilo que será 
desenvolvido para e com as crianças emerge do seu cotidiano; por isso, o 
professor busca o reconhecimento dos temas a serem tratados através da escuta, 
dos movimentos realizados pelas crianças, dos seus interesses e necessidades. 
Partindo do que captura dessa escuta, encaminha, em conjunto com as crianças, 
“um mergulho” em um determinado assunto, constituindo-se, assim, um projeto 
de “Aula-passeio ou de Passeio-aula”.

Nessa abordagem de planejamento, as crianças são vistas como competentes 
e capazes, como sujeitos únicos, com direitos, participando ativamente das 
propostas pedagógicas que vão se apresentando no dia a dia em sala de aula. 
Nela, o espaço para o inesperado é possível e reconhecido, fazendo com que o 
conhecimento proceda de uma construção pessoal e social e num contexto social 
e cultural envolvente (RABITTI, 1999; GANDINI, 2002; RINALDI, 1999). 
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Foto 5: Trilha ecológica com guia CVRD
Fonte: a autora, 2015

Dentro deste contexto escolar, destaco esta experiência pedagógica na 
educação infantil proporcionada pelo estado em parceria com a iniciativa privada 
como a melhor vívida por nós. Especialmente pelo clima geral da escola, aula e 
ambiente. Pode-se ter com o passeio um contexto escolar repleto de significação 
na história de vida dessas crianças sendo, por isso, uma excelente ferramenta 
pedagógica. Questões afetivas, de autonomia, movimento, socialização, 
fisiológicas e capaz de estimular a exploração e a descoberta com objetos e 
materiais diversos, tais como plantas, materiais naturais, como água, areia, terra, 
madeira. Além disso, ainda favoreceu a atividade lúdica da criança por meio da 
qual ela cresce e se desenvolve.

Relevante para a formação de professores das séries iniciais

O aprendizado devidamente organizado resulta em desenvolvimento 
mental. O pensamento é gerado por motivação, ou seja, nossos desejos, 
necessidades, emoções.  Portanto, pode-se considerar que existem dois tipos 
de condições de aprendizagem: as externas, referindo-se aos aspectos sociais 
e culturais e as internas: ligadas ao corpo como organismo mediador de toda 
a ação. Aqui a afetividade e inteligência se permeiam, e ampliam a valorização da 
importância do estágio para a formação de professores das séries iniciais.

Para Monteiro (2015, pp.18-19), a formação do professor necessita disto:

O professor precisa estabelecer uma relação afetiva com seus alunos e perceber 
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que como individuo, os alunos também tem algo a oferecer e que aprendizagem 
se dá através dessas interações. Para realizar propostas de ensino-aprendizagem, o 
professor deve conhecer suas possiblidades, características de seus alunos, para que 
possa adequar uma metodologia de ensino.Interação, comunicação, observação 
deve ser uma constante em qualquer sala de aula, nos mais diferentes processos 
para reavaliação da proposta inicial e condução de uma mediação que facilite 
a construção de uma aprendizagem significativa. 

A prática docente deverá se manter criativa, segundo Freinet, e a mediação 
afetiva tem papel importante no processo de diagnóstico, pois apropria-se de 
vida simbólica, e prepara o indivíduo, inclusive o professor para as diferentes 
adversidades internas e externas ao mediador/aprendiz.

Também Freinet vem somar com a perspectiva sócio-histórica quando 
desafia o pragmatismo cientificista. Observa-se que a contribuição de 
Freinet foi fundamental para o aperfeiçoamento desta proposta pedagógica ao 
redimensionar as questões da sensibilidade, do toque e da emoção no âmbito 
de novas práticas educativas. Se antes a sensibilidade foi censurada como 
uma premissa para a formação do educando no contexto da modernidade, 
Freinet, ao aproximar-se das propostas inovadoras sóciohistóricas, recoloca essa 
dimensão da humanidade no seu devido lugar. Assim, a relação escola-
vida dinamiza-se com a sensibilidade recuperada colocando em relevância as 
práticas sócio-históricas.

Diante dos esforços aqui demonstrados, pode-se constatar a importância 
do Estágio, quando este busca garantir a operacionalização da transversalidade da 
Educação Especial. E aqui, justifico, relembrando as especificidades da história 
de vida da graduanda, ( naquele momento) autora deste artigo, e necessidade 
vigente em curso, embora  ainda sejam inúmeros os fatores que dificultaram 
tais realizações: desde de questões físicas (estruturais) nas duas instituições, 
perpassando por limitações quanto à formação dos profissionais, até mesmo à 
aceitação e discriminação  sócio-cultural da própria comunidade, verificou-se 
avanços significativos nos dois contextos escolares distintos apresentados, dos 
quais enumera-se resumidamente: - 1. Quebrou-se paradigmas com atividades 
adaptativas aos conteúdos dos eixos-curriculares: Linguagem Oral e Escrita, 
Matemática, Musica Artes Visuais, Natureza e Sociedade, Movimento; - 2. 
Ampliou-se as condições objetivas de cada escola, dos alunos e do currículo 
específico da Educação Infantil, especialmente das crianças com deficiências; - 
3. Proporcionou-se  a certeza da possibilidade, da esperança, da solidariedade 
a partir do afeto e da vontade política de querer fazer, independente de quem 
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SOMOS, OU EM QUAL FUNÇÃO SOCIAL ESTAMOS. Seja professor, pai, 
mãe, aluno, estagiário, supervisor, responsável, gestor, parceiro, funcionário, 
técnico...

Nesse contexto, Santos (2016, p. 7) atualiza os principais referenciais, que 
enfatizam uma educação de qualidade para todos: “[...] os rumos da educação 
especial, tornam-se fundamental para a construção de políticas de formação, 
financiamento e gestão, [...], concebendo a escola como um espaço que reconhece 
e valoriza as diferenças”. 

No mesmo documento, Santos (2016) esclareceu que, objetivando 
instituir uma política pública de financiamento da educação inclusiva, foi 
publicado o Decreto nº 6.571/2008, incorporado pelo Decreto nº 7.611/2011, 
dispondo sobre o apoio da União aos sistemas de ensino para ampliar a oferta 
do atendimento educacional especializado – AEE a estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, 
mantendo seu financiamento no âmbito do FUNDEB. Entretanto, não é o que 
se constata na maioria dos contextos escolares maranhenses no que tange ao 
apoio a formação de professores   em AEE e recursos tecnológicos de fato.  Nesta 
experiência de estágio supervisionado, as metodologias ativas6 empreendidas 
fizeram o diferencial, embora estivéssemos longe do contexto pandêmico dos 
nossos dias e da mega-valorização do mundo digital, a tecnologia social da 
vontade de fazer dos educadores e educandos “driblou”, as impossibilidades já 
demarcadas pela história dos espaços escolares excludentes.

Considerações finais

Neste artigo apresentou-se com riqueza de detalhes, desde o aprofundamento 
teórico dos princípios do RECNEI, até a descrição das atividades práticas 
desenvolvidas em sala de aula, ou seja a importância do estágio supervisionado 
para a formação do professor da educação infantil e das séries iniciais, em 

6  MORAN,J. 2019-2020 .  “O principal objetivo deste modelo de ensino é incentivar os alunos para que 
aprendam de forma autônoma e participativa, a partir de problemas e situações reais. A proposta é que o 
estudante esteja no centro do processo de aprendizagem, participando ativamente e sendo responsável pela 
construção de conhecimento” . Para o professor José Moran, da Universidade de São Paulo (USP) e pesquisador 
de mudanças na Educação, a tecnologia traz hoje integração de todos os espaços e tempos. O processo de 
ensinar e aprender acontece numa interligação simbiótica, profunda, constante entre o que chamamos mundo 
físico e mundo digital. Não são dois mundos ou espaços, mas um espaço estendido, uma sala de aula ampliada 
– que se mescla, hibridiza constantemente.
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especial com o desafio da inclusão da criança com deficiência, em uma estrutura 
escolar da rede particular de ensino e noutra da rede pública de ensino da capital 
maranhense foram abordados.

Entretanto, destaco como um dos resultados relevantes que pude 
contabilizar concretamente foi a satisfação dos públicos envolvidos nos dois 
contextos escolares quanto às atividades aqui descritas, e mais especificamente 
o convite especial que recebi da direção da CEAPS para participar da Semana 
Pedagógica da  Creche – escola  Aprender para Ser, em decorrência de nossas 
contribuições à Mostra Cultural,  assim ministrou-se a palestra: INCLUSÃO 
COM A TECNOLOGIA DE PRÁTICAS INOVADORAS E AFETIVIDADE 
– um percurso de aprendizagens para neo-educadores para todo o corpo docente, 
alcançando-se o objetivo  de sensibilizá-los à necessidade primeira e fundamental 
da afetividade para o desenvolvimento da regência na educação infantil e para 
quaisquer conquista cognitiva das crianças. 

E é extremamente relevante lembra-se  aqui, que foi graças, a Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU 2006), promulgada no 
Brasil com status de emenda constitucional por meio do Decreto 6.949/2009, 
estabelece o compromisso dos Estados - Parte de assegurar às pessoas com 
deficiência um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de ensino, em 
ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, compatível 
com a meta de inclusão plena, com a adoção de medidas para garantir que as 
pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob 
alegação de deficiência e possam ter acesso ao ensino de qualidade em igualdade 
de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem.

As escolas regulares devem, portanto, garantir o acesso dos estudantes 
público-alvo da educação especial às classes comuns, promover a articulação 
entre o ensino regular e a educação especial, contemplar a organização 
curricular flexível, valorizar o ritmo de cada estudante, avaliar suas habilidades 
e necessidades e ofertar o atendimento educacional especializado, além de 
promover a participação da família no processo educacional e a interface com 
as demais áreas intersetoriais.Assim como os demais custos da manutenção e 
desenvolvimento do ensino, o financiamento de serviços e recursos da educação 
especial, contemplando professores e recursos didáticos e pedagógicos para o 
atendimento educacional especializado, bem como tradutores/intérpretes de 
LIBRAS, guia-intérprete e outros profissionais de apoio às atividades de higiene, 
alimentação e locomoção, devem integrar a planilha de custos da instituição de 
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ensino. A partir da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva (MEC, 2008), os programas e ações nesta área promovem 
o acesso e a permanência no ensino regular, ampliando a oferta do atendimento 
educacional especializado, rompendo com o modelo de integração em escolas e 
classes especiais a fim de superar a segregação e exclusão educacional e social das 
pessoas com deficiência.  

Dessa forma, a legislação garante a inclusão escolar aos estudantes público-
alvo da educação especial nas instituições comuns da rede pública ou privada 
de ensino, as quais devem promover o atendimento as suas necessidades 
educacionais específicas.

Desse modo, sempre que o AEE for requerido pelos estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades/
superdotação as escolas deverão disponibilizá-lo, não cabendo o repasse dos 
custos decorrentes desse atendimento às famílias dos estudantes. As instituições 
de ensino privadas, submetidas às normas gerais da educação nacional, deverão 
efetivar a matrícula no ensino regular de todos os estudantes, independentemente 
da condição de deficiência física, sensorial ou intelectual, bem como ofertar o 
atendimento educacional especializado, promovendo a sua inclusão escolar.

Portanto, não encontra abrigo na legislação à inserção de qualquer cláusula 
contratual que exima as instituições privadas de ensino, de qualquer nível, etapa 
ou modalidade, das despesas com a oferta do AEE e demais recursos e serviços 
de apoio da educação especial. Configura-se descaso deliberado aos direitos dos 
estudantes o não atendimento as suas necessidades educacionais específicas.
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CAPÍTULO 7

ANÁLISE DAS METODOLOGIAS APLICADAS NO ENSINO 
APRENDIZAGEM DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA7

Bianca Ingrid Marques  Moreira, Rousilani Nonata Abrantes Pereira, 
Pricila da Conceição Ramos Silva, Ruth de Jesus Leite  Teixeira

Introdução

 Sabe-se que a Educação Inclusiva tem por objetivo desenvolver métodos 
de ensino e aprendizagem apropriados, assim como promover a integração desses 
alunos de forma inclusiva, promovendo uma educação sem discriminação. 
Porém, é notório que para ocorrer essa inclusão é preciso haver proposta 
didática que auxiliem o professor no âmbito escolar, uma vez que à ausência 
de metodologia e o despreparo dos professores retardam esse processo. Haja 
vista que os professores não recebem o acompanhamento necessário. Daí, a 
importância das políticas publica, para a reversão desse quadro.

Dessa forma, parte-se do seguinte problema científico: quais são as 
metodologias adequadas para a educação inclusiva? 

 Para tal finalidade, delineou-se o objetivo geral que é identificar as 
metodologias adequadas para a inclusão do aluno com deficiência e sugerir uma 
proposta didática sobre a educação inclusiva para o professor no contexto escolar. 

Este trabalho se enquadra, conforme os conceitos de Vergara (2014), da 
seguinte maneira: Quanto aos fins é descritiva, explicativa. Descritiva tem a 
finalidade de abortar conceitos sobre a educação inclusiva e sobre a realidade 
do cotidiano escolar. Explicativa por procurar fazer uma analogia da educação 

7 Artigo apresentado como trabalho de conclusão de curso da Especialização em Educação Especial pelo 
IESF/Guimarães-MA.

https://doi.org/10.52788/9786599463938.1-7



DEBATES SOBRE EDUCAÇÃO NO BRASIL: OLHARES INTERDISCIPLINARES  |  VOL. 1 94

inclusiva. Quanto aos meios é bibliográfica, porque há necessidade de recorrer a 
uma vasta literatura; livros, artigos, revistas. É documentada, pois se utiliza Leis 
e Normas, uma vez que, dará suporte teórico para a elaboração deste trabalho. 

A relevância desta pesquisa está em refletir sobre as metodologias que 
ajudem o professor na inclusão do aluno no espaço escolar, garantindo, assim, 
o respeito às diferenças em todo o processo educativo, bem como a promoção 
e o desenvolvimento de ambos no ato de ensino-aprendizagem. Para que isso 
aconteça, o aluno tem de estar inserido no contexto escolar.

Partindo dessa premissa, será essencial analisar diversas literaturas que 
trabalham sobre a educação inclusiva, e depois, apresentar discussões de modelos 
de didáticos acerca da educação inclusiva no âmbito escolar. 

Por fim, o conteúdo que será abordado neste artigo busca contribuir com o 
aprimoramento do desenvolvimento educativo de alunos com deficiência. Além 
de discutir métodos que contribuam com a aprendizagem de maneira reflexiva. 
Levando em consideração, também, a condição do aluno como um ser ativo que 
busca constantemente a inclusão diante do contexto social. 

Breves reflexões sobre a educação inclusiva no brasil

Sabe-se que a Inclusão de pessoas com deficiência no âmbito escolar vem se 
tornando atualmente um tema de discussão e controvérsias na área educacional. 
Segundo Sassaki (1997), inclusão é um processo pelo qual a sociedade tem de 
se adaptar para incluir em seus sistemas sociais pessoas com deficiências e, ao 
mesmo tempo, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade. O 
cenário educacional deverá propiciar tais momentos, conforme explicita Mitler:

No campo da educação, a inclusão envolve um processo de reforma e de 
reestruturação das escolas como um todo, com o objetivo de assegurar que todos 
os alunos possam ter acesso a todas as gamas de oportunidades educacionais e 
sociais oferecidas pela escola (MITLER, 2003, p. 25).

No entanto, quando nos referimos ao âmbito educacional, remete-nos ao 
despreparo de muitos docentes, que visa apenas o ato de cuidar, e quando se volta 
ao ato de ensinar, torna-se um ensino sistematizado. É preciso se desprender 
desses conceitos e buscar estratégias para inclusão desses alunos com deficiência, 
não importa qual seja a sua condição física, raça, religião, classe social etc. É 
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necessário se reinventar e construir estratégias de acesso e permanência destes 
alunos, possibilitando a construção de um sistema que respeite as diferenças de 
cada aluno, cabe a nós docentes respeitar as limitações de cada um. 

Alves (2012, p. 15) diz que incluir é abranger, compreender, envolver, 
implicar, acrescentar e somar. Portanto, que fique compreendido que qualquer 
indivíduo pode ser incluído, pois nós podemos e devemos envolvê-lo, implicá-
lo, juntando-o a qualquer outro ser para somar o seu crescimento a ambos.

Para Ferreira (2005, p. 44), a inclusão envolve: 

[...] uma filosofia que valoriza diversidade de força, habilidades e necessidades 
[do ser humano] como natural e desejável, trazendo para cada comunidade 
a oportunidade de responder de forma que conduza à aprendizagem e do 
crescimento da comunidade como um todo, e dando a cada membro desta 
comunidade um papel de valor.

Sanchez (2005, p. 17) destaca em seus trabalhos que a Inclusão é um processo 
dinâmico e gradual, que se sintetiza em “cooperação/solidariedade, respeito ás 
diferenças, melhora para todos, pesquisa reflexiva”. Para poder incluir de fato é 
necessário fazer uma reformulação dos princípios e práticas educacionais, sabe-
se que este processo é consecutivo e gradativo, onde envolve questões voltadas 
a políticas públicas, estratégias e principalmente a família, que é parceria 
principal para tal processo. A educação Inclusiva visa desenvolver métodos de 
ensino aprendizagem onde possa promover a integração desses alunos de forma 
inclusiva, promovendo assim uma educação sem discriminação. É perceptível 
que para ocorrer essa inclusão é preciso haver proposta didática que auxiliem o 
professor na inclusão destes alunos, que sejam eficazes esses métodos deverão ser 
apropriados para se obter uma educação sem discriminação. 

A formação inadequada e o despreparo dos professores podem tornar o 
processo da educação inclusiva complexo, uma vez que os mesmos poderão ter 
dificuldade para atingir seus objetivos de ensino, caso não usem abordagem 
adequada (GARCIA, 2013).  Para que isso aconteça, faz-se necessário que as 
instituições reconheçam seus próprios desafios e busquem estratégias para se 
obtiver um sistema educacional incluso. A inclusão de pessoas com deficiências 
em escolas de ensino regular é garantida por Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
LDB Nº 9394/96, e cada vez mais alunos frequentam as salas regulares (BRASIL, 
1996). 
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A Educação Inclusiva, por sua vez, fortaleceu-se mundialmente após o 
surgimento da Declaração de Salamanca, na Espanha, entre os dias 07 e 10 de 
Junho (1994), com o intuito de reafirmar um compromisso já preestabelecido com 
o projeto educação para todos, dando oportunidade para crianças e jovens com 
deficiência tornarem-se integrantes do sistema educacional regular. A Declaração 
de Salamanca é um documento de grande importância, este documento reafirma 
que todos que tenham necessidades especiais devem frequentar o ensino regular, 
e que as instituições de ensino regular que são inclusivas têm que possuir meios 
que possam combater atitudes discriminatórias (BRASIL, 1994). Conforme diz 
em seu texto, a Declaração de Salamanca é considerada inovadora: 

[...] proporcionou uma oportunidade única de colocação da educação especial 
dentro da estrutura de “educação para todos” firmada em 1990 (...) promoveu 
uma plataforma que afirma o princípio e a discussão da pratica de garantia da 
inclusão das crianças com necessidades educacionais especiais nestas iniciativas e 
a tomada de seus lugares de direito numa sociedade de aprendizagem (BRASIL, 
1990).

A Declaração de Salamanca caracteriza a inserção dos indivíduos que 
possuem necessidades educacionais especiais com uma política de justiça social, 
conforme explicita:

[...] as escolas se devem ajustar a todas as crianças, independentemente das suas 
condições físicas, sociais, linguísticas ou outras. Neste conceito, terão de incluir-
se crianças com deficiência ou sobredotados, crianças da rua ou crianças que 
trabalham, crianças de populações remotas ou nómadas, crianças de minorias 
linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de áreas ou grupos desfavorecidos ou 
marginais (BRASIL, 1994, p. 6).

De acordo com o documento citado acima, destaca-se que são as 
instituições que necessitam adaptar-se conforme com as necessidades de cada 
educando. A escola precisa estar apta para receber esta clientela sem ter em conta 
suas dificuldades em diversos contextos de sua vida. A sociedade escolar tem de 
acolher os sujeitos independentemente de suas origens, classes sociais, carências, 
limites ou defeitos, ou ate mesmo ser alto-habilidoso. Portanto, não é o aluno 
que tem que adaptar-se à escola e sim a escola prepara-se para os alunos. 

A Constituição Federal Brasileira, de 1988, garante o direito à educação  e 
escolarização a todos, realizada em classes comuns e ao Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) complementar ou suplementar à escolarização. Apesar de a 
inclusão ser tema constante em documentos oficiais, há diversas interpretações 
do mesmo conceito e a discriminação ainda é uma barreira para o avanço das 
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perspectivas inclusivas. A referida temática surge da necessidade que a educação 
inclusiva não é uma tarefa fácil de resolver na prática é necessária uma nova 
postura referente à inclusão de pessoas com deficiência (BRASIL, 1988). 

Com o intuito de reafirmar um compromisso, a Secretaria Especial 
do Ministério da Educação publicou o documento Salas de recursos 
multifuncionais – espaço do atendimento educacional especializado, em que 
afirma que essas Salas de recursos multifuncionais são espaços da escola, nas 
quais se realizam o Atendimento Educacional Especializado (AEE), para os 
alunos com deficiências, educacionais especiais, por meio de desenvolvimento 
de estratégias de aprendizagens centradas em um novo fazer pedagógico que 
favoreça a construção de conhecimento pelos alunos, subsidiando-os para que 
desenvolvam o currículo e participem da vida escolar (BRASIL, 2006).  

 Contudo, observa-se que após a implantação da Declaração de Salamanca 
de 1994, ainda está caminhando de forma lenta, pois, há necessidade de 
quebrar paradigmas no intuito de preparar a sociedade para acolher e aceitar 
a diversidade. Podemos afirmar que a meta da inclusão é não permitir que o 
aluno com deficiência fique fora do sistema escolar, na qual este setor tem por 
obrigação adaptar-se as necessidades destes alunos. Sobre isso, Mantoan, afirma 
que:

As escolas atendem às diferenças sem discriminar, sem trabalhar a parte com 
alguns alunos, sem estabelecer regras especificas para se planejar, para aprender, 
para avaliar (currículos, atividades, avaliação da aprendizagem para alunos com 
deficiência e com necessidades especiais) (MANTOAN, 2003, p. 25).

Portanto, as escolas têm por obrigação receber esses alunos com deficiência 
e mudar o currículo escolar e adaptar à realidade desses estudantes. O professor, 
como organizador da sala de aula, tem o papel de orientar os alunos durante o 
processo de ensino-aprendizagem, em que esse docente assume o compromisso 
de fazer a inclusão e permanência destes em sala de aula. 

Alguns teóricos do nosso país defendem a inclusão escolar total incondicional 
para todos, como consequência da transformação do ensino regular. 

Mantoan (1998, p. 3) propõe: 

[...] uma verdadeira transformação da escola, de tal modo que o aluno tenha a 
oportunidade de aprender, mas na condição de que sejam respeitados as suas 
peculiaridades, necessidades e interesses, a sua autonomia intelectual, o ritmo e 
suas condições de assimilação dos conteúdos curriculares.
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Nesse contexto, é importante que se tenha um cenário escolar modificado, 
no qual haja ensejo para que o educando possa adquirir conhecimentos mediante 
suas dificuldades de aprendizagem. Além disso, é essencial para que o aluno 
possa ser reconhecido em sua particularidade, seu desejo e sua dedicação para 
aprender. Levando em consideração também, sua independência racional, bem 
como, sua condição física, motora e psicológica para compreender os assuntos 
que serão repassados em sala de aula. 

 Gorgetti e Costa (2005, p. 19), seguem a mesma linha de pensamento e 
revelam que: “Participar de um processo inclusivo é estar predisposto a considerar 
e a respeitar as diferenças individuais”. 

Mediante as palavras dos autores acima mencionados, fazer parte de uma 
ação integradora é se colocar a disposição de fazer valer o respeito e acatar 
com responsabilidade as diversidades particulares de cada indivíduo. Portanto, 
quando um estabelecimento de ensino assumir estes requisitos de atender as 
necessidades de seu alunado, será considerada uma instituição transformada 
verdadeiramente. 

Discussões de modelos didáticos para a inclusão na sala aula

Para se ter uma educação de qualidade e inclusiva é necessário a 
transformação dos espaços, no que diz respeito ao processo de inclusão, já que o 
sujeito com necessidade educacionais ou especiais não podem ser taxadas apenas 
por suas limitações ou deficiências. 

Visto que, para o ensino ser considerado inclusivo, não basta apenas 
receber alunos com necessidades especiais, mas é preciso criar um ambiente 
subjetivo e social, onde as outras crianças possam conviver e sejam capazes de 
compartilhar suas atividades com todos. Assim, são relevantes a força, a vitalidade 
e a criatividade do professor nesse processo de inclusão.

Observando demanda de alunos com deficiência na sala regular, surge a 
necessidade de elaborar uma proposta didática que venha oferecer condições 
para que todos possam aprender. Maria Tereza Mantoan (2011, p. 78) diz que 
o processo de transformação da escola comum é lento e exige uma ruptura com 
os modelos pedagógicos vigentes. Portanto, sabe-se que uma das finalidades 
da escola é construir uma cidadania através do acesso ao conhecimento, daí a 
importância da inclusão de todos os indivíduos na sala de aula. 
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Por isso, os educadores devem buscar uma qualificação para dar respostas 
à diversidade, que não se limita a deficiência, mas que abrange uma série de 
fatores, como as diferenças quanto às habilidades, as quais não se devem restringir 
o exercício da cidadania, materializado na concepção da educação inclusiva, 
como acesso ao ingresso na escola. A formação continuada dos professores busca 
construir alternativas inovadoras para atuar com múltiplo, que venham favorecer 
a aprendizagem dos alunos com deficiência e considerá-lo protagonista no 
contexto em que atua. Quando de fato é compreendido o conceito de inclusão 
torna-se mais fácil solucionar as dificuldades encontradas.  

Para que isso aconteça, existe a necessidade da adaptação curricular da 
escola, um currículo flexível, “As adaptações curriculares visa proporcionar 
oportunidade de acesso aos estudantes com deficiência, ao qual venha favorecer 
um melhor aproveitamento em seu processo de ensino-aprendizagem” (COSTA; 
MUNSTER, 2017, p. 362). 

Cabe ressaltar os modelos didáticos buscam atender às necessidades dos 
alunos com deficiência e devem estar relacionados aos conteúdos abordados em 
sala de aula, os modelos didáticos, por sua vez, podem ser usados de forma 
interdisciplinar respeitando o propósito da inclusão. 

Sob o olhar da educação inclusiva, a elaboração dos modelos didáticos é uma 
importante ferramenta para auxiliar no processo do ensino-aprendizagem dos 
alunos com deficiência, uma vez que, auxiliem no desenvolvimento perceptual 
dos alunos. Para Matos et al. (2009), os modelos didáticos são representações 
teóricas, pois os modelos são construídos a partir de materiais concretos que 
representam processos e estruturas biológicas. Visto que o uso desses materiais 
permite a interação direta dos alunos com o objeto estudado, em que utilização 
desta metodologia tem aspecto diferencial e o objetivo da mesma é significativo, 
destacando a importância dos professores no processo de inclusão. 

Um fator importante é a utilização de recurso físicos, didáticos e pedagógicos 
que atendam às necessidades dos alunos com deficiência incluídos na sala regular. 
Desta forma o mesmo sentirá aceito, sentir-se-ão acolhidos pelos demais alunos 
na sala de aula. Atualmente, a falácia é que todos os alunos com deficiência estão 
incluídos no processo educativo, mas nem sempre essa inclusão ocorre como 
deveria. Certo que muitas conquistas de obteve, porém, nossa ainda parece som 
preconceitos e falas excludentes (LEITE; BORELLI; MARTINS, 2013). 

Com a utilização de modelos didáticos confeccionados, poderá despertar o 
interesse do aluno na aula, tais recursos facilitam absorver os conteúdos. Alunos 
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com deficiência ou não tem a necessidade de práticas pedagógicas diferenciadas 
para aprender, após o uso dessas práticas pode-se obter dados relevantes para o 
aprendizado desses alunos.  

A inventividade do professor somada com a convicção que a aprendizagem 
é possível para todos os alunos e que todos aprendem da sua forma sem estabelecer 
limites um dos outros, com certeza contribuirá para a remoção de obstáculos 
que tantos alunos têm enfrentado no processo de aprendizagem (CARVALHO, 
2000, p. 64-65). 

É recomendável que o professor alterne metodologias tradicionais com as 
diferenciadas, pois as aulas devem despertar o interesse dos alunos em aprender. 
Quando se tem um aluno com deficiência no ensino regular, o professor tem 
que inovar buscar metodologias diferenciadas, criar objetos para que eles possam 
sentir e estimular outros sentidos. Para tornar as aulas mais atrativas, a criação de 
modelos didáticos é considerada uma excelente proposta. 

Segundo Cavalcante e Silva, os modelos didáticos permitem a 
experimentação, dando oportunidade aos estudantes de fazerem a relação com 
a teoria e a prática. Fazendo que compreendam os conceitos, desenvolvimento 
de habilidades e competências. Para Orlando et al. (2009 apud MENDONÇA 
& SANTOS, 2001 p. 03), os modelos didáticos são, “como estruturas 
tridimensionais ou semi-planas (alto relevo) e coloridas, são usadas como 
facilitadoras do aprendizado, auxiliando o conteúdo escrito e as figuras planas, 
descoloridas dos livros-texto”. Almeida (2003) afirma que o rendimento 
dos estudantes aumenta de forma significativa, quando se trabalha de forma 
interativa e participativa (apud ORLANDO, 2009). 

Desta forma, é de grande utilidade o uso de materiais didáticos que auxiliem 
no processo de ensino-aprendizagem, visto que podem favorecer a obtenção de 
conhecimento, e, para alunos com deficiência é necessário que estes materiais 
devam estar adaptados para que eles possam reconhecer cada estrutura dos 
modelos que serão usados em sala de aula. 

A construção e o uso dos modelos didáticos proporcionam a aproximação 
entre aluno e professor, onde viabiliza a absorção de conteúdos e mantém a 
dinamicidade das aulas. Assim, a construção de recursos didáticos com materiais 
de baixo custo torna-se fundamental para uma melhor prática pedagógica 
auxiliando nos processos de ensino-aprendizagem (ZOMPERO; LABURÚ, 
2010). 
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Uma vez que esses modelos didáticos adaptados estarão contribuindo para 
o processo de inclusão escolar, que visa oportunizar a aprendizagem a todos os 
alunos com deficiência ou não sem distingui-los, independentemente de sua 
necessidade. Para fazer o uso dos modelos didáticos, os professores devem estar 
preparados para desenvolver a aplicação uma vez que estes modelos devem estar 
relacionados com o conteúdo que será ministrado, podendo assim obter um 
bom resultado. 

O uso dessas metodologias diferenciadas torna-se responsável pela melhoria 
na capacidade de adquirir e guardar informações comparadas aos métodos 
tradicionais, sendo que são essas metodologias que acabam fazendo com que os 
alunos se concentrem, e aprendam de forma lúdica. 

Durante a aplicação dos modelos didáticos é necessário que no primeiro 
momento se faça um levantamento prévio do conteúdo e deixar que os alunos 
façam comparação com a relação com o dia a dia, visto que este ponto é de 
grande importância e tem relevância no que tange o ensino-aprendizagem. Para 
que a aula se torne mais atrativa durante a exposição dos modelos didáticos é 
necessário que os alunos tenham contato, para que despertem a curiosidade 
fazendo com que estes se sintam acolhidos e incluídos. 

Para Matos et al. (2009), os modelos didáticos são representações teóricas 
da realidade, pois os modelos são construídos a partir de materiais concretos. 
Uma vez que estes materiais permite a interação direta dos alunos, o uso dos 
modelos didáticos tem aspecto diferencial e o objetivo do mesmo é significativo. 

Considerações finais

 Sabe-se que a escola para muitos é a porta de acesso para um futuro 
melhor, nela se busca obter conhecimento para desenvolver o senso crítico para 
então formar uma identidade social e cultural, delineia-se que as pessoas com 
deficiência tenham a mesma perspectiva, porém os desafios podem ser maiores.  

Diante do exposto, a prática de metodologias adequadas no ensino 
aprendizagem da educação inclusiva é um grande desafio a ser enfrentado. Haja 
vista disso, como forma de reverter esse quadro, o presente artigo científico 
buscou responder o seguinte problema: Quais são as metodologias adequadas 
para a educação inclusiva? 
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Para alcançar a resposta ao problema exposto apresentou-se que uso e a 
confecção modelo didático para a inclusão dos alunos com deficiência é uma 
ferramenta indispensável, uma vez que contribui para o ensino-aprendizagem, 
assim torna-se um objeto fundamental do aprimoramento e desenvolvimento 
educacional, proporcionando uma aprendizagem de forma lúdica, dinâmica e 
efetiva. 

Certo que a utilização e a construção de ferramentas didáticas, favorecem não 
apenas a maior absorção de conteúdo, mais também facilita o desenvolvimento 
social do aluno com deficiência, em que esse estudante é estimulado a interação 
social e o dinamismo escolar. 

Vale lembrar também que as instituições escolares devem buscar 
capacitações que venham aprimorar os conhecimentos prévios dos professores 
e buscar possibilidades de inserir novas práticas de metodologias para que estes 
possam desenvolver um ensino aprendizagem de qualidade.

Portanto, espera-se que este trabalho seja difundido no meio acadêmico, 
a fim de despertar o interesse em mais estudantes a redigirem outros artigos, 
monografias de conclusão de curso e dissertação de mestrado. Acrescenta-
se também que é de suma importância discutir o assunto pautado com os 
profissionais de educação, assim como também com os psicólogos, gestores, 
psicopedagogos e a comunidade em geral, buscando assim um ensino melhor. 
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CAPÍTULO 8

A PESQUISA HISTÓRICA DAS MULHERES COMO 
METODOLOGIA DE ENSINO DE HISTÓRIA 

Luiz Carlos Rodrigues da Silva

Introdução

A História, enquanto ciência que se destina ao estudo dos seres humanos 
em suas diferentes perícopes de manifestações através do tempo e espaços, tem 
no desenvolvimento da cidadania critica a sua função social por excelência. 
Dessa forma, é uma ciência fundamentalmente social e o conhecimento oriundo 
dessa dimensão deve estar focado  em oportunizar uma orientação temporal 
consciente aos indivíduos em sua vida prática (RÜSEN, 2010).

Ora, considerando essa concepção, de que a História se sustenta do 
dinamismo social, fica evidente que o resultado da sua produção, o conhecimento 
histórico, diferentemente de cristalizar lugares sociais e saberes acríticos, 
deve propiciar  aos sujeitos no cotidiano um contorno de leitura de mundo, 
estimulando reflexões e posicionamentos. (KNAUSS, 2004). O ensino de 
História e o conhecimento histórico só conseguirão exercer, de fato, um papel 
de transformação social quando houver a devida compreensão de que ele se 
destina à formação do cidadão pensante, com valores humanitários e não um 
mero reprodutor de modelos.    

Para que se efetive isto, é imprescindível que se problematize o 
distanciamento existente entre a ciência histórica e a didática da História – 
conceito este que transcende  a mera   concepção pedagógica. Sustenta-se aqui 
que o diálogo entre a academia (e as ideias surgidas nesse espaço) e os demais 
níveis da escolarização deveria ser mais frequente e acessível. A estética especifica 
(BLOCH, 2001) da linguagem da Ciência História poderia  - sem prejuízo de 
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seu valor e caráter cientifico – ser menos “parnasiana” e seria ideal haver uma 
relação mais efetiva entre esses dois campos, afinal de contas, ambos compõem 
a mesma área de conhecimento.  

Esse hiato entre academia e escola ocorreu no primeiro quartel do século 
XIX, momento em que a História é sistematizada e recebe o status quo de ciência, 
permitindo a possibilidade de ser indiferente às novas abordagens ou objetos do 
conhecimento histórico, bem como  ao relevante papel que as diversas instâncias 
sociais – a família, a mídia, a igreja, dentre outras – têm como produtoras de 
conhecimento histórico. 

É inquestionável que o campo do Ensino de História encontra-se diretamente 
afetado por demandas de representação e valorização de “novos” saberes, 
novos(as) sujeitos da história nas últimas décadas, de identidades historicamente 
apagadas pelo conhecimento e ensino tradicional universalizante, tanto na sua 
dimensão pedagógica como historiográfica. Dessa forma, é imprescindível 
construir parâmetros para um enfoque interseccional e decolonial, no Ensino 
de História, que repense currículos, práticas pedagógicas e conceitos visando 
“questionar que histórias e que mulheres estão presentes na construção do saber 
histórico escolar, e especialmente que aportes podemos mobilizar para pensar 
currículos que rompam com uma história única das mulheres”. (COSTARD, 
2017, P. 159).

Assim, os estudos sobre a temática da história das mulheres, enquanto 
categoria de estudo, foi postergada por muito tempo, particularmente pela 
História, que privilegiou a categoria homem e branco, na condição de sujeito 
histórico. Mesmo em tempos hodiernos, as pesquisas e estudos no âmbito da 
abordagem interseccional, como apresenta a pesquisadora e intelectual negra 
Carla Akhotirene (2018),  são tímidos e encontram uma forte resistência.   

As mulheres brasileiras do ponto de vista social foram oprimidas, tiveram 
suas vivências e experiências literalmente excluídas no âmbito histórico, onde 
foram ignoradas no que diz respeito ao protagonismo. Contudo, nas últimas 
décadas do século XX e inicio do século XXI, os estudos e pesquisas sobre as 
mulheres têm apresentado novas temáticas e novos debates em todo o território 
brasileiro, inclusive extrapolando o caráter acadêmico e indo ao encontro da 
criação de canais para a proliferação de um conhecimento empoderado sobre as 
mulheres.    

A história das mulheres é uma importante categoria de estudo  para o 
processo formativo de qualquer sujeito histórico. Ademais, as mulheres, 
especialmente aquelas que foram invisibilizadas pelas narrativas masculinas 
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hegemônicas, podem ser inclusas nos debates e servir como uma preciosa fonte 
histórica para a análise de historiadores, no sentido de compreender a sociedade 
patriarcal e eurocêntrica que as inviabilizaram ao longo da História. 

Assim, buscando fundamentos nos pressupostos teóricos da didática da 
História, temos como objetivo discutir e problematizar a utilização da pesquisa 
histórica sobre a história das mulheres como estratégia viável na construção do 
conhecimento histórico. O conteúdo de suporte será a entrevista semiestruturada 
com a interlocutora Joana que, para   preservar a identidade da participante 
utilizaremos nome fictício, realizada no dia 05 de janeiro de 2021, na cidade de 
Barra do Corda-MA.         

Para a fundamentação teórica do artigo discussão e problematização  
utilizaremos os seguintes historiadores dos campos de estudo do Ensino de 
História: Jörn Rüsen, Maria Auxiliadora Schmidt, Luís Cerri e Rafael Saddi. 
Eles têm como foco em suas pesquisas a análise e a intervenção na conjuntura 
atual da História em sua relação com as carências de orientação no tempo dos 
sujeitos históricos na vida prática. 

O conhecimento histórico  na vida prática dos indivíduos

Hodiernamente, ainda é perceptível o pensamento de que a História é 
dividida em científica-acadêmica de um lado, e componente curricular no 
âmbito escolar do outro. A primeira se insere na dimensão das universidades com 
seus historiadores profissionais que se dedicam a realizar pesquisas e produzirem  
conhecimento histórico de caráter acadêmico,  especializado e erudito. A segunda 
está presente nas unidades escolares de Educação Básica   exercida por docentes 
de História portadores da missão de transmitir os conhecimentos históricos da 
ciência de referência para os estudantes. Ademais, a dimensão científica focaria 
seus propósitos nas questões que dizem respeito à metodologia da pesquisa, 
pesquisa em História,  enquanto a História escolar seria uma difusora exclusiva 
da metodologia de ensino e desenvolver suas ações no espaço que lhe é peculiar, 
qual seja a sala de aula,  e a relação identificada entre ambas seria a “transposição 
didática” (CHEVALLARD, 1991, p. 39) do conhecimento histórico produzido 
pela Universidade para as escolas nos seus diversos níveis de escolarização. 

O conhecimento histórico elaborado pela Universidade e pela escola 
na Educação Básica apresenta distinção. As peculiaridades desses campos 
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desdobram-se por questões políticas, culturais e institucionais. Contudo, por 
mais que essa assertiva seja verossímil,  o distanciamento entre ambos não se 
justifica, devendo haver um diálogo mais frequente que seja capaz de promover, 
apesar das polêmicas e contradições, mas que, de toda maneira, a apropriação 
dos aspectos úteis e acessíveis a essa interface deveria ser comum.

É imprescindível salientar que as diferenças entre a  Ciência História e o 
ensino de História não pressupõe a ideia de superioridade de um sobre outro. 
Assim, “tal entendimento não significa decretar a dependência da história 
escolar em relação ao conhecimento acadêmico, tampouco tomá-la como um 
saber inferior na hierarquia de conhecimentos, mera vulgarização didática de 
um corpo de saberes produzido pelos ‘cientistas’. (CAIMI, 2008, p. 130). 

Dessa forma, as metodologias, as teorias, os modelos explicativos e as 
práticas de trabalho específicas de cada campo podem e devem estar sintonizadas 
para a produção do conhecimento histórico, lançando questionamentos sobre a 
experiência humana, estimulando reflexões e posicionamentos. Nessa perícope e 
considerando a seara do ensino de História, acreditamos que o principal desafio 
nos tempos hodiernos seja desenvolver conteúdos, competências gerais para esse 
campo e metodologias de ensino que conduzam o estudante  perceber-se como 
sujeito histórico atuante para que a História passe a ter sentido prático e seja 
capaz de formar um cidadão pensante e transformador da realidade social.  

Essa intencionalidade e diante de um novo cenário desafiador é que surgem 
novas “demandas provenientes dos insucessos escolares no que diz respeito às 
aprendizagens históricas significativas para a construção da consciência histórica” 
(SCHMIDT, 2009, p. 204) e, assim, percebe-se a emergência da reaproximação 
entre a Ciência História e a didática da História.  

Neste artigo entendemos Didática da História como “o modo como as 
representações sobre o passado produzem compreensões do presente e projeções 
de futuro. Isto é, a Didática da História lida com a orientação temporal 
inerentemente produzida pela História” (SADDI, 2010, p. 75). Nesse sentido, a 
concepção equivocada de que esse conceito destina-se meramente aos problemas 
que dizem respeito  à educação escolar é descartada nesse artigo. Nesse caminho,  
Jörn Rüsen (2006) afirma que:

as perspectivas da história foram grandemente expandidas, indo além de 
considerar apenas os problemas de ensino e aprendizado na escola. A didática 
da história analisa agora todas as formas do raciocínio e conhecimento histórico 
na vida cotidiana, prática. Isso inclui o papel da história na opinião pública 
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e as representações nos meios de comunicação de massa; ela considera as 
possibilidades e limites das representações históricas visuais em museus e explora 
diversos campos [...] (RÜSEN, 2006, p. 12).

Para que se efetive isto, é que fazemos a proposta da utilização de alguns dos 
métodos da pesquisa histórica – neste caso, mais especificamente, estamos nos 
referindo da pesquisa histórica da história das mulheres através da metodologia 
da História Oral – como estratégia de ensino de História na Educação Básica. 
Reiteramos que ao realizar tal proposta não reivindicamos o ineditismo desta 
temática, bem como não  temos a intenção de esgotá-la, mas contribuir com 
o desenvolvimento e aperfeiçoamento de possibilidades viáveis no ensino de 
História. 

Trata-se da circularidade de novas abordagens ou objetos do conhecimento 
histórico para promover a participação efetiva do estudante na construção do 
conhecimento histórico escolar (CAIMI, 2008), utilizando-se de métodos 
específicos do trabalho do historiador. Dessa forma, pretende-se que “o aluno 
possa entender que a apropriação do conhecimento é uma atividade em que 
se retorna ao próprio processo de elaboração do conhecimento” (SCHMIDT, 
1998, p. 59).

No objeto específico desta pesquisa e considerando as dinâmicas especificas 
da História enquanto componente curricular e da História acadêmica, 
salientamos que não estamos aqui propondo uma estratégia de ensino que tenha 
como escopo a formação de  historiadores mirins na Educação Básica. O que 
desejamos é possibilitar uma maneira dinâmica  de ensinar História na qual o 
conhecimento histórico proporcional à sua complexidade, e produzido durante 
as aulas possa fazer a diferença no modo em que o sujeito compreende e atua na 
sociedade, tornando-se de fato em um cidadão crítico e participativo.

Para materializar a tessitura desse trabalho, realizamos uma entrevista 
semiestruturada e simplificada com a senhora Joana na data de 05 de janeiro 
de 2021, na cidade de Barra do Corda-MA com o objetivo de avaliar as 
possibilidades que a pesquisa da história de vida das mulheres pode contribuir 
no processo de aprendizagem histórica dos estudantes pesquisadores. Ademais, 
“vale lembrar que os processos de aprendizado histórico não ocorrem apenas no 
ensino de história, mas nos mais diversos e complexos contextos da vida concreta 
dos aprendizes” (RÜSEN, 2010, pág. 91). Ora, considerando essa nuance, 
evidentemente o processo de ensino e aprendizagem histórica é o caminho ideal 
para aquilo que o autor estabelece como pressuposto essencial na condução do 
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aprendizado histórico para um público amplo e heterogêneo. 

A pequisa de campo: memória e trajetória de vida da sra. Joana

Entrevistamos Dona Joana que habita na cidade de Barra do Corda-
MA. Nossa entrevistada tem idade superior aos setenta anos e é natural do 
povoado Centro dos Ramos, pertencente à cidade de Barra do Corda, estado 
do Maranhão, que dista 444,3 km da capital São Luís. Atualmente encontra-se 
aposentada, mas trabalhou incansavelmente e duramente para o sustento da sua 
prole, quatro filhos (as), como educação e cuidados médicos, frutos de seu único 
casamento com o Sr. Antônio ( nome fictício). Em 05 de janeiro de 2021 ela nos 
narrou um pouco de sua trajetória de vida, cotidiano, sonhos e perspectivas para 
o futuro através de uma entrevista semiestruturada, com o escopo de refletir 
sobre seus discursos a partir do lugar de fala ( RIBEIRO, 2017) e a partir do 
território em que habita. 

 Utilizaremos para a realização dessa entrevista algumas das técnicas 
da metodologia da História Oral, que, na perspectiva de Alberti (1998) é 
conceituada como:

um método de pesquisa (histórica, antropológica, sociológica...) que privilegia 
a realização de entrevistas com pessoas que participaram de, ou testemunharam 
acontecimentos, conjunturas, visões de mundo, como forma de se aproximar 
do objeto de estudo. Trata-se de estudar acontecimentos históricos, instituições, 
grupos sociais, categorias profissionais, movimentos, etc. (ALBERTI, 1998, p. 
52).

O método de História Oral é um instrumento que possibilita trazer a tona 
o protagonismo dos sujeitos pesquisados, pois nos oferece a possibilidade de ter 
acesso às suas narrativas, práticas culturais e saberes. Proporciona também uma 
minuciosa atenção à história de vida dos indivíduos em  sua dimensão subjetiva 
e é um elemento fundamental na coleta de dados,  na capacidade de perceber a 
realidade dos acontecimentos que foram oralizados. 

Nossa entrevistada por intermediação da memória, traz os fatos e 
acontecimentos que marcaram sua trajetória de vida e, assim, a memória será 
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um dos caminhos percorridos para se analisar e registrar as narrativas da nossa 
interlocutora. Dessa forma, a memória não pode ser compreendida como uma 
simples espécie de depósito de informações, como assertiva Portelli (2016, p. 
18).

A História Oral, então, é história dos eventos, história da memória e história da 
interpretação dos eventos através da memória. A memória, na verdade, não é 
um mero depósito de informações, mas um processo continuo de elaboração e 
reconstrução de significado.

Dessa forma, memória e História Oral possibilitam nosso entendimento 
sobre como a nossa entrevistada percebe a sua trajetória de vida. Nesse caminho, 
iniciamos a entrevista com um roteiro composto por cinco questões, com 
enfoque metodológico qualitativo. No primeiro questionamento,  solicitamos a 
Sra. Joana que fizesse a sua identificação e nos apresentasse o lugar em que habita 
atualmente. Essas informações iniciais já foram narradas acima. Contudo, além 
dessa apresentação preliminar, a interlocutora ficou a vontade para acrescentar  
novas informações  sobre o contexto hodierno de sua vida: 

a minha luta diária atualmente não é das melhores [...] ando  muito adoentada 
e debilitada fisicamente; não trabalho com a mesma intensidade de antes, mas 
mesmo limitada pela enfermidade nunca deixei de fazer as coisas ( pausa). 
Lamento muito  não poder mais fazer as coisas que eu gosto: deixar o quintal 
bem limpinho, ir no rio lavar roupa, Coisa que fazia todo dia.. Agora tô lavando 
roupa aqui na minha lavandeirinhazinha ( risos). Mas não é a mesma coisa, né? 

Joana faz uma explanação de uma série de sofrimentos decorrentes de uma 
saúde debilitada e duradoura, fazendo com sinta saudade do tempo em que podia 
trabalhar normalmente. Também podemos observar, ao longo do seu relato, 
de como a realização dos afazeres domésticos foi algo importante ao longo da 
trajetória de vida da interlocutora, pois mesmo devido à idade  avançada e pela 
enfermidade, essa preocupação é visível em sua narrativa. 

O segundo e terceiro questionamentos  foram elaboradas com o objetivo 
de identificar os acontecimentos mais relevantes e as diversas formas de 
sobrevivência, respectivamente, na trajetória de vida da Sra. Joana, que, de 
forma sucinta obtivemos o seguinte: 

Quando vim para Barra do Corda era bastante nova, trabalhava e tinha coragem 
para enfrentar tudo. (risos). Depois que eu cheguei em Barra do Corda conheci o 
meu marido e tive quatro filhos e passei a viver uma barra pesada, mas como era 
nova e tinha saúde né? lutava sem medo.( risos). O trabalho que o meu marido 
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tinha, não ajudava muito em casa. Eu e os meus filhos mais velhos é que sabem 
o que passamos. A minha luta foi pesada mesmo. Fazia muita coisa para poder 
sustentar a família. De costurar e fazer salgadinhos, aí botava para vender. Agora 
não posso mais trabalhar, tô vivendo só da minha aposentadoria. Eu nasci em um 
povoado chamado Centro dos Ramos, interior daqui mesmo. Lá vivi a minha 
infância. Não tive como estudar. Era tudo muito difícil. [...]. Hoje está muito 
fácil. Lá aprendi apenas o alfabeto e ler algumas palavras. Depois que vim para 
Barra do Corda estudei mais, viu? (risos). Inclusive cheguei a cursar até a oitave 
série. 

Pelo que consta em sua narrativa, fica relevante  a preocupação constante 
com as atividades remuneradas para poder sustentar a família. Em diversos 
momentos Joana fala sobre  as diversas tarefas laborais que realizava, tanto das 
atividades agrícolas no povoado Centro dos Ramos até atividades de costura 
e venda de salgadinhos em Barra do Corda-MA. Também narrou sobre  o 
relacionamento familiar, estudos, saúde e afazeres domésticos. 

Assim, foi possível perceber  que a vida da nossa interlocutora desde tenra 
idade foi impregnada de responsabilidades, fato que contribuiu para moldar 
sua personalidade. Cuidou praticamente sozinha da criação e educação de seus 
quatro filhos – o esposo era excessivamente ausente por causa do trabalho que 
exercia, utilizando-se das atividades informais  para sustentar sua família. Devido 
a este excesso de responsabilidades domésticas e laborais, teve que sacrificar 
uma parte importante da sua vida: os estudos. Mesmo assim, ela batalhou para 
realizar o seu desejo de estudar, concluindo em 2004, através da modalidade de 
ensino de Educação de Jovens,  Adultos e Idosos (EJAI), o Ensino Fundamental. 

A partir da narração da trajetória de vida, impregnada de dinamismo  
e intensidade,  de uma mulher oriunda  de um  pequeno povoado de uma 
cidade  do interior do Maranhão, na região  Nordeste do Brasil, pertencente 
a uma família desprovida de cabedal financeiro, bem como sem a necessária e 
imprescindível  ação do Estado. Uma mulher que no decorrer de sua construção 
social foi desterritorializada e reterritorializada em sua jornada de mãe e 
trabalhadora informal, nos pomos a refletir sobre sua identidade e como se 
processou a relação com os territórios em que residiu.

Nesta perspectiva, compreendemos identidade através do pensamento de 
Stuart Hall (2013, p. 108) quando afirma 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 
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se cruzar ou ser antagônicos. As identidades estão sujeitas a uma historicização 
radical, estando constantemente em processo de mudança e transformação.

Stuart Hall (2013, p.109)  aponta que as identidades não reportam às 
questões sobre “quem somos” ou “ de onde viemos”, mas que elas relacionam-se 
“muito mais com as questões ‘ quem nós podemos nos tornar’, ‘como nós temos 
sido representados’ e ‘como essa representação afeta a forma como nós podemos 
representar a nós próprios”. Como consequência, as identidades referem-se à 
produção da diferença e exclusão delimitadas na especificidade de contextos 
históricos e territórios predeterminados.      

Nesta perícope, acreditamos que buscar uma forma de definir a identidade 
da Sra. Joana seria um gravíssimo equivoco teórico, bem como uma ilusão imoral, 
. Diferentemente, o nosso objetivo em debater e problematizar o conceito de 
identidade relacionado ao caso de nossa interlocutora é assimilar o processo 
de territorialização ocorrido em sua trajetória de vida por meio  das relações 
sociais e da forma como ela lidou com os territórios pelos quais passou em uma 
perspectiva de mudança. Para Saquet (2008), territorialidade é o resultado das 
relações sociais e a qualidade que o ser humano dá ao território de acordo com 
a sua utilização, estando relacionada com a questão da identidade. Nesse caso, o 
conceito de território nos ajuda a compreender que ele é um lugar de encontros, 
gerador de construção social e humana, de enfrentamento, de sujeitos humanos 
com em busca de identidade. Dessa forma, a identidade possui um caráter 
político que possibilita uma transformação social.   

Ao ser inquirida, na quarta questão, sobre como tem sido a sua vivência 
cotidiana atualmente, a nossa narradora respondeu com elementos que já 
foram identificadas nas demais perguntas: a saúde se encontra debilitada, que 
compromete sua mobilidade para realizar as atividades rotineiras, como limpar 
a casa, fazer o almoço, uma caminhada, ir à igreja ou visitar um parente com 
certa frequência. 

O último questionamento da entrevista teve como meta saber quais 
os sonhos e perspectivas de vida da interlocutora neste momento difícil que 
atravessamos, de negação de direitos aos mais necessitados, que, bastante atenta 
e reflexiva nos respondeu:

O meu maior sonho era (pausa longa) deixa pra lá. O importante é que ainda tô 
viva. Sabe, vou falar (risos). O meu sonho é dar uma melhorada na minha casa, 
deixar ela um pouco mais bonita (riso) né? Também gostaria muito de poder 
ajudar financeiramente um dos meus filhos (pausa). Sofro muito por não poder 
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fazer isso. Sabe, tenho enfrentado muitas situações complicadas na minha vida, 
que prefiro não falar, né? Hoje o meu maior sonho é sobreviver a esta tal de 
Covid-19. 

Pelo que consta em seu discurso, é perceptível mais uma vez a intensa 
preocupação com questões e problemas que dizem respeito à família. Isso se 
explica pelo fato de que a nossa interlocutora narrou sua trajetória de vida até o 
presente momento dando ênfase às responsabilidades familiares, até mesmo os 
seus sonhos e perspectivas  são apontadas  para esse caminho. Ao falar novamente 
dos seus sonhos, nesse caminho, gostaria de ter saúde para poder trabalhar  outra 
vez e, assim, além de ajeitar a casa ajudar financeiramente um dos filhos.  

Aprendizagem histórica para a vida cotidiana

Acreditamos que a valorização de temas que fazem parte do cotidiano dos 
estudantes está atrelada a uma necessidade que urge na aplicação de metodologias 
inovadoras de ensino, buscando estabelecer uma relação horizontal entre docente 
e discente no complexo processo de construção do conhecimento histórico. A 
partir desses pressupostos, o que entendemos por aula muda consideravelmente 
e, quando se propõe estabelecer um diálogo entre os conteúdos históricos com a 
vida dos indivíduos, inúmeras estratégias e metodologias de ensino de História 
alternativas podem ser perfeitamente implementadas.

Levando-se em consideração que o conhecimento histórico está presente 
em diversos lugares, como mencionamos anteriormente, articular a pesquisa 
histórica das mulheres com o ensino de História torna-se em uma estratégia 
metodológica amplamente viável  para o desenvolvimento da aprendizagem 
histórica dos estudantes.   

O método da História Oral é um dos instrumentos que oferece vários 
benefícios cognitivos para a realização de uma pesquisa histórica. Entre eles, 
gostaríamos de discutir a relação da narrativa de trajetória vida da entrevistada 
com temáticas mais holísticas  do contexto social. No nosso caso, a entrevista 
realizada com a Sra. Joana pode-se relacionar a sua trajetória de vida, que é 
fundamentalmente assinalada pelas responsabilidades de âmbito familiar e 
doméstico, com as questões sociais, históricas e culturais envolvendo o gênero 
feminino. 
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A  História Oral oferecerá condições para que possamos compreender o 
lugar ocupado por essas mulheres por meio das suas narrativas, das suas culturas, 
dos seus saberes, das suas práticas culturais, entre tantas possibilidades para 
resgatar o protagonismo dos sujeitos pesquisados. Isso fica evidente no que 
afirmam Alberti, Fernandes e Ferreira ( 2000, p. 33:

A força da História Oral, todos sabemos é dar voz àqueles que normalmente 
não a têm: os esquecidos, os excluídos ou, retomando a bela expressão de um 
pioneiro da História Oral, Nuno Revelli, os ‘derrotados’. Que a ela continue a 
fazê-lo amplamente, mostrando que cada individuo é ator da história. 

Ao longo da história da humanidade as mulheres têm sofrido inúmeras 
formas de discriminações, segregações, invisibilidades, violências, estereótipos 
e imposições sociais que as excluíram dos espaços de poder, tanto do poder 
simbólico ou real, fazendo-as enfrentar todas as espécies de preconceito social, 
racial e de gênero. Dessa forma, não é fácil ser mulher, ainda mais dentro da 
sociedade preconceituosa brasileira, nordestina e barra-cordense, com raízes 
fincadas no patriarcalismo convencional  e no machismo.

Sabe-se também que essa história é assinalada por resistências e por luta 
contínua para conquistar direitos, empoderamento e uma militância atuante 
com propostas relevantes para a causa feminina. Elas precisam ser incluídas 
e respeitadas nos debates e pesquisas no âmbito da Universidade, espaço que 
não foi pensado para as mulheres, por isso sempre direciona seu olhar para as 
narrativas masculinas, geralmente reforçando e reproduzindo as desigualdades 
sociais, que “os efeitos do racismo e do sexismo são tão brutais que acabam por 
impulsionar reações capazes de recobrir todas as perdas já postas na relação de 
dominação”(CARNEIRO, 2003, p. 8) em contexto marcadamente patriarcal. 

  Mesmo quando se analisa os estudos sobre a história das mulheres 
no mundo e no Brasil, a partir da segunda metade do século XX, fica visível 
que independentemente da raça, da cor e/ou etnia, elas foram preteridas em 
detrimento da história dos homens. Nesse aspecto, dentre as ciências humanas, 
a História foi a que mais postergou estes estudos. Ao problematizar os estudos 
sobre a História das Mulheres a partir da década de 1980 no Brasil, Soihet e 
Pedro ( 2007, p. 284) afirmam que:

[...] nas ciências humanas, a disciplina História é certamente a que mais 
tardiamente apropriou-se dessa categoria, assim como da própria inclusão de 
‘mulher ‘ou de ‘mulheres’ como categoria de análise na pesquisa histórica. A 
trajetória, costumeiramente ‘cautelosa’, dessa disciplina, e o domínio do campo por 
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determinadas perspectivas de abordagem, retardam significativamente o avanço 
das discussões. Grande parte desse retardo se deveu ao caráter universal atribuído 
ao sujeito da história, representado pela categoria ‘homem’. Acreditava-se que, ao 
falar dos homens, as mulheres estariam sendo, igualmente, contempladas,  o que 
não corresponde à realidade. [...]

Dessa forma, a partir da narrativa da Sra. Joana é possível fazer a articulação 
das suas vivências e experiências com os aspectos sociais mais amplos em relação 
às mulheres. Portanto, neste sentido, a pesquisa histórica das mulheres pode 
fomentar, além da construção e reconstrução das suas identidades, o despertar 
de um posicionamento crítico por parte do  estudante quando este passa a 
relacionar, em sua análise das informações, com outros elementos  sociais 
presentes no tempo e no espaço.

Considerações finais

Propor e refletir sobre a questão da necessidade de uma reaproximação 
mais intensa entre a Ciência História  e a enquanto componente disciplinar, 
com propósitos  de atender as demandas sociais e das carências de orientação no 
tempo, não temos como intenção  induzir o entendimento de que a produção 
do conhecimento histórico nessas instâncias se processe da mesma forma.  Pelo 
contrário, reconhecemos que existem especificidades do conhecimento histórico 
produzido no âmbito acadêmico ( e as ideias surgidas nesse espaço), nas unidades 
de ensino da Educação Básica ( com seus documentos normatizadores)  e nos 
incontáveis lugares e ambientes da sociedade. Em cada um desses campos, a 
produção e/ou reelaboração do conhecimento histórico, possibilita a realização de 
operações mentais, sociais e culturais do qual é imprescindível uma investigação 
mais apurada para a identificação de suas especificidades e, concomitantemente,  
da conexão e das potencialidades existentes entre eles. 

Dessa forma, para que esta realidade se torne de fato efetiva, sustenta-
se neste trabalho a necessidade  de um diálogo permanente entre a academia 
e os demais níveis da escolarização. Espera-se que o impacto esperado e essa 
interface com a educação sejam consolidados através do Ensino de História, 
entendendo que o professor, mesmo para além do ambiente acadêmico, necessita 
ser um pesquisador, difusor do conhecimento e lançar mão de novas formas de 
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desenvolver suas ações na sala de aula.

Em consonância com a perspectiva sobre as condições mais subjetivas 
relacionadas à pesquisa sobre a História das Mulheres, enfoques deste trabalho, 
cabe lembrar que, holisticamente, há questões complexas e delicadas que 
justificam de que a História das Mulheres passe a ter um lugar mais amplo nos 
debates acadêmicos, particularmente os que aliam a produção do conhecimento 
às futuras práticas nas salas de aula da Educação Básica.  

Assim, os historiadores do campo de investigação do Ensino de História 
têm-se debruçado  sobre pesquisas nessa área e, a partir da utilização de 
conceitos como didática da História e aprendizagem histórica, esperam provocar 
questionamentos, novas escritas, novas narrativas para esses temas, haja visto 
que é necessário trazer à pauta questões sobre a História das Mulheres, como no 
caso da nossa interlocutora, a Sra. Joana. O lugar de fala das mesmas deve ser 
apresentado para dar visibilidade às suas demandas e serem valorizadas. 

Esperamos contribuir eficazmente para que esse debate proporcione cada 
vez mais visibilidade para as mulheres, fortalecendo os debates envolvendo as 
questões de raça e gênero na sociedade. É importante salientar que o diálogo 
entre História Oral e memória são métodos com enorme potencial para 
trazermos à tona a cotidianidade das mulheres e como elas constroem seus 
discursos de resistência nos diversos ambientes da sociedade, bem como das 
suas representatividades identitárias.   

Assim, a partir das experiências e das vivências narradas pela Sra. Joana, 
na sua trajetória de vida, podemos identificar como forma de resistência e 
desvela a memória de muitas outras mulheres. Portanto, independentemente 
das estratégias metodológicas que possam surgir, como a pesquisa da História 
das Mulheres,  devemos ter sempre como escopo principal  o atendimento das  
funções sociais da História que, basicamente, é proporcionar uma consciente 
orientação temporal aos indivíduos a partir de uma aprendizagem histórica 
significativa. 

No que se refere ao Ensino de História, a marca eurocêntrica das 
narrativas escolares didáticas ainda é ponto de debates e necessária superação 
, particularmente em temas que envolvem a formação identitária coletiva e/ou 
individual. Narrativas que desvalorizam e estigmatizam as mulheres e provocam 
impactos relevantes na autoimagem e estima das mesmas.   
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CAPÍTULO 9

ENTRE O ESPÍRITO E A MATERIALIDADE: O “CLARO 
DIA DA LIBERDADE ÉTICA” E A DOMINAÇÃO - EMBATES 

ENTRE HEGEL E MARX

Werbeth Serejo Belo

Introdução

Muitos teóricos contemporâneos têm discutido sobre concepções de Estado 
em diversas perspectivas e diversos momentos, sob diversas circunstâncias. No 
entanto, há produções clássicas que são verdadeiros tratados de organização e 
composição de um Estado. Entretanto, antes mesmo de entrar na discussão dos 
clássicos é necessário um breve comentário a respeito do conceito de Estado. 

O Estado contemporâneo comumente tem como demarcação cronológica 
de seu início a Revolução Francesa (1789) como marco de complexificação das 
relações entre Estado e sociedade e por ser tomada como exemplo pra diversos 
movimentos revolucionários e separatistas que surgiriam a partir de então. Esse 
é o momento que se consolida a reflexão em torno da centralização dos poderes, 
enfim, da reflexão em torno da relação entre Estado e sociedade. Além disso, é o 
momento que os grupos burgueses se consolidam e ganham espaço nas disputas 
por poder político a partir de um acúmulo considerável de poder econômico 
desde fins da Idade Média.8

Diversos autores começam a dedicar seus estudos a fim de perceberem 
essas novas relações que emergem no seio da temática do Estado em fins do 
século XVIII e, de forma mais latente, durante o século XIX e primeiras décadas 
do século XX.

8  É importante destacar que essa é uma leitura consagrada a partir da história europeia ocidental que não deve 
ser tomada como única chave de compreensão em torno da temática aqui adotada. 

https://doi.org/10.52788/9786599463938.1-9
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Antes de entrarmos nos debates entre os autores é de fundamental 
importância perceber as principais características que diferem o Estado 
contemporâneo do Estado moderno, tendo como base de reflexão que devemos 
trabalhar com a noção de rupturas e continuidades.

Assim, um ponto que deve ser levado em consideração na diferenciação 
entre Estado moderno e Estado contemporâneo é justamente a consolidação do 
Estado capitalista durante o século XIX, mais especificamente entre a segunda 
metade do século XIX e início do século XX que, segundo Gozzi leva a “uma 
mudança profunda na estrutura estatal e social” (GOZZI, 2009, p. 401).

Portanto, a discussão a ser feita neste artigo é fundamental, pois: a) 
através desta discussão é possível perceber a organização do Estado capitalista 
contemporâneo que possui tentáculos em todas as esferas da sociedade, inclusive 
na instância educacional e; b) para que possa ser compreendida a função da 
escola na sociedade é fundamental entender a quem o modelo educacional 
contemporâneo beneficia. 

Tem-se sempre como referência neste trabalho que o Estado capitalista 
contemporâneo tem como pressuposto a dominação entre frações de classe que 
movimentam a engrenagem capitalista e que, portanto, necessita de instrumentos 
de dominação em diversas instâncias. 

Assim, como aparelho eficaz nesta lógica de dominação, a escola, portanto, 
é gestada como instituição responsável por formar novos trabalhadores que se 
posicionem de forma a não destoar do processo de expropriação e alienação 
que consolidara na gênese do modo de produção capitalista. Neste sentido, o 
presente artigo tem como tema central o embate entre as concepções de Hegel e 
Marx a respeito do Estado.

Hegel e Marx em debate

Como mencionado anteriormente, a diferenciação básica entre o Estado 
moderno e o Estado contemporâneo reside na consolidação do Estado burguês 
que proporcionou uma alteração estrutural nas relações político-econômicas 
estatais e alterações na relação entre Estado e sociedade.

Uma interpretação clássica a respeito do Estado capitalista foi feita por Karl 
Marx durante o século XIX, que considera o Estado como “a instituição que, 
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acima de todas as outras, tem como função assegurar e conservar a dominação e 
a exploração de classe9” (MILIBAND, 2001, p.133) 

Ao longo de suas produções teóricas não encontramos em Marx uma 
obra específica a respeito da constituição deste Estado, isto é, Marx não escreve 
um tratado político a respeito do Estado como fizeram os contratualistas, por 
exemplo, mas acaba por diluir em suas obras análises a respeito deste Estado.

A primeira obra na qual Marx se debruça a respeito deste tema, Segundo 
Miliband (2001), é a Crítica da filosofia do direito de Hegel, originalmente 
publicada em 1843. Nesta obra Marx se debruça sobre a concepção de Estado 
elaborada por Hegel de forma a superá-lo dialeticamente10, isto é, aproveitando 
alguns aspectos de sua concepção de Estado e negando vários outros. Rubens 
Enderle (2010) na apresentação da crítica da filosofia do direito de Hegel afirma 
que para Marx “em vez de apontar e recriminar insuficiências do pensamento de 
Hegel, a verdadeira crítica devia desvendá-las; em vez de lutar contra seu objeto, 
ela devia ultrapassá-lo, demonstrá-lo em sua verdade” (ENDERLE, 2010, p.12).

Hegel constitui o Estado como base da sociedade civil, pois os homens 
viviam em sociedade, nutridos por suas vontades, ou seja, para Hegel os homens 
não eram nem bons nem maus, mas nutridos de vontade própria (KONDER, 
1991). O Estado, assim, era responsável por fazer do particular algo universal, 
não extinguindo as vontades particulares, mas sobrepondo o universal a essas 
vontades para que os indivíduos em sociedade tivessem suas liberdades garantidas.

O Estado, como realidade em ato da vontade substancial, realidade que esta 
adquire na consciência particular de si universalizada, é o racional em si e para 
si: esta unidade substancial é um fim próprio absoluto, imóvel, nele a liberdade 
obtém o seu valor supremo, e assim este último fim possui um direito soberano 
perante os indivíduos que em serem membros do Estado têm o seu mais elevado 
ser (HEGEL, 1997, p. 217).

Quando Hegel se refere aos indivíduos como membros do Estado, 
percebemos o caráter de gênese do Estado anterior aos seus próprios membros, 
ou seja, o Estado existe e os membros se inserem neste para salvaguardarem suas 

9 O conceito de classe é de fundamental importância para que se possa entender a obra marxiana , pois, segundo 
Bottomore, “Num certo sentido, ele foi o ponto de partida de toda a teoria de Marx, pois foi a descoberta 
do proletariado como ‘a ideia do ponto real’ que fez  Marx voltar-se diretamente para a análise da estrutura 
econômica das sociedades modernas e de seu processo de desenvolvimento”. (BOTTOMORE, 2001, p.61)
10 A superação dialética, segundo Leandro Konder (1991), é uma das elaborações conceituais do próprio Hegel 
de modo que se pode entender que este conceito significa que se pode “ao mesmo tempo negar algo, aproveitar 
o conteúdo válido daquilo que está sendo negado e elevá-lo a um nível superior” (KONDER, 1991, p.63).



DEBATES SOBRE EDUCAÇÃO NO BRASIL: OLHARES INTERDISCIPLINARES  |  VOL. 1’ 123

liberdades individuais. Em Hegel, o Estado existe como ideia, como pensamento 
gestado a partir das vontades intrínsecas a esses indivíduos, mas essa vontade, 
segundo Konder, não é uma simples vontade, mas o momento em que a razão 
se realiza em um processo de movimento da consciência (KONDER, 1991).

Leandro Konder em análise da fenomenologia do espírito em Hegel 
apresenta a descrição das sete figuras necessárias aos movimentos da consciência, 
a saber: 1) saber imediato; 2) percepção; 3) discernimento; 4) consciência de 
si/ autoconsciência; 5) razão; 6) o espírito; 7) o saber absoluto. Estas figuras 
fazem parte de um processo, por conseguinte, da gênese do Estado já que o 
Estado, para Hegel, “é a realidade em ato da ideia moral objetiva; o espírito 
como vontade substancial revelada, clara para si mesma, que se reconhece e se 
pensa e realiza o que sabe e porque sabe” (HEGEL, 1997, p. 216).

O saber absoluto tem seu princípio no saber imediato, ou seja, “a 
consciência, ao surgir, se dá conta de que algo existe, porém não tem como 
chegar a conhecer coisa alguma a respeito do que existe” (KONDER, 1991, 
p.28). O que se acredita conhecer, segundo Hegel, não é conhecido, visualizamos 
a representação disso. É nesse momento que emerge a segunda figura necessária 
à consciência: a percepção. Nessa segunda figura entramos em um processo de 
fuga do imediatismo e passamos a refletir sobre o palpável que tomamos como 
concreto. Nesse momento de reflexão a respeito do palpável desenvolvemos a 
terceira figura – o discernimento. É esse o momento em que se inicia a busca do 
conceito que em Hegel é fundamental, pois o real está diretamente relacionado 
ao conceito e “provém do movimento que passa a se realizar pela atuação dos 
homens” (KONDER, 1991, p.66).

No entanto, esta realidade escapa ao sujeito antes que o sujeito desenvolva a 
“consciência de si” (figura quatro) e confronte sua autoconsciência à de outrem, 
pois este movimento é particular, jamais universal. O universal e o particular, 
entretanto, coexistem, pois o sujeito se apresenta dividido em um sujeito livre 
e ao mesmo tempo incapaz de atingir uma liberdade real, o que é uma dialética 
perversa, pois o sujeito é senhor e escravo em uma mesma situação e só há 
uma maneira de superar esta dicotomia: a busca da universalidade (KONDER, 
1991).

Para que esta universalidade seja efetiva, tem-se o trabalho como ferramenta 
fundamental que pode ser caracterizado – dentro deste processo - como “atividade 
básica pela qual os seres humanos afirmam, inicialmente, o seu poder de intervir 
na realidade objetiva, dominando-a e pondo-a, astuciosamente, a seu serviço” 
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(KONDER, 1991, p.31). Este é o momento em que a autoconsciência se impõe 
e dá luz à razão (figura cinco), instante em que o indivíduo se percebe como 
parte inserida no universal, ou pelo menos, de uma realidade mais universal. 
Essa percepção do indivíduo inserido em uma realidade mais universal o faz 
questionar se esta realidade é concreta e nutre a sexta figura – o espírito – que 
emerge do questionamento da razão. 

O próximo passo é atingir o saber absoluto (a figura sete) que é o momento 
da “conquista do conceito” é “a consciência do movimento que o sujeito humano 
realiza através das contingências insuprimíveis da história” (KONDER, 1991, 
p.33), movimento este fundamental para a expressão da liberdade que só é 
possível, segundo Hegel, em sociedade. Este processo descrito acima está inserido 
no plano das ideias, do pensamento, para que então possa se atingir o Estado 
real em Hegel, pois para este “sempre a mesma intenção consigo introduz o 
pensamento, determinações universais” (HEGEL, 1997, p.220).

Enquanto para Hegel o Estado emerge do pensamento até atingir sua forma 
real, acreditando, então, que na família e na sociedade civil já há o espírito: “é a 
universalidade objetiva que nelas aparece” (HEGEL, 1997, p.229); Marx aponta 
que “família e sociedade civil são os pressupostos do Estado; elas são os elementos 
propriamente ativos; mas, na especulação, isso se inverte” (MARX, 2010, p.30). 
Portanto, em Marx temos o Estado emergindo quanto forma organizada – no 
entanto, carregado de embates constantes - do seio da sociedade civil ou, o que 
Marx vai conceituar - em obras posteriores – de infraestrutura. 

A divisão do Estado em família e sociedade civil é ideal, isto é, necessária, 
pertence à essência do Estado; família e sociedade civil são partes reais do Estado, 
existências espirituais reais da vontade; elas são modo de existência do Estado; 
família e sociedade civil se fazem, a si mesmas, Estado. Elas são a força motriz 
(MARX, 2010, p. 30)

O Estado não pode ser produto da ideia, ao contrário do que Hegel expõe, 
o Estado surge enquanto conceito – isto é, de forma racionalizada – a partir do 
momento que se é percebido como esfera de dominação de uma classe sobre 
outra sendo, portanto, fundamental para legitimar a dominação.

Segundo Hegel o espírito é “objetivo e real em ato, como idealidade e 
alma interior daquela necessidade e daquele mundo” (HEGEL, 1997, p.230), a 
necessidade que Hegel se refere aqui é a necessidade do ideal que possui dupla 
substância: objetiva – o sentimento político e; subjetiva – o “organismo do 
Estado propriamente político e sua instituição” (HEGEL, 1997, p.230), sendo, 
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por conseguinte, o organismo do Estado a sua constituição política. Marx critica 
essa passagem de Hegel demonstrando que,

O verdadeiro resultado a que ele almeja chegar é a determinação do organismo 
como constituição política. Não se construiu, porém, nenhuma ponte pela qual 
se possa chegar à ideia determinada do organismo do Estado ou da constituição 
política a partir da ideia universal de organismo, e tal ponte não pode ser 
construída nem na eternidade (MARX, 2010, p.35).

Ora, a constituição política do Estado não pode ser substrato do Estado 
que advém do plano ideal, pelo contrário, a constituição política é o substrato do 
Estado em sua forma concreta e real, é sua base de organização. Segundo Marx, 
Hegel “não desenvolveu seu pensamento a partir do objeto, mas desenvolve o 
objeto segundo um pensamento previamente concebido na esfera abstrata da 
lógica” (MARX, 2010, p.36), isto é, o sujeito se converte em predicado e o 
predicado se torna predicado do predicado, “em lugar do conceito da constituição 
obtemos a constituição do conceito. O pensamento não se orienta pela natureza 
do Estado, mas sim o Estado por um pensamento pronto” (MARX, 2010, p.38).

Então, para Marx, o Estado emerge a partir de uma materialidade concreta, 
sem essa materialidade institucional este não pode existir porque é afinal esta 
materialidade que atribui ao Estado um caráter organizacional e relacional entre 
este e a sociedade civil. Para Hegel, se posicionava de forma exterior ao Estado em 
seu sentido político concreto e para Marx o sustentáculo deste Estado, afinal, é 
na infraestrutura que as vontades e os embates entre classes acontecem de forma 
latente, portanto, “o Estado e a organização da sociedade não são, do ponto de 
vista político, duas coisas diferentes. O Estado é o ordenamento da sociedade” 
(MARX, 2010, p.59).

Segundo Ivo Tonet (2010), “há uma relação essencial de dependência 
ontológica do Estado para com a sociedade civil (...), Marx afirma que o Estado 
tem sua raiz no antagonismo das classes sociais que compõem a sociedade 
civil” (TONET, 2010, p.20) este antagonismo de classes se dá pela exploração 
burguesa sobre a classe trabalhadora estando a classe burguesa inserida nos 
aparelhos estatais de forma a reproduzir, através destes, esta dominação.

A explicação feita por Marx a respeito desta dominação se constrói por 
meio da análise da constituição deste Estado e das relações no âmbito da 
infraestrutura e da superestrutura e a relação existente entre estas demonstrando 
o caráter econômico – que Hegel se descuida. Acredita-se ser muito leviano 
atribuir a Marx uma crítica pautada no chamado economicismo, já que este é um 
dos aspectos da obra marxiana, mas não o único.
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A obra de Marx possui momentos de dedicação puramente filosóficas, 
outros de caráter mais econômico, mas nunca desvinculando o econômico das 
relações sócio-políticas existentes no Estado contemporâneo.

Quando Marx começa a analisar as relações materiais do Estado 
contemporâneo, ele o faz com o objetivo de demonstrar o caráter de reprodução da 
dominação do Estado capitalista, de modo que é necessária uma explicitação das 
bases materiais deste Estado, o que justifica o dispêndio de trabalho complexo11 
realizado por Marx no que tange ao capital e suas formas de reprodução.

Para Marx, a chave de compreensão da dominação burguesa tem como 
base a teoria do valor-trabalho12, pois é no momento do trabalho não pago na 
exploração do trabalhador que se engendra o lucro buscado incessantemente 
pela classe burguesa, o que Marx acaba por caracterizar como mais valor.

Para desvendar a dominação do capital na lógica do Estado contemporâneo, 
Marx recua em sua exposição de O Capital para a mercadoria e a partir de então 
desenvolve sua rede de concepções em torno da ordem do capital. Segundo 
Marx essa mercadoria, 

É, antes de mais nada, um objeto externo, uma coisa que, por suas propriedades, 
satisfaz necessidades humanas, seja qual for a natureza, a origem delas, provenham 
do estômago ou da fantasia. Não importa a maneira como a coisa satisfaz a 
necessidade humana, se diretamente, como meio de subsistência, objeto de 
consumo, ou indiretamente, como meio de produção (MARX, 1994, p.42).

A mercadoria está diretamente relacionada à sua capacidade de suprir as 
necessidades humanas sendo, por isso, de grande utilidade, sendo considerada 
sob um duplo aspecto: a qualidade e a quantidade (MARX, 1994). Além disso, 
a mercadoria possui uma dupla valoração intrínseca: o valor de uso e o valor de 
troca. O valor de uso “não depende da quantidade de trabalho empregado para 
obter suas qualidades úteis (...) o valor de uso só se realiza com a utilização ou o 
consumo” (MARX, 1994, p.42).

11 O trabalho complexo é um conceito desenvolvido por Marx em O Capital representando o “trabalho simples 
potencializado ou, antes, multiplicado, de modo que uma quantidade dada de trabalho qualificado é igual a uma 
quantidade maior de trabalho simples” (MARX, 1994, p.51) sendo o trabalho simples o trabalho “que todo 
homem comum, sem educação especial, possui em seu organismo” (MARX, 1994, p.51).
12 É importante considerar o contexto de escrita das obras marxianas, haja vista que no momento de escrita 
dessas obras o capital ainda não havia atingido seu estágio superior – como diria Lenin -, o imperialismo do 
final do século XIX. A obra chave para compreensão das bases materiais do estado em Marx é o capital que 
teve sua redação iniciada ainda em 1863 e trabalha até 1879 na obra, portanto, momento inicial da expansão da 
dominação imperialista.
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Enquanto o valor de uso está inteiramente ligado ao consumo, à utilização, 
o valor de troca é uma espécie de aparência do valor real da mercadoria que está 
diretamente ligado ao trabalho despendido na sua produção. 

O tempo de trabalho socialmente necessário é o tempo de trabalho 
requerido para produzir-se um valor de uso qualquer, nas condições de 
produção socialmente normais, existentes, e como grau social médio de destreza 
e intensidade do trabalho (MARX, 1994, p.46)

No processo de troca de mercadorias o valor de troca se sobrepõe ao valor 
de uso e se expressa como aparência necessária para que a troca seja efetivada.

O valor de troca revela-se, de início, na relação quantitativa entre valores 
de uso de espécies diferentes, na proporção em que se trocam, relação que muda 
constantemente no tempo e no espaço. Por isso, o valor de troca parece algo 
casual e puramente relativo, e, portanto, uma contradição em termos, um valor 
de troca inerente, imanente à mercadoria” (MARX, 1994, p.43).

É através da quantidade de tempo socialmente necessário – ou do tempo 
necessário para produzir valor de uso - que medimos a grandeza do valor. Mas 
como medir o tempo necessário na produção de valores de uso? Ao responder 
essa questão, Marx desenvolve o duplo caráter do trabalho como trabalho simples 
e trabalho complexo, sendo o trabalho simples a forma de medir o trabalho 
humano.

No processo de troca, uma dada quantidade de mercadoria poderia ser 
correspondente a uma dada quantidade de outra mercadoria, essas quantificações 
correspondem ao valor de troca dessas mercadorias quando na verdade seu valor 
real está “escondido”: o dispêndio de força e tempo na sua produção. Acredita-
se então poder dizer que o valor de uso é a essência da mercadoria e o valor de 
troca sua aparência. Portanto, as mercadorias encarnam uma duplicidade: a) são 
objetos úteis e; b) veículos de valor (MARX, 1994).

Percebemos, então, que o trabalho humano é essencial na teoria marxiana 
para a compreensão sobre o valor das mercadorias, que em processo de circulação 
são fundamentais na geração de lucro devido ao trabalho não pago, evidenciado 
no processo de sua produção. Então podemos concluir que,

A forma geral do valor, que torna os produtos do trabalho mera massa de 
trabalho humano sem diferenciações, mostra, através da sua própria estrutura, 
que é a expressão social do mundo das mercadorias. Desse modo, evidencia que 
o caráter social específico desse mundo é constituído pelo caráter humano geral 
do trabalho (MARX, 1994, p.76).
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A forma geral do valor, no entanto, ganha uma nova representação quando 
se obtém um novo padrão do valor de troca – a forma dinheiro. Este passa a 
reger as relações de troca servindo como valor de troca essencial para que as 
relações de mercado sejam fluidas e ganhem uma dinâmica acelerada em sua 
constituição. Ou seja, a mercadoria que já possui sua forma dinheiro no valor 
de troca dá lugar a uma nova representação do valor o papel moeda13, como 
equivalente universal.

Então, mercadoria determinada, com cuja forma natural se identifica socialmente 
a forma equivalente, torna-se mercadoria-dinheiro, funciona como dinheiro. 
Desempenhar o papel de equivalente universal torna-se sua função específica, 
seu monopólio social, no mundo das mercadorias (MARX, 1994, p.78).

O equivalente universal acaba por desempenhar o papel – na lógica do 
capital – de “encarnação universal do trabalho humano” (MARX, 1994, p.85), 
isto é, todo o valor intrínseco à mercadoria gerado somente pelo trabalho 
humano possui sua forma aparente em seu equivalente universal.

Essa é a aparência fundamental que sustenta a lógica da exploração 
presente no Estado capitalista, pois o trabalho humano deixa de ser expresso 
nas representações de valor e acaba em último plano na lógica do lucro sendo, 
portanto, o proletariado esquecido e fazendo parte do sistema reprodutor do 
capital de forma mecanizada.

A garantia dessa engrenagem se dá pela manutenção do Estado burguês, 
isto é, sendo a classe burguesa a detentora do poder político no aparato estatal 
que deveria funcionar como ferramenta garantidora das liberdades individuais 
e dos interesses de toda a população, passa a ser a ferramenta que preserva o 
interesse da classe burguesa, como classe dirigente que é.

Esse processo de transição de valores de uso e troca à forma equivalente 
universal faz parte de uma lógica de produção e circulação que determina as 
relações sociais vigentes, isto é, as relações entre indivíduos em sociedade e a 
relação deste com a chamada superestrutura estatal.

Para Marx o homem é um ser social haja vista que este emerge do núcleo 
das relações familiares e começa a interagir em meio à sociedade se inserindo 
no contexto da lógica de produção, essa produção “é a produção num estágio 
determinado do desenvolvimento social que nos referimos – à produção de 
indivíduos vivendo em sociedade” (MARX, 2003, p.227).

13 Interessante perceber que com a nova dinâmica do capital obtemos uma série de novas representações de 
valor: o cartão (dinheiro de plástico), as ações (através da especulação), etc.
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No entanto, essa produção não deve ser pensada isoladamente ela é parte de 
um complexo que a envolve juntamente com a troca, a distribuição e o consumo 
e coexistem enquanto um processo e não de forma mecânica e simultânea:

Na produção os membros da sociedade adaptam (produzem, dão forma) 
os produtos da natureza em conformidade com as necessidades humanas; a 
distribuição determina a proporção em que o indivíduo participa na repartição 
desses produtos; a troca obtém-lhe os produtos particulares em que o indivíduo 
quer converter a quota-parte que lhe é reservada pela distribuição; no consumo, 
finalmente, os produtos tornam-se objetos de prazer, de apropriação individual 
(MARX, 2003, p.232). 

Essa produção é imediatamente consumo, assim como o consumo também 
é produção. O consumo só pode existir pela produção e a produção é justificada 
pelo consumo, sem a necessidade do consumo não haveria a necessidade de uma 
nova produção. Neste processo - de produção, troca, distribuição e consumo 
- se encontra o homem com características distintas - no entanto, relacionais 
– que em dado momento do processo adquire duplas características, por 
exemplo, no momento da produção o homem, ao mesmo tempo que produz, 
ele consome no sentido de que produz uma mercadoria e consome meios de 
produção necessários àquela produção. O homem produz a mercadoria através 
do consumo do dispêndio de sua força de trabalho, isto é, este homem produz 
valores que estarão intrínsecos àquele produto.

Então, no processo de troca e circulação este trabalho ganha sua forma 
aparente, o seu equivalente universal que vai retirar uma parte do valor do 
trabalho em forma de lucro aos detentores dos meios de produção – a classe 
burguesa – haja vista que estes trabalhadores estão regidos pela lógica do trabalho 
assalariado. Assim, se dá a lógica de apropriação do trabalho pela burguesia.

Portanto, a lógica da reprodução da dominação está inserida ao longo 
do processo de produção-consumo, tendo os juros, o lucro e salário como as 
ferramentas necessárias ao aumento do capital.

[...] juros e lucros figuram também enquanto tais na produção, uma vez 
que são formas nas quais o capital aumenta, cresce, momentos, portanto, de sua 
própria produção. Juros e lucros como forma de distribuição, subentendem o 
capital como agente da produção. São, igualmente, modos de reprodução do 
capital. (...) o salário é exatamente igual ao trabalho assalariado considerado sob 
outra rubrica; a determinabilidade que o trabalho possui aqui como agente da 
produção aparece como determinação na distribuição (MARX, 2011, p.49).
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Percebe-se que o capital ganha sua forma ampliada a partir da relação – 
ou mesmo como fruto – dos juros e dos lucros. Acreditamos que os juros e os 
lucros são ferramentas fundamentais para compreensão do capital em sua forma 
financeira que configura a fração dominante da classe dominante do Estado 
contemporâneo14.

   Segundo Marx, “parte determinada do capital tem de existir constantemente 
como tesouro, como capital-dinheiro potencial” (MARX, 1991, p.365), como 
forma de reserva que possibilita os meios de circulação. Esta lógica pressupõe 
a existência de um comércio de dinheiro, sobretudo, com o surgimento das 
casas de câmbio o que atribui ao comércio de dinheiro uma lógica distinta do 
comércio de mercadorias. Nessa lógica os juros são ferramenta fundamental na 
reprodução de capital, pois no momento do empréstimo os juros geram o lucro 
à fração burguesa financeira, portanto, o capital-dinheiro é considerado “capital 
produtor de juros” (MARX, 1991, p.394).

Considerações finais

A partir do que foi discutido até o presente momento (que na verdade é 
apenas uma parte das análises marxianas da lógica do capital) uma pergunta 
pode emergir no leitor: qual a relação destas análises com o tema proposto a ser 
discutido neste trabalho?

Acredita-se que a discussão dessa lógica permite compreender o Estado 
contemporâneo (capitalista) como reprodutor da lógica de dominação do capital, 
o que pode ser considerado a partir de alguns pressupostos: a) levando-se em 
consideração que a análise feita por Marx está situada no âmbito do que este 
chama de infraestrutura e que esta infraestrutura é a complexidade que perpassa 
toda sociedade civil de um Estado, sendo fundamental para perceber a estrutura 
econômico-social do Estado capitalista; b) em segundo lugar, a chamada 
infraestrutura estatal está localizada, para Marx, no âmbito da sociedade civil, 
em superação dialética a Hegel que entendia a sociedade civil como desconexa ao 
Estado. Portanto, entender as relações infraestruturais do Estado significa perceber 
as características básicas do modelo de Estado capitalista contemporâneo; c) em 

14 A forma financeira do Estado contemporâneo apresenta diversas características ao longo das décadas, por 
exemplo, enquanto Marx atribui a essa forma um consórcio entre capital mercantil e capital industrial; Lênin 
denota que esta forma é um consórcio entre capital industrial e capital bancário. Isso se explica pela superação 
do capital em cada ponto de inflexão que envolve crises cíclicas.
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terceiro lugar, este Estado é a forma garantidora da exploração do proletariado 
sendo o portador “legítimo” das diretrizes desta reprodução; d) em quarto lugar, o 
Estado contemporâneo é o momento em que a burguesia detém o poder político 
tão almejado desde fins da Idade Média, portanto se torna classe dirigente na 
lógica do capital e; e) sendo a classe burguesa detentora dos instrumentos de 
dominação, a escola é uma das instituições localizadas na sociedade civil em que 
esta dominação é garantida de modo a qualificar trabalhadores tão somente para 
o mercado, excluindo-os de uma formação humanitária.

A partir das considerações expostas, pode-se concluir que o Estado é um 
espaço de lutas constantes entre classe trabalhadora e classe burguesa. Sendo, para 
Marx, a classe trabalhadora a verdadeira detentora da legitimidade de condução 
deste Estado, afinal esta que tudo produz e que, portanto, a tudo tem direito. 
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CAPÍTULO 10

INTERDISCIPLINARIDADE NA EDUCAÇÃO DE IDOSOS: 
A UNIVERSIDADE DA TERCEIRA IDADE EM PAÇO 
DO LUMIAR COMO CAMINHO PROFÍCUO PARA A 

INCLUSÃO SOCIAL E DE SABERES

Marcos Vinicius Ferreira Trindade

Considerações Iniciais 

O presente texto é fruto de reflexões advindas da minha participação na 
Equipe Técnica do Curso de Formação Continuada da Universidade Integrada 
da Terceira Idade – UNITI no município de Paço do Lumiar, Estado do 
Maranhão. O projeto ocorreu entre 2017-2020, quando o então Prefeito de Paço 
do Lumiar, Domingos Dutra (PCdoB), firmou parceria com a Universidade 
Federal do Maranhão – UFMA, através do Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Públicos do Município de Paço do Lumiar – PREVPAÇO, para 
que o município tivesse um polo da UNITI, projeto existente na UFMA desde 
outubro de 1995.

Paço do Lumiar tornou-se, dessa maneira, o único município do Maranhão 
a efetivar tal parceria. No município, a UNITI destacou-se por ser um espaço 
que direciona e fortalece a educação, a saúde, a qualidade de vida, os aspectos 
psicológicos, sociais, culturais e, sobretudo, políticos; promovendo construções 
de saberes e humanização das relações entre idosos por meio de atividades 
interdisciplinares propostas.

A reflexão sobre educação para idosos significa e perpassa também pela 
discussão sobre o ensino que almejamos e o que estamos fazendo. Essa relação é 
fundamental e constitui-se em uma das maiores e mais persistentes provocações, 
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revelando que a relação entre educação e idoso não tem sido simples e continua 
nos desafiando a reflexão tanto a respeito da educação para idosos quanto sobre 
o ensino e a práxis nos cursos de formação continuada.

Para que ocorra essa superação de provocações e desafios, necessário se faz 
que se interrompa a relação vertical entre professores e alunos. Quando os alunos 
são idosos, essa interrupção é vista de maneira imprescindível visto que não há 
como desconsiderar os saberes, vivências e experiências que os idosos carregam 
consigo. Por isso a interdisciplinaridade é tão importante para esse público, pois 
se configura como um instrumento de experiências, de metodologias e de novas 
abordagens para a educação de idosos.  De acordo com Fazenda:

A interdisciplinaridade é considerada uma nova atitude diante da questão do 
conhecimento, de abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato de aprender 
e dos paralelamente expressos, ou seja, uma nova maneira de olhar as questões 
de ordem epistemológica, metodológica e axiológica vivenciada pelos professores 
no seu cotidiano nas escolas, pois a interdisciplinaridade é essencialmente um 
processo que precisa ser vivido e exercido na sala de aula. (FAZENDA, 2008, 
p.11).

Percebe-se, assim, que, por meio da interdisciplinaridade, não há mais uma 
fragmentação no conhecimento, mas sim a construção, a busca e a pesquisa 
entre os conteúdos eleitos das disciplinas para compor o ano letivo do Curso de 
Formação Continuada. Assim, o diálogo que deve existir entre as disciplinas, 
propicia que o alunado trate o conteúdo de modo que amplie e desenvolva sua 
cognição. 

Dessa forma, os professores se debruçam sob a interdisciplinaridade como 
metodologia de ensino para que ocorra a construção de novos conhecimentos 
durante o processo de ensino-aprendizagem, oportunizando que os alunos 
troquem experiências entre as disciplinas e socializem os saberes e desenvolvam 
suas habilidades.  

Este trabalho está dividido da seguinte forma: primeiro, abordo os 
aspectos históricos a respeito da formação das Universidades da Terceira Idade 
e como estas desencadearam um novo sentido para compreender a educação de 
idosos, buscando uma perspectiva reflexiva para fundamentar a necessidade da 
elaboração deste texto. 

Em seguida, destaco o papel social do idoso e como é interessante  percebê-
lo dentro da modernidades com inúmeros novos desafios. Sigo mostrando a 
especificidade deste tipo de educação no município de Paço do Lumiar com 
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dados levantados das fichas de inscrições dos anos de 2018 e 2019 que revelam 
o perfil do alunado. Por fim, abordo a prática pedagógica instaurada na UNITI/
Paço do Lumiar que se baseia na interdisciplinaridade. 

O envelhecimento e a sociabilidade por meio das Universidades da 
Terceira Idade

Segundo Guita Grin Debert – Professora Titular do Departamento de 
Antropologia da UNICAMP – a expressão terceira idade teve duas frentes de 
criação: uma na França na década de 1970 e outra na Inglaterra em 1981. 
Mesmo com o espaço de tempo, em ambos os países a expressão surge por meio 
da implantação das Universidades da Terceira Idade. 

A implantação das Universidades voltadas à Terceira Idade vem do 
pressuposto que a velhice tem que ter gestão. Se antes esta etapa da vida era 
tida como individual, própria e com particularidades de cada sujeito, na 
contemporaneidade a longevidade deve passar por orientações do Estado e ser 
questão pública. É deste pensamento que a expressão terceira idade firma-se 
como sinônimo de pessoa idosa, uma vez que no meio dos pesquisadores esta 
nomenclatura não se refere a uma idade cronológica ou fixa, mas sim por se 
configurar como forma de tratamento não depreciativa a este púbico.

Dessa forma, nasce uma nova forma de perceber a experiência da terceira 
idade, atrelada à civilização do lazer, visto que o direito à aposentadoria garante 
ao idoso que esta fase seja remunerada. Hoje, a pessoa idosa é vista também 
como fonte de recursos e a aposentadoria, por exemplo, se revela para muitos 
como a única maneira desta parcela da população ter destaque. Este direito 
previdenciário não deve se configurar tão somente como meio provedor da 
família, mas também como forte potencializador para que o idoso se conceba 
como sujeito ativo e participante da (re) construção de sua vida e do seu entorno; 
retirando-o da margem da sociedade. 

A experiência no país acerca da questão da aposentadoria deve compreender 
as especificidades históricas do Brasil. Por exemplo, Júlio Assis Simões em “A 
maior categoria do país: notas sobre a constituição do aposentado como ator político” 
destaca os problemas referentes a Previdência Social nos anos 1990 em que os 
próprios aposentados ocuparam as ruas e as mídias como forma de reivindicação 
“em protesto contra o arrocho dos benefícios pagos pela Previdência Social 
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especialmente durante a mobilização pelos 147% entre 1991 e 1992, quando 
até apanharam da polícia” (SIMÕES, 1994, p. 1). Com este acontecimento 
percebe-se que os idosos saem da passividade para romper com a omissão do 
poder público e propor o debate acerca das dimensões da Terceira Idade na 
sociedade brasileira. 

Retomando a ideia de civilização do lazer, é a partir do reconhecimento do 
idoso como ser autônomo e detentor de certa remuneração que os programas para 
a Terceira Idade são implantados no Brasil. Primeiramente na década de 1960, 
todavia com o seu auge em meados da década de 1990 com as Universidades para 
a Terceira Idade. Estes programas visam a velhice como uma experiência coletiva 
e de maneira inovadora para que o tempo livre do aposentado seja preenchido 
pela construção positiva desta etapa da vida, com aprendizados que propiciem a 
exploração de sua identidade. 

No caso do Brasil, ainda segundo Guita Grin Debert, os programas das 
Universidades para a Terceira Idade tem majoritariamente participação feminina 
e servem para quebrar o estereótipo construído em torno das mulheres idosas, 
tidas de forma genérica como frágeis e dóceis. Com estas Universidades, é 
permitido que as idosas tenham uma rotina – além da habitual presente no lar 
– com práticas integrativas e redefinam suas relações. 

Logo, as Universidades para a Terceira Idade e demais programas são 
imprescindíveis na atual conjetura, pois a tendência, conforme matéria publicada 
no Diário de Pernambuco, E é que até 2050, de acordo com o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE, cerca de 66,5 milhões de brasileiros serão 
idosos, totalizando 29,3%. A contribuição desses programas desponta de forma 
significativa para a mudança da realidade da pessoa idosa, principalmente ao 
intensificar seu papel como cidadão.

As novas imagens da pessoa idosa são amplamente difundidas pela mídia, 
segmentando-se em dois polos para os espectadores: o primeiro se refere a 
constatação de se valorizar o que é novo e jovem favorecendo a reprodução do 
idoso como fraco e sem espaço na sociedade; já o segundo polo parte da premissa 
que o idoso também faz parte do mercado consumidor e este deve adotar um 
novo estilo de vida saudável e responsável pela sua aparência. 

O idoso como personagem que detém autonomia aparece, conforme aponta 
Beauvoir (1990), “de forma bastante distinta quando comparada a períodos 
anteriores da história, marcados pelo ostracismo, abandono, isolamento e 
negligência social, relacionados à velhice”. A grande questão é permitir abertura 
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de espaços que contemplem as mais diversas participações sociais dos idosos 
e que estes encontrem legitimidade, marcando suas ações no viés cultural, 
econômico e, sobretudo, político.

O papel social do idoso na contemporaneidade

Em vista que a sociedade é composta por distintos cenários, entender 
o idoso como ator político e social é de suma importância para entender os 
mecanismos da contemporaneidade. A ideia de participação ativa do idoso 
denuncia o silêncio e o descaso em relação a concepção de velhice, uma vez que 
é necessário que o idoso não seja descrito somente pelos outros, mas também 
por si próprio.

O país jovem gradativamente será um país velho em que os idosos deverão 
assumir de fato o protagonismo social, abrangendo a visibilidade deste grupo, 
que será fundamental para compreender os sujeitos contemporâneos. O novo 
papel desempenhado pelos idosos avança de forma rápida nas mais diversas 
frentes sociais, visto que passos cada vez mais largos são dados com o intuito de 
retirá-los do papel secundário e de transformá-los em protagonistas do teatro 
social, pois segundo Ramos,

Os velhos são sujeitos de direitos, o que comprova que o fato de as pessoas irem 
envelhecendo não lhes retira a sua dignidade. Continuam sendo seres humanos 
portadores dos mesmos direitos dos quais são sujeitos todas as criaturas de 
semblante humano. (RAMOS, 2002, p. 79).

Entende-se, conforme o pensamento de Ramos, a urgência do idoso em se 
transformar em ator político. Sendo um sujeito que não está mais ausente dos 
discursos sociais, esta parcela significativa da população brasileira já está presente 
nos desafios da contemporaneidade, apropriando-se dos bens culturalmente 
construídos e compreendendo que não deve ser desvalorizada ou abandonada 
pelo Estado e pela sociedade. 

É de pleno conhecimento que os idosos no Brasil e no mundo são tratados 
de forma displicente e cada vez mais tem a sua importância desmerecida. É de 
se estranhar que o idoso assume no seio familiar a responsabilidade financeira 
(em razão do forte desemprego que atinge os jovens) e, mesmo assim, percebe-se 
secundado, como se fora insignificante no ambiente familiar e social.
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Na perspectiva de reabilitar ou de retomar a importância do idoso ante a 
sociedade, o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 
de Paço do Lumiar – PREVPAÇO por meio do projeto da Universidade 
Integrada da Terceira Idade – UNITI/Paço do Lumiar, buscou, entre os anos de 
2017 – 2020, implantar estratégias que viabilizassem o “novo” papel do idoso, 
observando-se que o envelhecimento ativo já é um dos grandes desafios deste 
século. 

Corroborando com o pensamento do filósofo Immanuel Kant (1999), que 
afirma que “o ser humano é aquilo que a educação faz dele”, o propósito do 
projeto em Paço do Lumiar tinha como premissa a ressignificação dos sujeitos e 
que os alunos se reconhecessem como protagonistas da sua história, expondo que 
o idoso não deixa de ser um sujeito histórico, pertencente a um lugar social e que 
a integração social da Terceira Idade se faz necessária para um envelhecimento 
seguro e digno. 

Ressalta-se o intuito que os alunos sejam capazes de assumir seu papel como 
cidadão ativo na sociedade, a ampliação do seu convívio social, a construção das 
relações interpessoais mediante a aprendizagem e da contextualização em seu 
universo dos assuntos apreendidos nas aulas da UNITI/Paço do Lumiar.

Segundo Aranha (2007) envelhecer não é “condicional somente à idade 
cronológica, mas sim a uma vivência subjetiva da passagem do tempo que, sendo 
subjetiva, depende da responsabilidade de cada um”. As mudanças vivenciadas 
refletem-se na tomada de consciência dos três pilares fundamentais desta etapa 
da vida: pessoa idosa-velhice-envelhecimento para determinar o caminho 
a ser seguido pelo idoso, conforme aponta Biasus ao citar Fericgla, Moreira, 
Demantova e Camargo,

Fericgla (1992) observou que em nossa sociedade, o conceito de velhice tem 
relação direta com a idade cronológica. Moreira (1996), afirma ainda que a idade 
cronológica deixa suas marcas, mas a sociedade também exerce pressão sobre 
as pessoas e, mais do que isso, cada meio social tem sua própria definição de 
envelhecimento e velhice. Esta pressão é responsável, entre outras coisas, por 
marcar a forma de perceber ou não o ser humano que envelheceu. Neste sentido, 
se o idoso se mantém ativo, provavelmente “não aparece” para o mundo, ou seja, 
a sociedade não percebe este idoso como tal, uma vez que mantém seu padrão 
ativo da adultez. Entretanto, se este idoso for inativo, ou velho, como aponta 
o estudo de Biasus, Demantova e Camargo (2011), torna-se sem serventia, 
sem valor e passa a ser considerado um peso para família e até para a sociedade 
(BIASUS, 2016, p. 57).
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A dualidade entre o idoso ativo e o inativo confunde-se com o aumento 
do processo de envelhecimento no Brasil e com as questões atuais sobre a 
Previdência. Ante esta situação, ainda conforme Biasus, a expectativa de vida no 
país aumentou, todavia, “não foi acompanhado por condições socioeconômicas 
e culturais equivalentes e favoráveis para se viver a velhice”.

 Desse modo, embasando-se no Estatuto do Idoso, de 1º de outubro de 
2003, em forma de Lei nº 10.741/03 nos artigos 20 a 25 que definem sobre 
o direito a educação, cultura, esporte, lazer e diversão, visando a participação 
e a inserção da pessoa idosa, as Universidades da Terceira Idade destacam-
se de forma positiva como um local de compartilhamento de experiências 
imprescindíveis para que o idoso participe ativamente da sociedade e construam 
a velhice recorrendo ao olhar interdisciplinar, permitindo condições favoráveis 
para se viver essa etapa da vida.

O preconceito vivido pelos idosos e o seu deslocamento para o plano 
secundário da sociedade mostra que “grande parte da população idosa sofre 
com estereótipos da velhice e problemas sociais” (OLIVEIRA, 1999). A Terceira 
Idade deveria ser o momento de reconhecimento da trajetória destes sujeitos 
ao longo da vida, de abrir a possibilidade de conquistar locais, entretanto, na 
perspectiva atual “é a classe dominante que impõe às pessoas idosas seu estatuto; 
mas o conjunto da população ativa se faz cúmplice dela” (BEAUVOIR, 1990, 
p. 265), uma vez ao ratificar o imaginário de que o idoso é um incômodo para 
a família e/ou sociedade.

Deve-se pensar o envelhecimento populacional do país como conquista e 
não como um obstáculo para a velocidade da modernidade. Negar a existência da 
velhice é negar todo o percurso histórico de pessoas que direta ou indiretamente 
contribuíram para a construção da sociedade. No atual sistema, permeado por 
opressão e desigualdade, é necessária a representativa atuação dos idosos para 
que estes reafirmem e consolidem sua existência perante aos demais setores da 
sociedade. 

É interessante entender que, segundo Scortegagna e Oliveira (2012, p. 
4), o papel do idoso é construído com o auxílio do contexto histórico em que 
está inserido, pensamento compartilhado também por Silva, que afirma que 
o comportamento da pessoa idosa é “[...] influenciado pelos valores culturais, 
sociais, econômicos e psicológicos de uma sociedade que determina o papel 
e o ‘status’ que o velho terá”. (SILVA, 2003, p. 96 apud SCORTEGAGNA; 
OLIVEIRA, 2012, p. 4). 
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Dessa forma, o Curso de Formação Continuada da UNITI/Paço do Lumiar 
materializava-se no apoio e na execução dos direitos dos idosos no exercício 
de sua cidadania, na ampliação da assistência com o intuito de assegurar uma 
vida digna e na inclusão social deste público, reforçando a importância histórica 
destes sujeitos em Paço do Lumiar. Inclui-se aqui oportunizar que pessoas a 
partir dos 60 anos ingressem em diversos processos de formação continuada nas 
áreas física, mental, cultural, intelectual e política, oferecendo condições para o 
resgate da autoconfiança, da autoestima e promovendo o envelhecimento com 
qualidade de vida aos idosos luminenses.

Perfis dos atores da UNITI/Paço do Lumiar: dimensões da 
pluralidade 

O corpo docente da UNITI/Paço contava com a atuação de dezesseis 
professores distribuídos em diversas disciplinas, como por exemplo, 
Contemporaneidade, Noções Básicas de Geriatria, Noções Básicas de 
Gerontologia, Coral, Musicalização, Teatro, Terapias Integrativas, Criação 
Literária, Reeducação Alimentar, Pilates e Movimentos e Ritmos. O intuito 
era que as disciplinas fossem planejadas em constante diálogo e de forma 
interdisciplinar, para não deixar de lado o significado deste projeto que é o de 
fortalecer o cumprimento de políticas públicas voltadas aos idosos e ampliar 
sua atuação tanto no cenário familiar quanto social, além de reafirmar a sua 
identidade como cidadão ativo. 

Já em relação ao número discente da UNITI/Paço do Lumiar, quando 
criada em novembro de 2017, a primeira turma era constituída por 43 alunos. 
Em meados de 2018, o referido projeto no município de Paço do Lumiar já 
contava com 56 alunos e ao final do ano, a turma era composta por 70 discentes. 

Nota-se o crescimento percentual da ordem de 162% (passando de 43 para 
70 alunos) ao que se deve atribuir o efeito e a divulgação dos alunos aos amigos, 
ou seja, no que popularmente é chamado de “boca a boca” surtia repercussão de 
forma positiva junto a população de idosos luminenses. 

No segundo ano do projeto, 2019, abriu-se no primeiro momento 38 vagas. 
Devido a demanda, foram chamadas 48 pessoas da lista de espera totalizando o 
total de 86 discentes. 
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Já a terceira turma para o exercício de 2020, de 129 inscritos foram 
chamadas 55 pessoas para iniciarem as atividades. Ressalta-se que o aluno após 
entrar no Curso de Formação Continuada da UNITI/Paço do Lumiar, só sai 
se assim for seu desejo, logo, o projeto contava com a média de 128 alunos por 
dia entre os meses de janeiro a março de 2020, momento em que as atividades 
foram suspensas devido a pandemia da COVID-19.

Ao se analisar o perfil discente dentro do universo de 116 pessoas (número 
quantitativo de alunos que analisamos para a construção desse trabalho) percebe-
se majoritariamente a participação feminina. No que se refere a idade, 30 alunos 
possuem até 60 anos, 32 possuem entre 61 a 65 anos, de 66 a 70 anos estão 
inseridos 33 alunos e 21 deles possuem acima de 70 anos. 

A escolaridade do público atendido pela UNITI/Paço do Lumiar é assim 
organizada: 53 alunos possuem Ensino Médio Completo, que é o grau de 
instrução com maior número de alunos. 6 alunos não concluíram esta etapa, 
logo estão inseridos na categoria Ensino Médio Incompleto. 18 deles têm Ensino 
Superior Completo e 5 Ensino Superior Incompleto. Já 8 alunos concluíram o 
Ensino Fundamental e 18 têm Ensino Fundamental Incompleto. 5 são somente 
Alfabetizados e 3 Não-Alfabetizados.  

No Estado Civil 52 alunos não especificaram sua situação frente a este 
item15. Já nas outras categorias o apontamento foi o seguinte: 20 são Solteiros, 
23 são Casados, 5 são Divorciados e 16 são Viúvos. O mesmo se percebe na 
Religião que 51 alunos não indicaram professar algum tipo de fé16. Os demais 
se configuram da seguinte forma: 45 deles são católicos, 19 são evangélicos e 1 
aluna denominou-se Espírita. 

No que se refere a Aposentadoria 78 alunos já são Aposentados, 8 são 
Pensionistas, 7 são Aposentados e Pensionistas, 17 ainda não são aposentados e 
6 não marcaram o campo referente a este item. Já a Renda, 58 alunos recebem 
apenas 1 salário mínimo, 34 recebem entre 2 a 3 salários mínimos, 5 recebem de 
3 a 5 salários mínimos, 17 deles afirmam não possuir renda e 2 não indicaram 
no campo os seus proventos.  

15 Neste item foram analisados dados de duas Fichas de Inscrição, referentes aos anos de 2018 e 2019, cuja 
primeira ficha tinha o campo Estado Civil para ser assinalado, enquanto a segunda não. 
16 Neste item foram analisados dados de duas Fichas de Inscrição, referentes aos anos de 2018 e 2019, cuja 
primeira ficha tinha o campo Religião para ser assinalado, enquanto a segunda não.
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As Práticas Pedagógicas da UNITI/Paço do Lumiar: a 
interdisciplinaridade em questão e algumas conclusões 

A UNITI/Paço do Lumiar fundamentou sua prática pedagógica na 
reconstrução da formação social dos seus alunos. Por intermédio do tema-gerador, 
que segundo Paulo Freire é a chave para que a educação seja humanizadora e 
cultive “o conhecimento de forma interdisciplinar articulando dialeticamente a 
experiência da vida prática com a sistematização rigorosa e crítica” (ZITKOSKI; 
LEMES, 2015, p.1), buscou-se possibilitar aos alunos a sua percepção como 
sujeito da história ao refletirem sobre as múltiplas experiências existentes na 
sociedade.

Ao se compreender que o conhecimento é construído a partir das 
experiências e das relações construídas no âmbito em que o indivíduo está 
situado, Freire salienta que: 

Vê-se assim que a busca do conhecimento que se reduz à pura relação sujeito 
cognoscente - objeto cognoscível, rompendo a ‘estrutura dialógica’ do 
conhecimento, está equivocada, por maior que seja a sua tradição. Equivocada 
também está a concepção segundo a qual o que fazer educativo é um ato de 
transmissão ou de extensão sistemática de um saber (FREIRE, 1993, p .68).

Dessa forma, a educação bancária, nomenclatura utilizada por Freire, serve 
apenas como forma de reprodução e afirmação do status quo. É imprescindível 
que a ruptura destas práticas bancárias esteja na construção do saber e na 
criticidade necessária para a leitura do seu entorno. 

O ensino é um processo permanente de construção e, por isso, o papel da 
UNITI/Paço do Lumiar era o de promover aos alunos estímulo e compreensão 
da realidade por meio das atividades e disciplinas ofertadas e não somente a 
reprodução dos conhecimentos e experiências já construídos ao longo da vida. 

Os professores como intermediadores dos processos que envolvem a 
aprendizagem devem perceber a carga cultural e política de seus alunos para 
que estes voltem ao mundo do fazer pensar, pois conforme sugere Freire “fora 
da busca [...] os homens não podem ser. [...] Só existe saber na invenção, na 
reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os homens fazem 
no mundo, com o mundo e com os outros”. (FREIRE, 1993, p. 58). 

A alternativa aqui proposta é explorar o tema gerador nas aulas para 
impulsionar o debate dialogado e ir em encontro ao discernimento crítico. 
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O conhecimento prévio é de suma importância uma vez que todo sujeito é 
detentor do saber e atrelada a prática pedagógica é capaz de qualificar o aluno 
possibilitando-o para uma atuação consciente em todas as esferas da sociedade, 
levando-o, portanto, a perceber-se como um sujeito histórico, no sentido de 
avaliar e compreender as determinações e possibilidades que incidem sobre sua 
ação na história e de modo a ser capaz de interferir sobre ela.  

Diante desta perspectiva, Lück em Pedagogia interdisciplinar: fundamentos 
teórico metodológicos aponta que “o ensino, que recebe a responsabilidade social e 
promove a formação para a cidadania dos membros da sociedade [...] defronta-
se também com a necessidade de promover sua própria reorganização” (LÜCK, 
1994, p. 14), sendo uma ação necessária para humanizar os conteúdos fechados, 
para que haja o exercício da percepção de variações e permanências da sociedade, 
promovendo, assim, a compreensão para avaliar as relações presentes e tornando-
se um indivíduo crítico.

Um componente atual e importante a se ressaltar no processo de ensino-
aprendizagem é a questão da interdisciplinaridade. Conforme aponta a autora, 

O enfoque interdisciplinar, no contexto da educação, manifesta-se, portanto, 
como uma contribuição para a reflexão e o encaminhamento de solução às 
dificuldades relacionadas à pesquisa e ao ensino, e que dizem respeito à maneira 
como o conhecimento é tratado em ambas funções da educação. (LÜCK, 1994, 
p. 20). 

Assim, a interdisciplinaridade deve ser intensificada no cotidiano escolar 
através do auxílio de disciplinas que dialogam entre si “como forma de superar tal 
fragmentação” (LÜCK, 1994, p. 20) dos conteúdos, que em parte é ocasionada 
pela importância dada aos assuntos puros, sem articulá-los com suas práticas 
concretas. 

Deve-se, portanto, evidenciar a interdisciplinaridade e os temas geradores, 
a problematização dos assuntos abordados em sala e que, conforme Freire aponta 
em seu primeiro capítulo da Pedagogia do Oprimido, destacar a transformação 
do homem em sujeito histórico do mundo em que está inserido. 

O ensino é permeado pela intencionalidade (visto que não é um ato neutro) 
e faz parte do processo político do momento. Dessa maneira, a prática pedagógica 
adotada pela UNITI/Paço do Lumiar perpassa também pelos conceitos de gestão 
democrática presentes na Constituição Federal Brasileira de 1988, reforçada pela 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/96 e busca a plena 
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participação de todos os envolvidos para que a emancipação dos idosos que 
frequentam o projeto ultrapasse as paredes da sala de aula e seja verdadeiramente 
autônoma e libertadora. 

A UNITI/Paço do Lumiar utilizou desde o dia 3 de abril de 2020 os meios 
digitais para continuar ofertando suas aulas do ano letivo de 2020, devido a 
interrupção das mesmas por conta da pandemia. Utilizou-se o YouTube nesse 
início por ser a plataforma digital mais acessível ao público atendido pelo projeto. 

Todavia, sempre corroborou-se com a ideia de que o conhecimento não é 
apenas transmitido, mas sim construído por meio da aglutinação dos conteúdos 
e das experiências dos participantes, portanto, era visível a necessidade de crescer 
e implantar um meio que todos os nossos alunos, desde suas casas, participassem 
de forma mais ativa e com proximidade para que o ano letivo do Curso de 
Formação tivesse continuidade de forma virtual. 

Mais uma vez atentando-se à necessidade de integração do público 
atendido, para além das postagens feitas no canal da UNITI/Paço do Lumiar17 
no YouTube, foram implantadas aulas ao vivo no Google Meet, por ser uma 
plataforma de fácil manejo.

Dessa forma, as disciplinas ofertadas pela UNITI, a saber: 
Contemporaneidade, Noções Básicas de Geriatria, Noções Básicas de 
Gerontologia, Coral, Musicalização, Teatro, Terapias Integrativas, Criação 
Literária, Reeducação Alimentar, Pilates e Movimentos e Ritmos, teriam 
continuidade de forma mais interativa, mantendo o horário escolar de segunda a 
sexta-feira no turno matutino e priorizando não só o conteúdo, mas a interação 
de todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.

 Ressalta-se a boa recepção do canal UNITI/Paço do Lumiar que possui 
268 inscritos (destes 120 são alunos, percebendo assim que a comunidade que 
não está inserida diretamente na UNITI também utiliza essa ferramenta) e com 
números entre 60 a 100 visualizações por vídeo-aula.

Percebe-, então, que as necessidades geradas pelo envelhecimento requerem 
a atuação de vários setores: família, sociedade e Estado devem andar juntos para 
incluir a pessoa idosa. Diante do envelhecimento do país é imprescindível a 
implantação e atualização de políticas públicas para a efetivação dos direitos 
adquiridos pela população da Terceira Idade.

17 Com a incerteza da continuidade do projeto em parceria com a UFMA, o nome do canal no YouTube foi 
alterado para GRUPO DE IDOSOS PAÇO DO LUMIAR e está disponível por meio do link: https://www.
youtube.com/channel/UCCJ6c790sbJLLCmsjt0xu3Q. Acesso em 26 mar 2021.

https://www.youtube.com/channel/UCCJ6c790sbJLLCmsjt0xu3Q
https://www.youtube.com/channel/UCCJ6c790sbJLLCmsjt0xu3Q
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Desta forma, instituir a UNITI em Paço do Lumiar promoveu uma rápida 
inclusão social deste público, a fim de melhorar os níveis de saúde e socialização, 
mediante atividades que eliminem ou reduzam casos, por exemplo, de depressão 
e perda precoce das capacidades cognitivas, de modo a proporcioná-los uma 
velhice prazerosa e digna.

O presente projeto beneficiou não só aos idosos participantes do programa, 
como também, trouxe questões sociais e humanitárias de total importância para 
a população luminense, de modo que a sociedade também absorveu os impactos 
positivos decorrentes do programa. 

Por esta razão, a UNITI em Paço do Lumiar foi necessária para contribuir 
de forma significativa a mudança da realidade da pessoa idosa, promovendo 
a elevação de sua autoestima e autonomia. É lastimável que um programa 
educacional de tamanho impacto na cidade de Paço do Lumiar em seus três anos 
de existência, serviu apenas de palanque político, e não como uma verdadeira 
política de Estado.
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CAPÍTULO 11

REFORMAS DA EDUCAÇÃO E ACUMULAÇÃO FLEXÍVEL

Lara Fernanda Portilho dos Santos 
João Victor Nunes Leite 

Introdução

São muitas as reflexões que vem se dedicando a analisar o golpe de 2016 que 
retirou Dilma Rousseff da presidência, enquanto uma ação extrema de quebra 
da ordem institucional burguesa, em favor da implementação de reformas que 
conseguissem mitigar os impactos da crise econômica mundial acentuada desde 
2008. O golpe institucional no Brasil se apresentou – e ainda o é em boa parte 
dos países latino-americanos – um enfrentamento aos governos populares e/
ou progressistas que viabilizaram na região, uma sutil diminuição das políticas 
neoliberais gestadas a partir dos anos de 1990.

 No que pese todos os limites estruturais e conjunturais, bem como a 
heterogeneidade destes governos, nota-se, enquanto síntese possível de um largo 
processo histórico de intensas lutas de classe, a acumulação teórico-político por 
parte das camadas populares após os nefastos anos de ditaduras na América 
Latina que, apesar de apresentar um balanço positivo, devemos envidar esforços 
em pontuar as contradições que o próprio processo que culminou nos chamados 
governos progressistas, carregaram no interior de suas próprias dinâmicas 
concretas.  

Em sua maioria, foram governos que tentaram estabelecer pactos com 
setores importantes das burguesias nacionais, mantendo e reafirmando a 
dependência desta classe e seus Estados com a burguesia internacional. Vale 
ressaltar que as forças políticas que ocuparam os espaços estatais de gestão não 
se dispuseram, ou não tiveram condições políticas, para realizar profundas 

https://doi.org/10.52788/9786599463938.1-11
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transformações socioeconômicas que fossem capazes de construir a soberania 
dos povos da região, bem como um programa de desenvolvimento nacional de 
caráter popular. 

No caso brasileiro, o pacto entre capital e trabalho promovido pelas gestões 
do Partido dos Trabalhadores (PT), garantiu alguns avanços sociais – como o 
Bolsa Família e reformas educacionais como o piso do magistério -, mas também 
reafirmou significativamente a ampliação da taxa de lucro de setores do capital 
como o agronegócio e o setor bancário. A esta leitura estratégica que se concretizou 
na primeira década dos anos 2000, atribui-se o conceito de social-liberalismo, o 
qual apresentou limites que se intensificaram com a crise estrutural do capital, 
além de não conseguir lidar com os aspectos centrais da nossa evolução histórica 
que ainda se mantem. Noutras palavras, o social liberalismo brasileiro não 
conseguiu dar uma resposta a contento à crise econômica mundial – demandada 
pela burguesia nacional - e optou em reforçar a condição de um país dominado 
pelo latifúndio e organizado para a exportação de commodities, destacando sua 
condição de capitalismo associado e dependente.

De tal forma, foram estes setores do capital nacional que operaram o golpe 
de 2016, impondo em seguida uma forte agenda de contrarreformas que, em 
sua maior parte, visa ampliar o processo de extração de mais-valia da força de 
trabalho, retirando direitos trabalhistas conquistados historicamente pela classe 
trabalhadora, bem como minimizar as ações de Estado que garantem proteção 
social – como se observa na recente reforma da previdência.

 É dentro deste cenário que nos propomos a analisar as recentes 
contrarreformas na educação, como as alterações no Ensino Médio, 
estabelecimento da Base Comum Curricular, a tentativa de implementação do 
“Escola sem Partido” e a Política Nacional de Formação de Professores enquanto 
expressões conjunturais que nos apontam uma acentuada modificação na 
educação nacional, a fim de correspondê-la as alterações produtivas em curso. 

 Para tanto, nosso trabalho se propõe a debater as possibilidades do 
historiador, em especial o da educação, de tratar os eventos do tempo recente 
como um objeto analítico. Nesta perspectiva buscamos compreender as reformas 
da educação a partir de 2016 num quadro explicativo, que acene as alterações 
que vem ocorrendo no mundo do trabalho e no processo produtivo no Brasil.
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Uma análise da História do Tempo Presente: algumas considerações

 Olhar para as reformas educacionais a partir de 2016, nos remete a uma 
intensa discussão acerca das possibilidades de se analisar, a partir da ciência da 
história, os acontecimentos recentes. Isto se deve ao fato de que o próprio processo 
de consolidação da História enquanto ciência, ainda no século XIX, estabeleceu 
um procedimento de pesquisa que negava aos historiadores a possibilidade de se 
produzir o conhecimento histórico frente a testemunhos de um tempo recente. 

Tal entendimento chegou na França a partir das elaborações da Escola 
Metódica Alemã, sobretudo de Leopold Von Ranke e Wilhelm Von Humboldt, 
que influenciaram os historiadores Charles Seignobos e o medievalista Charles-
Victor Langlois – autores   da obra Introduction aux études historiques (1898), 
cujas formulações impactaram sobremaneira a produção historiográfica até os 
anos de 1930. 

Em linhas gerais, a Escola Metódica detinha a concepção de que as análises 
dos acontecimentos recentes se apresentavam como um verdadeiro entrave ao 
livre desenvolvimento do trabalho historiográfico. Para Ranke, que buscava 
instituir o status de cientificidade da História capturando os postulados das 
ciências naturais, a objetividade historiográfica seria alcançada através do 
distanciamento do historiador de seu objeto que, preso ao passado, resguardaria 
o profissional de análises fugazes, passíveis de induzi-lo ao erro. (RANKE apud 
LORIGA, 2012).

A Escola Metódica sofreria severas críticas da historiografia francesa no final 
dos anos de 1920 com o que se consagraria com a Escola dos Annales. Organizados 
através da revista Annales d’historie économique et sociale, tomou corpo um amplo 
e profundo debate de oposição à concepção de História defendida pela Escola 
Metódica, inaugurando assim, novos pilares da historiografia a partir de então: 
a narrativa-problema, o alargamento da concepção de documento histórico e 
a defesa da interdisciplinaridade da História com as demais Ciências Sociais18.

18 O campo das ciências sociais, recém-formadas, apresentava um dinamismo em relação ao mundo social, 
ao ter, como objeto de análise, as relações sociais e culturais. Tanto Bloch quando Febvre foram influenciados 
pela sociologia de Émile Durkheim e o antropólogo Lucien Lévy-Bruhl, formulador já na década de 1920 
do conceito de “mentalidade primitivas” ou pensamento “pré-logico).  Peter Burker defende três grandes 
contribuições desta primeira fase dos Annales: 1) a substituição da história tradicional pela narrativa-problema; 
2) o alargamento da noção de História e documento histórico à todas as atividades humanas e não apenas 
ao campo político; e 3) a interdisciplinaridade entre as Ciências Humanas que influenciará diretamente os 
paradigmas futuros da disciplina da História a partir dali. (BURKER, 1991, p. 07).
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Nesta primeira geração, tivemos como referência os historiadores Marc 
Bloch e Lucien Febvre que, em suas obras, buscaram consolidar a perspectiva 
de uma história que se contrapunha a narrativa oficial (apenas) - tida até aquele 
momento como verdade absoluta19 -; alargou-se a concepção de documento 
histórico, considerando, a partir dali, toda produção humana dotada de 
historicidade. 

Contudo, conforme apresenta Marieta M. Ferreira (2018), o grupo dos 
Annales, reconhecidos pelo estabelecimento dos novos paradigmas historiográficos 
mantiveram um dos postulados da Escola Metódica: o distanciamento do 
historiador aos acontecimentos presentes como garantia de objetividade 
histórica, de forma que fica perceptível o salto de estudos prioritariamente aos 
períodos Medieval e Moderno, ao passo que “(...) o século XX recebeu o estigma 
de objeto de estudo problemático, e a legitimidade de sua abordagem pela história foi 
constantemente questionada (...)” (FERREIRA, 2000, p. 116).

 No que pese a nossa concordância com Ferreira (2000) quanto a este 
ponto, também somos críticos de sua conclusão ao apontar, como dado positivo, 
o retorno via História Cultural das narrativas históricas construídas a partir 
dos sujeitos e de suas experiências individuais, como meio viabilizador de uma 
análise da História do Tempo Presente. 

Esta postura defendida por nós, se justifica na medida em que se fez 
hegemônico, na produção historiográfica em nosso país, uma perspectiva 
ideológica de privilegiamento das micro-narrativas; da concepção de um mundo 
contingente - com um ceticismo sobre a verdade histórica -; da dilaceração 
da totalidade dos sujeitos, apreendendo a partir de então as representações e 
experiências individuais no tempo passado. São estas concepções, animadas a 
partir dos anos 1980, fundamentadas em Lyotard e Baudrillard, que incorrem 
nas atuais pesquisas historiográficas ancoradas na História Cultural.

Toda a transformação e reformulação na historiografia dos Annales nos 
apresenta um debate mais profundo acerca da construção do conhecimento 
histórico depois da metade do século XX. O medievalista Leandro D. Rust, 
fazendo uso das palavras de Frederic Jameson, reafirma as modificações culturais 
e materiais advindas da “crise paradigmática”, responsáveis por “varrer do mapa 
as tradições no nível das mentalidades”. Em meio aos triunfos tecnológicos e 
materiais das sociedades capitalistas - e, por consequência, na modelagem de 

19 Nas palavras de Bloch, mesmo o mais claro dos documentos não fala senão quando se sabe interrogá-lo 
(BLOCH, 2001, p. 08).
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um novo habitus psíquico -, o mundo contemporâneo submetia seu público 
a linguagem e formas cada vez mais fragmentadas e contraditórias, de perca 
progressiva da capacidade de dar sentido à vida das pessoas (RUST, 2008, p.52). 

Neste remodelamento de visão de mundo, a História não ficou alheia às 
modificações e transformações do mundo pós-guerra que faziam do “instantâneo” 
um de seus pilares. De forma sintética, se a modernidade se traduzia nas verdades 
eternas, universais, de metalinguagem, metanarrativa ou metateoria, traduzidas 
como totalizantes e engessadas; a pós-modernidade, como seu oposto, acolheria 
a fragmentação, a efemeridade, a descontinuidade e a mudança caótica (HAVEY, 
2016, p. 49).

 A historiografia dos Annales como produto de seu tempo, absorveu as novas 
aspirações paradigmáticas apresentadas no final do século XX. Não por acaso, 
desde 1960, já na terceira geração, gestava-se o sentimento da fragmentação20, 
o qual se tornaria fundamental na geração seguinte para pensar a liberdade dos 
indivíduos numa “fronteira do sentido e do não sentido” (DOSSE, 2017, p. 177). 
Nas palavras de François Dosse, em meio a sua crítica à pós-modernidade:

A pós-modernidade constrói-se então numa busca dos mecanismos subjacentes, 
pretende ser desconstrutora do humanismo qualificado [...] a pluralidade 
cultural, alimentaram um pessimismo básico, uma espécie de teologia negativa. 
Os decepcionados com o racionalismo ocidental, na contramão do racionalismo 
otimista, guinaram numa espécie de niilismo, de pensamento do limite, para as 
fronteiras do sentido e do não sentido. (DOSSE, 2017, p. 177).

Nutrindo uma perspectiva de desconstrutivismo, a historiografia já não 
mais levaria em conta a historicidade para denunciar o historicismo, mas a sua 
desconstrução por dentro através do niilismo nietzschiano com Foucault e das 
formulações de Heiddeger com Jacques Derrida (DOSSE, 2017, p. 188). Na 
teoria de desconstrutivismo, empreenderíamos então a base de uma História 
em Migalhas, uma história fragmentada, que admite múltiplas realidades, 
desconexas de um eixo estruturante. Da dita pós-modernidade, utilizou-se de 
um discurso sobre a liberdade do indivíduo e de suas ações para fundamentar 
a noção das múltiplas realidades e consolidar a fragmentação. No campo da 
História, as consequências disto, se circunscrevem na falta da função social da 
história21.

20 Como afirmou P. Burker ao se referir à terceira geração como profundamente marcada pela fragmentação. 
(BURKER, 1991, p. 8).
21 Em um debate teórico-metodológico acerca do sentido da história, não é difícil encontrar aqueles que hoje 
direcionam seus esforços historiográficos à busca e (re)construção de função pela História – como o teórico 
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Assim nos questionamos: é possível analisar os acontecimentos recentes 
fora do escopo da História Cultural? Ao nosso ver, não só é possível, como deve 
ser uma prática recorrente ao metier do historiador sobretudo em nosso tempo. 
Desta maneira, concebemos que a categoria de leis tendenciais formuladas por 
Marx como uma possibilidade em se fazer a análise dos acontecimentos recentes, 
munindo o historiador em uma postura ética em relação ao mundo.

Como um ponto basilar, sublinhamos que os imperativos da modernidade 
ainda persistem, de forma que a dita pós-modernidade, é a expressão da 
reestruturação produtiva do capital iniciada nos anos 1970, e concretizadas nos 
anos 1980/1990 com a implementação da visão de mundo neoliberal em boa 
parte do mundo ocidental. Os acontecimentos históricos vêm demonstrando 
que as contradições da modernidade estão ainda presentes, uma vez que a própria 
sociabilidade capitalista se mantém. No que pese as formas diferenciadas em que 
se configuram o capitalismo em diversas regiões do mundo, ele ainda detém as 
leis gerais de acumulação, desde a sua constituição no século XV até hoje. 

Os determinantes da acumulação de capital possuirão características próprias em 
cada momento específico do capitalismo, fazendo com que este se manifeste/
apresente de formas distintas, conforme a época histórica. Mas enquanto 
estivermos no capitalismo, as leis gerais da sociabilidade continuarão sendo as 
capitalistas, por maior que seja a especificidade histórica de suas manifestações 
concretas! (AUGUSTO E CARCANHOLO, 2014, p. 13)

Este é um dos pontos que gostaríamos de desenvolver. Diferentemente 
do que se apresenta em diversas – e bastante difundidas – críticas ao método 
de análise de Marx, a concepção que se tem sobre “leis gerais” em muito se 
diverge do que a sociologia positivista constituiu, sobretudo com Durkheim. 
Na perspectiva defendia pelo sociólogo, as ciências da natureza fornecem um 
modelo analítico que, ressalvadas suas especificidades, podem ser aplicadas à 
análise das sociedades humanas. 

A sociologia não tem de tomar partido por uma das grandes hipóteses que 
dividem os metafísicos. Ela não precisa afirmar a liberdade nem o determinismo. 
Tudo o que ela pede que lhe concedam é que o princípio da causalidade se aplique 
aos fenômenos sociais. E, ainda assim, esse princípio é por ela estabelecido não 
como uma necessidade racional, mas somente como um postulado empírico, 
produto de uma indução legítima. Visto que a lei da causalidade foi verificada 
nos outros reinos da natureza e que progressivamente ela estendeu seu domínio 

alemão Jörn Rüsen ao formular o conceito de consciência histórica, como forma de orientação da vida humana 
(RÜSEN, 2001).



DEBATES SOBRE EDUCAÇÃO NO BRASIL: OLHARES INTERDISCIPLINARES  |  VOL. 1’ 153

do mundo físico-químico ao mundo biológico, e deste ao mundo psicológico, é 
lícito admitir que ela igualmente seja verdadeira para o mundo social; e é possível 
afirmar hoje que as pesquisas empreendidas sobre a base desse postulado tendem 
a confirmá-lo. (DURKEHIN, 2007, P.145-146)

Um dos aspectos que vão influir na sociologia de Durkheim é a busca por 
leis-gerais que governam as ações dos indivíduos em sociedade. Em Marx, a 
compreensão de “leis gerais” detém o conteúdo de tendências, as quais não são 
observáveis de forma empírica. Numa perspectiva dialética, elas interagem com 
suas contra tendências, não possuindo o poder de apontar, em forma afirmativa, 
o que ocorrerá no futuro – ou no tempo recente -, mas tão somente aquilo que 
seja possível, deixando em aberto a História. 

As leis gerais de funcionamento do capital são leis de tendência, o que significa que 
não são leis que emanem do empírico (ou que sejam verificadas empiricamente 
a qualquer momento), não são inexoráveis (com manifestação concreta que 
prescinde de contratendências), não possuem um fim predeterminado na própria 
lei, ou seja, não são determinísticas (teleológicas), o que invalida o determinismo 
economicista, por exemplo, muito comum em algumas interpretações 
reducionistas de Marx. (AUGUSTO; CARCANHOLO, 2014, p. 13)

 Desta forma, estamos em acordo com a definição de leis de tendência 
assinaladas pelos autores Augusto e Carconholo:

As leis de tendência, portanto, definem um conjunto de possibilidades para o 
processo social, mas para onde, de fato, esse processo irá se desenvolver constitui 
uma questão em aberto. A história é aberta, e o rumo efetivo depende das atitudes 
sociais do ser humano. (AUGUSTO; CARCANHOLO, 2014, p. 13)

São nestes termos, que pensamos e apontamos a perspectiva de uma 
pesquisa histórica sobre os acontecimentos recentes. Ademais, as tendências e 
contra tendências, são verificadas a partir da forma de produção hegemônica, em 
sua relação dialética com a superestrutura política, jurídica, ideológica, cultural 
e etc. A educação, enquanto fenômeno social orgânico da superestrutura é, 
por nós compreendida, como condicionada pela forma produtiva hegemônica 
em uma determinada época. Sendo assim, concebemos a possibilidade de 
análise das reformas da educação em curso no nosso tempo, enquanto produto 
condicionado pela forma produtiva, também em curso.
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Os determinantes sócio-históricos das reformas educacionais

Ao falarmos das reformas educacionais em curso, utilizando das premissas 
estabelecidas anteriormente neste trabalho, faz-se necessário analisa-las a partir 
de uma perspectiva histórica, uma vez que se torna limitado tratar deste tema 
capitando apenas os aspectos imediatos fornecidos pela realidade empírica. Nesta 
perspectiva, encontramos nas alterações da instrução pública empreendidas por 
Marquês de Pombal, ainda no século XVIII, a primeira reforma realizada na 
História da Educação Brasileira, que significou um primeiro esforço de laicização 
da instrução. Dentre seus eixos norteadores, aqui na América Portuguesa, 
destacou-se a formação de uma elite colonial que prosseguisse seus estudos na 
Universidade de Coimbra; bem como a constituição (entre essa mesma elite), de 
um corpo profissionalizado de burocratas e dirigentes dos aparelhos de Estado 
colonial (LEITE, 2017).

Com a fuga da família real portuguesa em 1808, por ocasião das ações 
imperialistas francesas, demandou-se novas alterações no âmbito educativo no 
Brasil.  Empreendeu-se esforços para a criação da Academia Real da Marinha; da 
Academia Real Militar; a constituição de cursos de Medicina; o Jardim Botânico 
no Rio de Janeiro; a Impressa Régia e outros aparatos educativos expressando 
a necessidade de formação de um corpo técnico-profissional que estivesse a 
serviço tanto da aristocracia palaciana, quanto da elite colonial formada a partir 
da mineração do século XVIII.

Ainda no bojo de reformas educacionais do século XIX, vale ressaltar o Ato 
Adicional de 1834 que conferia autonomia as Províncias para legislar e tratar 
sobre a educação. Este Ato, pode ser compreendido enquanto manifestação 
advindas da tensão entre as elites, em que de um lado, acenavam a necessidade 
de se manter um poder centralizado no Estado, e de outro, aqueles partidários de 
se manter uma descentralização do poder político. A estes últimos, encontram-
se as oligarquias latifundiários regionais que requisitavam um tipo de ensino que 
correspondesse aos seus interesses locais. 

Marcando a Primeira República (1889), um conflito de perspectiva 
educacional, ganhou o debate público e assinalou as notórias diferenças entre a 
perspectiva positivista – na qual as reformas de Benjamin Constant e Rivadávia 
Correa tomaram corpo -; em contraposição aos fundamentos impetrados pelo 
pensamento liberal que configurou as reformas de Epitácio Pessoa, Carlos 
Maximiliano e Luiz Alves.
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Em 1930, no contexto do governo Vargas, a formação do movimento 
escolanovista buscou romper com a ausência de um sistema de educação 
nacional, capaz de atender a contento as necessidades do então processo de 
industrialização e urbanização da sociedade brasileira. Ancorados na perspectiva 
de Dewey, o intelectuais da Escola Nova, defendiam uma ampliação do acesso à 
escola - com o fito de formar o operariado urbano para as indústrias -, estando 
este, sob tutela do Estado e livre das interferências religiosas. Podemos dizer 
então, que o escolanovismo foi uma expressão do processo de modernização da 
sociedade brasileira, que naquele momento, concretizava a constituição de uma 
classe burguesa. 

Outro marco nas reformas educacionais no Brasil foi verificado nos anos de 
1960. Neste período, apresentou-se um quadro conjuntural no qual as relações 
de forças sociais encontravam-se intensificadas, uma vez que, os movimentos 
sindicais e populares sob forte influência do Partido Comunista Brasileiro, 
deram sustentação, mesmo que de forma heterogênea e contraditória, a uma 
série de proposições que alterassem aspectos da realidade brasileira, a partir 
de uma demanda popular. Em 1961 foi aprovada a primeira versão da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 4.024/1961); um fortalecimento 
das ações de educação popular, que buscava elevar o nível de consciência de 
trabalhadores rurais e operários através da educação e da cultura, tendo aos 
Centros Populares de Cultura da União Nacional dos Estudantes (UNE), e o 
Movimento de Educação de Base (MEB) da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), como principais instrumentos desta ação.

Este ascenso na organização e na conquista das camadas populares, foi 
interditada em 1964 por um golpe operado pelos militares com o apoio de 
vários setores da burguesia brasileira, e patrocinado pelos EUA. Na educação, 
a ditadura burgo-militar estabeleceu relações com a Agency for International 
Development (AID), compactuando acordos conhecidos na historiografia da 
educação brasileira como MEC-USAID. Este acordo tensionava a constituição 
de um tecnicismo baseada nas teorias de capital humano, e firmava inúmeros 
acordos que reforçava o Brasil no cenário internacional como uma região de 
capital dependente e associado, com uma produção baseada na de commodities. 

 Como se observa, as reformas educacionais empreendidas no Brasil não 
alteraram, ou não influíram de forma significativa, a realidade social brasileira. 
Fica perceptível que desde a primeira reforma ainda no século XVIII, as intenções 
das elites em nosso país, foi de se utilizar do aparelho estatal para garantir o 
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seu próprio acesso à educação e a cultura, a fim de manter-se enquanto classe 
hegemônica. Em acordo parcial com a análise de Marçal Ribeiro, ao indicar que 
o processo histórico da educação brasileira:

nunca foi considerada como prioridade nacional: ela serviu apenas a uma 
determinada camada social, em detrimento das outras camadas da sociedade 
que permaneceram iletradas e sem acesso à escola. Mesmo com a evolução 
histórico-econômica do país (...); mesmo tendo, ao longo de cinco séculos de 
história, passado de uma economia agrária-comercial-exportadora para uma 
economia baseada na industrialização e no desenvolvimento tecnológico; mesmo 
com as oscilações políticas e revoluções por que passou, o Brasil não priorizou 
a educação em seus investimentos político-sociais e a estrutura educacional 
permaneceu substancialmente inalterada até nossos dias, continuando a agir 
como transmissora da ideologia das elites e atendendo de forma mais ou menos 
satisfatória apenas a uma pequena parcela da sociedade (RIBEIRO, 1990, p. 15).

Contudo, nosso ponto de discordância com o intelectual reside na 
concepção de que as elites nacionais não priorizam a educação. Como 
apontamos em nosso trabalho intitulado “Ensino de História e Classes Sociais: 
algumas reflexões” (2020), a educação enquanto componente orgânico da 
superestrutura, é objeto de controle sistemático por parte da burguesia, uma vez 
que a educação é instrumento de produção e reprodução ideológica, além de 
fornecer os instrumentais técnicos-operacionais para os trabalhadores realizarem 
suas atividades na produção capitalista. (LEITE; SANTOS, 2020). 

 Já citado por Darcy Ribeiro a célebre frase “a crise da educação não é uma 
crise; é um projeto”, este projeto se mantém e vem alterando sua forma e conteúdo 
ao longo do tempo. Como podemos observar nos anos de 1980 a 2016, a partir 
dos acordos do MEC-USAID, os Corporate Reformes são comitês mundiais de 
gerenciamento educacional, os quais se dedicam a pensar e pautar as políticas 
públicas para educação. São formados por setores do capital e ligados a grande 
mídia, empresas educacionais, institutos e fundações privadas, que juntos, 
alimentam a perspectiva de supremacia da organização privada em relação à 
administração pública (FREITAS, 2012). 

No Brasil, a organização “Todos pela Educação” é composta por vários setores 
do capital22 que, incluso o capital financeiro, pautam as políticas educacionais 
de Estado a partir de um “neotecnicismo” que se traduz em uma standartização, 
baseada na meritocracia e privatização. Neste caminho, a Lei nº 13.415/2017, 

22 O “Todos pela Educação” foi fundada em 2006 e é composta pelos bancos Bradesco, Itaú, Unibanco; pelas 
fundações Lemann, Telefônica-Vico, Fundação Roberto Marinho, Instituto Votorantim, construtora MRV, 
Instituto Natura e etc.
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que estabelece a Base Comum Curricular, reestruturando e reorientando o 
Ensino Médio não só se traduz enquanto uma expressão deste neotecnicismo a 
que Freitas (2012) nos relata, como retoma aspectos da Lei nº 5.692/1971 que, 
a época da Ditadura Burgo-Militar, rebaixou o currículo escolar uma vez que aos 
trabalhadores, por exercerem trabalhos simples, bastaria uma formação também 
simplória. Portanto, retorna-se a uma perspectiva anterior a LDB de 1996 – 
que mesmo dentro das contradições, apresentou alguns avanços significativos, 
sobretudo à escola pública -, em que se estabelece novas pragmáticas educativas, 
subtraindo os aspectos amplos e humanísticos para a formação humana.

Saviani, ainda em 1986, já apresentava a tendência geral que vem se 
apresentando na realidade atual. Para este pensador, há uma lógica própria da 
racionalidade capitalista, em postergar o mais complexo para o futuro, ficando o 
básico como tarefa a ser apreendida no presente. Este é a ideia que fundamenta 
um currículo comum nacional básico: garantir uma formação mínima a todos, 
mesmo que isso elimine aspectos, fatos e abordagens críticos, mais elaboradas 
de fora do currículo. Ainda, conforme Saviani, constrói-se um forte discurso 
ao trabalhador da educação ao apontar que o mínimo a ser aprendido é de 
extrema importância aos estudantes da escola pública, uma vez que por sua 
própria origem social, o mínimo já é muito para a sua formação. 

Enquanto operadores das reformas educacionais, os professores passam 
a se tornar peças fundamentais para concretização destas políticas. A Política 
Nacional de Formação Docente, apresentada ainda em 2017 pelo MEC, prevê, 
dentre outros objetivos, uma Residência Pedagógica, a criação de uma Base 
Nacional Docente, bem como um programa de formação continuada. Ora, 
tais propostas contidas nesta Política Nacional visam, fundamentalmente, 
remodelar os trabalhadores em educação para atender as reformas em curso na 
educação brasileira. Diniz-Pereira (2014) nos apresenta essa tendência – que 
vem se confirmando na realidade e com o tempo -, na subsunção do caráter 
racional crítico do professor, para um padrão de racionalidade técnica, em que 

[...]o professor é visto como um técnico, um especialista que rigorosamente 
põe em prática as regras científicas e/ou pedagógicas. Assim, para se preparar 
o profissional da educação, conteúdo científico e/ou pedagógico é necessário, 
o qual servirá de apoio para sua prática. Durante a prática, professores devem 
aplicar tais conhecimentos e habilidades científicos e/ou pedagógicos. (DINIZ-
PEREIRA, 2014, p.36)
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 De tal maneira, que o não sucesso do aluno – medido pelos índices oficiais 
da educação - passa a ser uma responsabilidade técnica do professor, demandando 
do Estado a necessária formação continuada para melhor instrumentalizar este 
profissional ou, o que ocorre na maioria dos casos, adota-se algum sistema de 
ensino e de educação desenvolvido por alguma fundação social de alguma grande 
empresa (citamos aqui a mais tradicional, a Fundação Itaú), clivando a prática 
educativa a partir dos referenciais de mercado.

 Todo este cenário que, como vimos, parte de um amplo e articulado 
movimento do capital em todo mundo que, salvo a conhecida dinâmica em 
geral de reprodução do próprio capital, apresenta, desde o a crise econômica 
de 2008, novos aspectos. Contudo, para compreendermos tal processo, se 
faz necessário, antes de tudo, apresentarmos uma breve análise sobre os eixos 
estruturantes da produção econômica gestados historicamente e apontar o novo 
padrão de acumulação do capital no Brasil a partir dos anos 1980. Realizaremos 
esta breve reflexão pois é nela que encontramos os determinantes substanciais 
que nos possibilitam compreender as reformas da educação implementadas em 
nosso país.

 Nos arriscamos a afirmar que, no âmbito das produções históricas e 
sociológicas desenvolvidas no século XX, as elaborações de Caio Prado Júnior 
inauguraram uma escola de pensamento sobre a realidade brasileira bastante 
coesa e com um peso analítico-crítico sem precedentes. Em nosso tempo, 
Antônio Carlos Mazzeo é um dos intelectuais que melhor tributam esta tradição 
de pensamento caiopradiana, sobretudo quanto as interpretações da sociedade e 
do Estado brasileiro. Em sua obra “Estado e Burguesia no Brasil...”, com primeira 
publicação em 1989, caracteriza a nossa produção econômica subordinada e 
associada ao capital internacional, cuja burguesia, apesar de nacional, não possui 
traços de soberania ou intenções de se tornar imperialista, mas recebendo apenas 
uma parte considerável das suas atividades no plano de organização mundial da 
produção: exportação de monocultura, sendo, em nosso tempo, a venda de uma 
variedade de commodities.

 Este traço foi fundamental para a constituição da sociedade brasileira e 
da nossa burguesia, que enquanto configuração político e de visão de mundo, 
traduz-se enquanto tradicional, reacionária e, em determinadas conjunturas, 
disposta a realizar uma certa modernização que não altere as estruturas basilares da 
produção capitalista no Brasil. Portanto, trata Mazzeo, e assim nós concordamos, 
em afirmar que o substrato da burguesia brasileira é colonial. Ao mesmo tempo, 
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o autor observa um desenvolvimento de uma via prussiana em nova formatação, 
correspondendo ao nosso processo próprio de evolução histórica:

[...] se na via prussiana o processo conciliador ainda leva sua burguesia à 
autonomia nacional e ao progresso econômico de molde ‘capitalista verdadeiro‘, 
na ‘via prussiano-colonial’, ao contrário, a interioridade escravista direciona 
para a subsunção de sua burguesia aos polos centrais do capitalismo e para a 
consolidação de uma economia que se conforma como subsidiária à grande 
produção industrial, enquanto ‘elo débil’ do modo de produção capitalista em 
seu conjunto anatômico (MAZZEO, 2015, pp. 106-107).

Estes caracteres, segundo Mazzeo, que deram os elementos essenciais para a 
formação do Estado ainda no período Imperial. Um Estado autocrático-burguês 
que, conformado a partir das relações sociais de produção específicas no Brasil:

não deixaria de gerar um Estado à sua imagem e semelhança. Um aparelho estatal 
de onde se despregue a violência e o favor deletério, para manter intacta a sua 
estrutura fundamental, com as massas populares (escravos e homens-‘livres‘) 
sempre fora do cenário político. Uma estrutura, enfim, que permitia até golpes e 
contragolpes constantes entre as facções dominantes sem alterações, no entanto, 
em seu aspecto basilar (idem, p. 108).

Ora, este tipo de sociabilidade burguesa, que conferiu estes traços ao 
Estado, manteve inalteradas as formas em que se estruturam a nossa economia. 
Evidentemente que dizer que a estrutura econômica está inalterada desde, ao 
menos, o Império, significa dizer, em exatidão da linguagem, que a econômica 
brasileira nunca mudou. Ao contrário, as mudanças percebidas ao longo do 
tempo alteraram as formas e conteúdos em que se organizam o sistema de 
produção e reprodução do capital, mantendo sua forma substancial intacta.

A este ponto, Ricardo Antunes (2014) nos apresenta uma contribuição 
impar, quando elabora sobre a nova morfologia do trabalho e sua determinação 
na reestruturação produtiva. Para o autor, os anos 1970 podem ser lidos como 
um período de ampla acumulação de capital, lastreada num aumento das 
taxas de extração de mais-valia, rebaixamento salarial, ampliação da jornada de 
trabalho, etc. Foi por meio destas ações, que potencializou o chamado “milagre 
econômico” no contexto da Ditadura Burgo-Militar de 1964. A partir dos 
anos 1990, prossegue Antunes, novas formas de organização do trabalho e da 
produção se desenvolveram: 
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Combinando elementos herdeiros do fordismo (vigentes em vários ramos e 
setores produtivos) com uma nova pragmática pautada pela acumulação flexível, 
pela empresa enxuta (lean production), pela implantação de programas de 
qualidade total e sistemas just-in-time e kanban, além da introdução de ganhos 
salariais vinculados à lucratividade e à produtividade (como o PLR, programa 
de participação nos lucros e resultados), sob uma pragmática que se adequava 
fortemente aos desígnios do capital financeiro e do ideário neoliberal, tudo 
isso acabou possibilitando uma reestruturação produtiva de grande intensidade 
no Brasil, que teve como consequências a ampliação da flexibilização, da 
informalidade e da precarização da classe trabalhadora. (ANTUNES, 2014)

De tal forma, o sujeito a ser explorado nestes marcos conjunturais 
econômicos deve estar preparado para encarar um mundo cuja flexibilização 
produtiva, o desarme da proteção social do Estado aos trabalhadores, a 
legitimação e ampliação das terceirizações, a incorporação de novas tecnologias 
no processo produtivo e no controle sobre o trabalho, dentre outros, recoloca 
ao capital a necessidade de se realizar transformações nas formas e conteúdos da 
educação nacional, com o objetivo de atualizar a escola a cumprir uma demanda 
formativa a esta nova organização da produção e do trabalho. Eis, portanto, os 
determinantes essenciais que explicam as reformas da educação em curso.

Considerações finais: a escola como intelectual orgânico

Em traços gerais, a escola pública, laica e controlada pelo estado, foi fruto 
das revoluções burguesas em suas diferentes matrizes no continente europeu. Este 
espaço se consagrou com principal locus de articulação entre o conhecimento 
produzido pelas ciências burguesas – sejam as do mundo natural, quanto dos 
fenômenos humanos -, com as configurações produtivas em determinados 
tempos históricos. Destaca-se aqui o forte papel de conformação ideológica 
no qual a escola liberal burguesa sempre esteve inserida ao imprimir, desde a 
sua constituição no século XIX às chamadas ciências humanas, uma função 
fundamental para a manutenção da ordem. 

Ora, como vimos, na evolução histórica do Brasil, fica claro que o 
desenvolvimento de uma sociedade burguesa clássica não se comporta em nossa 
realidade, mas, ao contrário, apresenta contornos específicos do desenvolvimento 
capitalista em nosso país. Se, como dissemos anteriormente, a forma produtiva 
se organiza ainda através do latifúndio, monocultor, voltado para a exportação 
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– no tempo presente de commodities, contado com a forte presença do capital 
especulativo financeiro -, a escola no Brasil, também carrega em si a tarefa 
fundamental de garantir a operacionalidade desta forma econômica, bem como 
constituir os aspectos culturais, sociais e ideológicos que comportem um Estado 
autocrático e uma sociedade extremamente desigual em vários aspectos – sejam 
econômicos, de raça, gênero e etc. 

Pensar o rompimento ou modificação da escola a partir dela mesma, nos 
parece, a princípio, um certo equívoco. No que pese a importância, sejam de 
ações individuais ou do estabelecimento de políticas públicas que contradizem 
alguns pontos das bases estruturantes da escola, é fundamental extrapolarmos – 
não negando aqui a sua importância - a perspectiva de reformas da educação, e 
estabelecer uma agenda estratégica para o rompimento com a escola burguesa, 
tendo como horizonte a análise sociohistórica do nosso país. As contradições 
estruturais do sistema capitalista devem ser exploradas no processo educativo, a 
fim de construirmos o papel contra hegemônico no próprio, e a partir dele.  

Neste sentido, sublinhamos aqui as contribuições de Antônio Gramsci 
em suas formulações sobre os intelectuais orgânicos. Para o comunista italiano, 
estes, quando vinculados à classe trabalhadora, se constituem enquanto aqueles 
capazes de pegar o conteúdo e a forma do conhecimento produzido pelas ciências 
burguesas, realizar as devidas críticas e, a partir desta negação, estipular outros 
parâmetros de produção do conhecimento. A este grupo de intelectuais cabe a 
tarefa fundamental em elevar o nível de consciência, passando do “senso comum” 
à condição de uma consciência crítica, auto reflexiva, que tenha dimensão do 
tempo histórico e das consequentes tarefas dos trabalhadores (GRAMSCI, 
1999).. 

É nesta concepção de intelectual orgânica que podemos pensar a escola. 
Escola aqui compreendida no sentido de um todo - não apenas os professores 
enquanto possíveis intelectuais orgânicos -; capaz de apresentar como horizonte 
estratégico a contra hegemonia econômica e/ou sociocultural, instrumentalizando 
ideologicamente uma contraofensiva à escola da pedagogia da acumulação 
flexível, cujo resultado é a precarização cada vez maior da vida dos trabalhadores, 
ao lhes retirar o potencial de revolta.
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CAPÍTULO 12

O USO DO GÊNERO TEXTUAL MEME NA DISCIPLINA DE 
LÍNGUA PORTUGUESA

Glédccia Danila Olindo dos Santos
Anderson Rosa da Silva

Introdução

Verifica-se na contemporaneidade uma era marcada pela presença intensiva 
da tecnologia, refletida diretamente no âmbito educacional e profissional. Com 
a difusão da internet e o acesso facilitado às tecnologias digitais por parte dos 
indivíduos, surgiram novidades, inclusive os gêneros digitas. Um exemplo claro 
desse cenário contata-se a partir das mídias digitais multimodais, a exemplo do 
gênero textual meme, o qual se apresenta por meio de imagem estática ou em 
movimento (vídeo), sempre acompanhada de linguagem verbal.

“O gênero meme se propõe a expor situações com temática social, política 
e econômica, de forma cômica, com uso de recursos multimodais em ambiente 
digital.” (MACÊDO, 2018 p.14). Por esse viés, é notável o quão pode ser 
enriquecedor inserir esse gênero textual no cenário educacional das aulas de 
língua portuguesa, uma vez que pode instigar o senso crítico do aluno de forma 
interativa, por ser de proximidade à realidade social em que os alunos estão 
inseridos.

Diante do exposto, surgiu o interesse de analisar se o uso do gênero textual 
meme, pois ele permite que o aluno desenvolva senso crítico, além de torná-
lo mais hábil no tocante à interpretação de texto, a partir dos objetivos que o 
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docente apresente ao utilizá-lo. Por ser um gênero provocativo, inovador, advindo 
das tecnologias digitais, que atualmente são tão difundidos na sociedade, faz-se 
necessário analisar sua presença no ambiente escolar.

A pesquisa objetiva identificar se os docentes da disciplina de Língua 
Portuguesa de Nível Médio da Rede Estadual de Ensino das escolas do Município 
de Estância – SE utilizam o gênero meme na prática docente sobre o viés do 
posicionamento crítico, com habilidade de interpretação textual do discente, 
letramento, assim como seus conhecimentos e destrezas com o manuseio das 
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDIC’s. Para isso, fez-
se necessário averiguar essas questões por meio de aplicação de questionário 
com professores da disciplina de Língua Portuguesa de quatro escolas estaduais, 
situadas no município de Estância. 

Para tanto, o trabalho está organizado em: introdução, a partir da 
contextualização da temática; fundamentação teórica, embasada pelos tópicos 
gêneros textuais nas tecnologias digitais, o gênero textual meme como recurso 
didático, o uso do gênero meme na disciplina de língua portuguesa; Metodologia 
da pesquisa; Análise dos resultados; Considerações finais, e finaliza com as 
referências bibliográficas utilizadas neste trabalho.

Gêneros textuais nas tecnologias digitais

O surgimento dos gêneros textuais, originados em virtude da necessidade 
de comunicação, permite a inserção do indivíduo no meio social, como relata 
Lucena e Pontes (2018). É notável que esses recursos se perpetuam por uma série 
de relações interpessoais, como forma de se comunicar, a partir da necessidade 
do interlocutor.

No entanto, a sociedade sofreu transformações, ao passo que a comunicação 
foi se modificando, em virtude do desenvolvimento de novas tecnologias digitais 
de comunicação e informação. A necessidade de agilidade e rapidez exigida na 
vida moderna instiga o surgimento de gêneros textuais digitais que corroborem 
para essa utilidade, a partir do meio digital. 

 Segundo Marcushi (2005), averígua-se também a versatilidade que os 
gêneros textuais podem ter ao moldar-se à intencionalidade do indivíduo, mesmo 
que as bases sejam temas ordinários do dia a dia. O advento da internet, redes 
sociais e demais ferramentas tecnológicas digitais corroboraram efetivamente para 
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o desenvolvimento das aparências que os gêneros textuais podem se apresentar, 
seja antes impresso com escrita, com escrita e imagens, seja televiso, por meio 
de jornais etc. Os gêneros textuais evidenciaram a previsão de adaptação a novas 
realidades de comunicação e reflexão.

Atualmente, as tecnologias digitais ligadas à internet ampliaram espaços que 
dão aos sujeitos a oportunidade de expressarem opiniões e posicionarem-se 
criticamente, debatendo assuntos de interesse geral. Esses espaços caracterizam-se 
como esferas públicas, onde circulam gêneros discursivos com forte apelo visual, 
sonoro, de movimento etc. (FILHA; ANECLETO, 2017, p.45)

É notável que o multiletramento se faz necessário, ou seja, conhecimentos 
ou habilidades adquiridas e aplicadas no cotidiano, que envolvam a leitura, 
crítica, manuseio de ferramentas tecnológicas digitais, compreensão e sobre 
tudo interpretação, segundo Pavanelli-zubler, Ayres e Souza (2017). Assim, 
podemos ressaltar, inclusive, a multimodalidade, característica singular dos 
gêneros digitais, exposta por diversos autores, como Guerrero e Soares (2016). 

Atrelados a esse suporte digital, todos esses gêneros são baseados fundamentalmente 
na escrita, apesar da integração da imagem e do som, o que implica em práticas 
de letramentos (digital, cultural, midiático, visual, entre outros), ou seja, na 
capacidade que os sujeitos sociais têm de utilizá-los e de refletir criticamente 
sobre suas produções e nas interações, também, e na multimodalidade que se 
fazem presentes a esse suporte e aos gêneros específicos dessa cadeia digital, como 
palavras, imagens, sons e movimentos. (LUCENA; PONTES, 2018, p. 99-100)

Logo, os gêneros textuais digitais apresentam multiletramento, 
multimodalidade, além da possibilidade crítica reflexiva que os usuários podem 
desenvolver, por meio de temas diversos.

O gênero textual meme como recurso didático

Sabe-se que em virtude das tecnologias digitais surgiram novos gêneros 
textuais, entre eles: os memes. Lucena e Pontes (2018), nos trazem a definição 
do professor e zoólogo Richard Dawkins, cunhado em The Selfish Gene (O Gene 
Egoísta), livro de 1976, em que compara o meme com o gene, por armazenar 
informações e obter capacidade de propagar ideias e informações entre os 
indivíduos. Essa mesma referência encontra-se em diversos estudos.
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“O conceito vem do grego mimeme (que significa imitação) e foi reduzido 
justamente para ficar semelhante à palavra gene.” (CALIXTO, 2017 p. 45). 
Isso, por relatar a carga de correlacionar com algo do dia a dia, envolvido no 
humor. No entanto, pode-se verificar que: “a tecnologia favorece o surgimento 
de formas inovadoras, mas não absolutamente novas.” (MARCUSCHI, 2002 
p.20). Portanto, meme nada mais é do que uma “nova leitura” de outros gêneros 
textuais.

Nessa perspectiva, afirma Santos: 

“O meme apresenta características da charge, do cartum e das tirinhas, pois tem 
a crítica e o humor como características principais e faz o leitor refletir sobre os 
acontecimentos sociais a sua volta, desta forma ajuda na formação de alunos mais 
críticos.” (SANTOS, 2015 p. 15).

 Então, possivelmente, ao ser trabalhado em sala de aula, o professor estará 
exercitando o senso crítico, com temas sociais, por meio do humor, mas desde 
que também seja esse o objetivo da didática.   

É preciso destacar que: “Um meme é em resumo, qualquer conceito 
propagado através da internet, independentemente da forma, podendo ser, por 
exemplo, uma imagem, um vídeo, um áudio ou até mesmo uma palavra ou 
uma frase.” (CANDIDO; GOMES, 2015, p.1295). A partir desse conceito fica 
evidente que não são somente imagens estáticas.

“É muito comum os memes serem tratados com superficialidade, com o 
intuito apenas de provocar o riso, porém, como todo texto, não são ingênuos.” 
(FILHA; ANECLETO. 2017, p. 45). Assim, Guerreiro e Soares (2016), 
constatam a presença marcante de crítica social, política e cultural.

“Hoje, os professores se veem diante de novas situações pedagógicas e seu papel 
se mostra fundamental para estimular os alunos a utilizar o computador e a 
internet de forma mais segura e autônoma, exigindo assim, o letramento digital” 
(MACÊDO, 2018 p.38).

 Dessa forma, o professor da atualidade é primordialmente um mediador 
da aprendizagem, com o papel de inserir as TDICs o ambiente escolar, 
principalmente no planejamento de ensino do ano letivo.

A multimodalidade, presente no gênero meme, é quesito marcante na 
era digital. “Conceituada por muitos como a presença das múltiplas formas da 
linguagem, a multimodalidade tem sido investigada enquanto recurso construtor 
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de sentido, uma vez que é através de seus elementos, sejam eles verbais ou 
imagéticos, que se constrói o todo textual.” (SANTOS, 2015 p. 26)

Importante destacar que os memes são elaborados por intermédio de uma imagem, 
retirada de uma cena do cotidiano, e de um texto, extraído de um outro contexto, 
mas na configuração final do meme adquire uma significação característica. Outra 
questão observada é que não há preocupação do produtor dessas imagens quanto 
ao design visual, pois são produzidas de modo colaborativo e com autoria não 
divulgada. (GUERREIRO; SOARES, 2016, p. 191)

Como nos diz Candido e Gomes (2015), a intertextualidade é fundamental 
na produção de sentido do meme. Tendo em vista que partimos do pressuposto 
que sua base perpassa por mais de um tipo textual, podemos comparar com 
a piada. Para o leitor ou ouvinte compreender a mensagem é necessário o 
conhecimento prévio de determinado assunto ou situação.

 “Memes, como uma criação relativamente nova e engraçada, podem 
ser utilizados no cotidiano da sala de aula como uma forma de produção do 
conhecimento e análise crítica da nossa sociedade.” (MASSARUTO, VALE, 
ALAIMO, 2017 p.2). Por meio desses aspectos, é possível inferir que os memes 
podem adquirir potencial no ensino, principalmente por trabalhar o pensamento 
crítico e reflexivo, a partir de um gênero textual mais próximo da atual realidade 
de vivência na internet.

Pelo seu caráter fortemente intertextual, os memes também podem ser entendidos 
por diversos grupos sociais e utilizado de forma interdisciplinar, contribuindo 
para a ideia de que a escola e tampouco o conhecimento, não estão, ou não 
deveriam estar atrelados a componentes curriculares fixos. (MASSARUTO, DO 
VALE, ALAIMO, 2017, p.3)

Portanto, o conteúdo pode perpassar qualquer disciplina, mas nesse caso, 
em específico, foi analisado a partir do ensino de língua portuguesa, por base no 
pensamento crítico.

Para isso, é de suma importância como alerta Massaruto, Vale, Alaimo 
(2017), a presença de professores capacitados na sala de aula, como mediador 
do processo de desenvolvimento do pensamento crítico reflexivo, em vista que a 
presença da duplicidade no sentido é bem provável nesse gênero.
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O uso do gênero meme na disciplina de língua portuguesa

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) dispõe de competências e 
habilidades relacionadas, a fim de promover uma base curricular coerente entre 
todos os níveis de ensino. No bloco referente ao Ensino Médio, existe a área de 
conhecimentos - Linguagens e suas Tecnologias, a qual, a Língua Portuguesa faz 
parte, em conjunto com Arte, Educação Física e Língua Inglesa. Com 7 (sete) 
competências e algumas habilidades interligadas, no tocante ao gênero meme, a 
competência sete é a que mais se apropria de segmentos em emprego didático-
pedagógico. No entanto, cada competência pode ser trabalhada com o meme. 

O meme apresenta possibilidade de flexibilidade, a partir do objetivo que 
o professor desejar empregar no ensino de Língua Portuguesa, conforme se 
busca expor abaixo, uma sequência de memes relacionados a cada competência 
correspondente:

Figura 1 – Com cena do filme Fronzen do personagem Olaf e foto de termômetro.
Fonte: https://pt-bracebookm/frozenmemes/.

 Observa-se a presença de uma cena do filme Fronzen do personagem 
Olaf e a foto de um termômetro. A imagem pode ser trabalhada dentro da 
competência específica 1, que diz “compreender o funcionamento das diferentes 
linguagens e práticas culturais [...]” (BRASIL, 2019, p.491). Uma linguagem 
verbal, assim como a intertextualidade, bem como o conhecimento de mundo 
do leitor precisa ser ativado para a compreensão e interpretação, de forma crítica 
ao analisar todos os detalhes expostos, desde a linguagem corporal (facial), até a 
quantidade de graus que se diz registrada no termômetro. Mesmo que de forma 
parcial, pode-se vincular com a primeira habilidade da respectiva competência 
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1, a qual enfatiza “compreender e analisar processos de produção e circulação 
de discursos, nas diferentes linguagens, para fazer escolha fundamentadas em 
função de interesses pessoais e coletivos” (BRASIL, 2019, p.491).

Figura 2 – Com personagem Nairobi da Série La Casa de Papel 
Fonte: https://www.instagram.com/p/B-pyX4PltSc/?igshid=bvqxeg062ow0

A presença marcante da identidade feminina está expressa pela fala da 
personagem, que também faz parte da classe. Provoca-se o respeito e a igualdade 
de ideias e posições no meio social. O meme se enquadra na competência 2 
(dois), que nos traz “compreender os processos identitários, conflitos e relações 
de poder que permeiam as práticas sociais de linguagem [...]” (BRASIL, 2019, 
p.492). Esse meme contempla a segunda habilidade, (EM13LGG202), em que 
podem ser analisados os interesses de poder e crítica. “...acreditamos ser uma 
oportunidade de estimular a leitura crítica dos estudantes, para que compreendam 
que a internet pode ser um espaço de troca de experiências, de formação de 
opinião e desenvolvimento do senso crítico.” (FILHA; ANECLETO, 2017, 
P.46). Acredita-se que trabalhar com temáticas polêmicas possam estimular os 
alunos a obterem interesse e desempenho para resolução de conflitos sociais.

https://www.instagram.com/p/B-pyX4PltSc/?igshid=bvqxeg062ow0
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Figura 3 – Com imagem do personagem Will Wonka no filme “A Fábrica de Chocolate”- 1971.
Fonte: https://tinyurl.com/5wjd5kzc

Notável que a ironia é o grande destaque nesse meme, o qual busca o 
conhecimento de mundo, que não necessariamente exige que o leitor conheça 
o personagem da cena exposta, mas que consiga interpretar a mensagem com 
relação à postura empregada correlacionada a linguagem verbal. O gênero 
busca a defesa de ponto de vista e respeito, além de consciência socioambiental 
e consumo responsável, alguns dos itens levantados na competência 3 (três): 
“Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) para exercer, com 
autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, de 
forma crítica, criativa, ética [...]” (BRASIL, 2019, p. 493).

O debate pode ser uma das formas de utilizar esse meme nas aulas de 
português, com estímulo a argumentos e opiniões, acerca da temática, assim 
como visa a habilidade 3 (três), (EM13LGG303), da competência supracitada.

Figura 4 – Marca de linguagem regional.
Fonte: https://www.instagram.com/p/B96rzrslaBL/?igshid=1jci9tzwgh5c5

https://www.instagram.com/p/B96rzrslaBL/?igshid=1jci9tzwgh5c5
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 Esse meme marca aspectos da linguagem regional, além do âmbito 
cultural. A partir dele, pode-se observar a variação linguística, por meio da 
compreensão crítica identitária pessoal e coletiva. Possivelmente, se enquadra 
na competência 4, “Compreender as línguas como fenômeno (geo)político, 
histórico, cultural, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso 
[...]” (BRASIL, 2019, p. 494), e a habilidade 1, respectivamente. 

Figura 5 – Imagem do Assistente de palco, Marquinhos, no programa televisivo Balanço Geral SP e 
linguagem verbal.

Fonte: https://es.memedroid.com/user/view/Seu+Madruga. 

Observa-se que o meme acima dispõe de crítica, preconceito, estereótipos, 
que necessita da interpretação, compreensão e conhecimento de mundo para 
dar sentido. O que remete a competência 5; “Compreender os processos de 
produção e negociação de sentidos nas práticas corporais, reconhecendo-
as e vivenciando-as como formas de expressão de valores e identidades [...]” 
(BRASIL, 2019, p. 495). O meme caracteriza uma representação da habilidade 
2, (EM13LGG502), a qual analisar criticamente preconceitos.
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Figura 6 – Pintura artística modificada.
Fonte: https://www.instagram.com/p/B91npY7lMYa/?igshid=4zi43qtgahoo

Acima tem um quadro muito famoso intitulado Mona Lisa pelo autor 
Leonardo da Vinci. Ele foi modificado para uma caricatura de caveira, a qual 
pode se remeter à cultura de dia dos mortos ou halloween. Existe uma página 
no Instagram chamada MonaGrossaOficial, em que apresenta memes com base 
nesse quadro. 

Nota-se que a figura 6 se enquadra na competência ¨6 (seis): linguagem 
artística, características locais e regionais, “Apreciar esteticamente as mais diversas 
produções artísticas e culturais [...]” (BRASIL, 2019, p. 496). A habilidade 2 
(dois) - (EM13LGG602), pode ser instigada a partir do fluência e apreciação da 
estética, imaginação e criatividade.

https://www.instagram.com/p/B91npY7lMYa/?igshid=4zi43qtgahoo
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Figura 7 – Meme com áudio.

Fonte: https://www.instagram.com/p/B-0YkqLDABR/?igshid=831rq3c5sp3.

É sabido que Meme não tem somente com imagem. O exemplo acima 
remete a um meme com áudio e escrita, desenvolvido em uma plataforma de 
comunicação, o qual está disponível na página “Português da depressão”, no 
Instagram. O áudio dispõe de uma possível senhora que fala sobre o estado 
de saúde de uma pessoa que o médico estava com suspeita de diagnóstico da 
Covid-19, mas o exame acusou dengue hemorrágica.  Conclui-se o meme dando 
graças a Deus por ser dengue hemorrágica e não o popularmente conhecido 
coronavírus. 

Pode-se enquadrar na competência 7 (sete), “Mobilizar práticas de 
linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, críticas, 
criativas, éticas e estéticas [...]” (BRASIL, 2019, p. 497), pois além do áudio, 
há a linguagem escrita digital. O meme também representa o que preconiza 
a segunda habilidade, (EM13LGG702), ao utilizar-se para “avaliar o impacto 
das tecnologias da informação e comunicação [...]” (BRASIL, 2019, p. 497). 
Observa-se que o sujeito precisa estar preparado para interpretar e agir com 
criticidade e conhecimento de causa nos discursos intrínsecos nos recursos 
digitais. O impacto que o meme gera é que a senhora que fala no áudio 
desconhece a gravidade da doença dengue hemorrágica, por agradecer a DEUS 
por não ser COVID-19.

Dessa forma, a partir da exposição desses memes, comprova-se que:

[...] os gêneros textuais estão materializados em nossa vida diária e apresentam 
particularidades específicas de uso, conteúdos e estilos, o que não quer dizer que 
eles são cristalizados, pelo contrário, são moldados de acordo com as necessidades 
daquele em suas interações sociais. (LUCENA; PONTES, 2018 p.98)
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 Em relação aos memes utilizados como exemplos anteriormente, é 
possível verificar que para todos será necessário a interpretação, compreensão 
e o senso crítico, independente de qual competência ou habilidade instigada. 
É importante ressaltar, que segundo Oliveira, Porto e Alves (2019), o sentido 
e apropriação de um todo, parte do entendimento de eventos implicados no 
dia a dia de redes, isso corrobora com variados discursos; assim perpassa a 
compreensão em meio a diferentes culturas e contextos.

 Diante da discussão, é perceptível o quanto é coerente a presença do 
gênero meme nas aulas de Língua Portuguesa, em virtude da busca de unir a 
nova realidade tecnológica ao ensino, além de possibilitar desenvolver um ensino 
com algo que os próprios alunos possuem certa familiaridade e apreciação.

Metodologia de pesquisa

Fez-se necessária uma revisão literária e pesquisa de campo, com caráter 
de questionário diagnóstico, ou seja, levantamento de dados, junto às escolas 
estaduais que ofertam o Ensino Médio regular no município de Estância – SE. 

Desse modo, o questionário foi aplicado com um professor de língua 
portuguesa de cada escola sobre o gênero textual meme em sala de aula nas aulas 
de língua portuguesa no Ensino Médio. As questões foram elaboradas com foco 
nos objetivos do trabalho, inclusive baseadas nas pesquisas bibliográficas que 
serviram de apoio para o desenvolvimento do estudo.

Após as pesquisas bibliográficas sobre a temática pesquisada, por meio 
de leituras dos documentos que regulam o ensino brasileiro, tais como: Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, e a Base Nacional Comum 
Curricular - BNCC, foi aplicado um questionário a um professor de língua 
portuguesa, atuante de cada instituição, contendo cinco quesitos, objetivos e 
subjetivos, além de realizar uma observação nas escolas no tocante à presença de 
recursos tecnológicos, os quais possibilitam que os discentes tenham o direito de 
aprimorar seu conhecimento a partir das TDICs.
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Análise dos resultados

Os resultados apresentados foram construídos a partir das observações 
das instituições de ensino ao visitá-las, momento que também foi aplicado o 
questionário com os professores. O questionário para os docentes continham 
cinco questões: 1. Você conhece o gênero textual meme? 2. Você utiliza meme 
nas aulas de língua portuguesa? 3. Por que você não utiliza meme nas aulas? 
4. Como você utiliza meme em suas aulas? 5. Qual seu foco ao trabalhar com 
meme?.  As duas últimas questões foram de múltipla escolha.

Quatro professores colaboraram com a pesquisa, os quais serão 
mencionados respectivamente como: prof1; prof2, prof3, prof4. Cada professor 
representa uma escola estadual localizada no município de Estância – SE, as 
quais, representadas aqui por Escola1, Escola2, Escola3 e Escola4. Os resultados 
apresentados exemplificam, estatisticamente, as informações apresentadas pelos 
docentes.

Você conhece o gênero textual Meme?
0

5

Sim Raramente Não

3

1

2
1 1

Você conhece o gênero textual Meme? Utiliza Memes nas aulas?

Gráfico 1 – Conhecimento sobre o gênero meme e sua utilização em sala de aula
Fonte: Elaborado pela autora (2020).

Acima temos um gráfico que revela um número maior que a metade dos 
professores entrevistados, afirmando conhecer o gênero textual meme, e 50% 
afirma o uso nas aulas constantemente. Para tanto, nota-se que não é o total, 
sendo que o restante está dividido entre raramente e não, em relação ao uso. 
Possivelmente, a negação pode provocar diversas reflexões, inclusive, acerca da 
formação continuada.

Após o levantamento dessas informações, compete indagar o motivo do 
não emprego desse gênero textual em sala de aula. O prof3 justifica não usar 
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meme por compreender que pode substituir por charges, propagandas e imagens 
(verbais e não verbais), enquanto o prof4 afirma por efetivamente não conhecer 
o gênero. A partir dessa resposta, é relevante destacar que as demais perguntas 
subsequentes nem foram indagadas, apenas comentadas para ciência do prof4, 
ou seja, as respostas do Prof.4 não estão presentes nos demais resultados dessa 
pesquisa.

Gráfico 2– Recursos auxiliares ao utilizar Meme no ensino de Língua Portuguesa
Fonte: Elaborado pela autora (2020).

 Ao analisar a foto 2, em relação às opções oferecidas e/ou incluída pelo 
professor, tem-se primeiramente duas opções descartadas pelos professores, que 
foram as duas primeiras, portanto, o foco está entre as três últimas opções como 
recursos utilizados.

 Assim, é possível considerar que há um empate entre as opções: na sala de 
aula com folhas impressas e com o próprio computador e datashow da escola, para 
apenas uma escolha de uso para celular, WhatsApp. É preciso ressaltar também 
que prof1 e prof2 afirmam trabalhar da mesma forma, optaram pelos mesmos 
dois itens mais selecionados e prof3 com celular, WhatsApp. As informações do 
prof4 não são captadas pelo fato do desconhecimento sobre o gênero textual 
meme.
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Gráfico 3– Objetivo de uso do Meme.
Fonte: Elaborado pela a autora (2020).

 A foto acima busca retratar alguns objetivos que os professores pesquisados 
possuem ao utilizarem o meme em sala de aula. Os prof1, prof2 e prof3 afirmaram 
utilizar os memes com os mesmos objetivos. Para tanto, temos uma investigação 
quantitativa e qualitativa, voltada para o ensino. A pesquisa de campo durou 
cerca de 5 minutos. É importante ressaltar que eles poderiam escolher uma, 
ou todas alternativas. As informações do prof4 não são captadas pelo fato do 
desconhecimento sobre o gênero textual meme.

Considerações finais

 A partir da contextualização da temática, tanto por meio do levantamento 
bibliográfico, quanto pela investigação realizada com a amostra de professores 
das escolas visitadas, fica evidentemente que o meme apresenta potencial, desde 
que o professor saiba conduzir metodologicamente o trabalho do ensino da 
língua portuguesa, a partir de objetivos claros.

Conclui-se a partir do questionário, que o uso do gênero textual meme está 
sendo trabalhado dentro dos aspectos de leitura, interpretação, compreensão 
e pensamento crítico, conforme as possibilidades que a instituição oferece ao 
docente para empregá-lo.
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Mesmo em tempo tecnológico tão difundido, com muitas pesquisas, 
indicações e experiências de uso do meme em sala de aula, ainda há quem 
desconhece o gênero meme, do mesmo modo seu potencial, e por ventura 
rotulada apenas como diversão, inclusive, o reduzindo com característica 
de somente imagem estática. Haja vista que não é exatamente bem assim, a 
multimodalidade inclui sons e movimentos.

Enfim, o potencial do meme pode ser extraído de diversas formas, levando 
em consideração o objetivo que o professor pretende alcançar, visando as 
habilidades e competências do educando. A pesquisa apresentou uma considerável 
relevância para área de estudo, possibilitando estratégias e inovações em sala de 
aula.
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CAPÍTULO 13

OLHARES INSURGENTES: GÊNERO, EDUCAÇÃO & 
MINORIAS

Rosângela Aparecida Cardoso da Cruz

Considerações iniciais

É menino ou menina?23 – a ideia de uma educação sexista estabelecida 
para as mulheres tem suas origens fincadas muito antes do próprio nascimento. 
Não é à toa que, desde há muito, as mulheres sejam condicionadas a ideais 
heteropatriarcais para que representem sempre a beleza, bondade, submissão, 
passividade, e subserviência, características, dentre outras tantas, prescritas para 
as mulheres. Por conseguinte, aquelas que de algum modo destoam do ideal 
feminino proposto, tornam-se mulheres estigmatizadas, sob grilhões dos mais 
diversos estereótipos. Antes mesmo da fecundação, com a expectativa em torno 
do sexo da criança, as meninas são idealizadas sob uma ótica androcêntrica, 
cujas imagens são condicionadas ao que se espera de uma mulher nos moldes 
pré-estabelecidos pela sociedade hegemônica. Ressalte-se que muitos foram os 
avanços obtidos em relação às lutas das mulheres, mas muitas são aquelas que 
ainda vivem em regime de submissão e subserviência e, o que é pior, muitas se 
mostram conformadas, por desconhecimento da opressão que sofrem ou por 
impossibilidade de se desvencilhar da relação aflitiva em que se encontram.  

Muitos pré-conceitos em favor da divergência entre os gêneros têm suas 
origens já bem antes da formação do feto. Comumente, ao saber que uma mulher 
carrega uma criança no ventre, ouve-se muitos questionamentos acerca do sexo 

23  Esse artigo é uma versão melhorada de um capítulo da dissertação Gênero e Educação nas escrevivências de 
Conceição Evaristo: um olhar sob Ponciá Vicêncio e Becos da Memória, defendida em 2016, pela Universidade Federal 
de Mato Grosso – UFMT/CUR antigo campus de Rondonópolis, MT – atualmente Universidade Federal de 
Rondonópolis – UFR.

https://doi.org/10.52788/9786599463938.1-13
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da criança e, na maioria das vezes, há uma preferência de que o nascituro seja 
do sexo ‘dominante’. Conforme Belotti (1975), diversos costumes populares 
sempre foram utilizados para que se antecipasse uma ‘certeza’ em torno do sexo da 
criança e, mesmo com as novas tecnologias, esses costumes ainda são repassados 
e permanecem por gerações. São crenças populares que, por muito tempo e 
em muitos lugares, perpetuaram e cristalizaram a estereotipação em torno do 
ser mulher. À vista disso, essas crenças legitimam uma percepção naturalizada 
de que a menina exerce um papel fundamental dentro da família e é educada 
segundo as múltiplas funções que desempenha. Ainda assim, na grande maioria 
dos casos, não há júbilo e não se comemora tanto o nascimento de uma fêmea, 
pois “o esperado, o preferido, o anelado é sempre o menino” (BELOTTI, 1975, 
p. 17). 

Se por um lado, da menina “espera-se que se torne um objeto, considerada 
por aquilo que irá dar” (BELOTTI, 1975, p. 17), em contrapartida, projeta-
se sobre o menino aquilo que ele ‘há de ser’, condicionando-o também a 
um estereótipo de virilidade constante. Apesar dos muitos e visíveis sinais de 
hostilidade em relação às meninas, às quais são atribuídas as fortes dores do 
parto bem como o pranto e a intranquilidade, é evidente que são os fatores 
externos que irão determinar a maneira como esta ou aquela criança irá reagir, 
de modo que “nas reações do recém-nascido aos estímulos ambientais influem 
igualmente as diferenças temperamentais inatas que são muito acentuadas de 
uma criança para outra” (BELOTTI, 1975, p. 20). 

Em suma, destinos especificamente diversos são projetados sobre meninos 
e meninas. E, não por acaso, à sociedade vigente cumpre hegemonizar e preparar 
o caminho de todos/as antes mesmo de virem ao mundo, no entanto, se esses 
meninos ou meninas forem negros/as, não se deposita projeção nenhuma sobre 
eles/as. Ao contrário, esta mesma sociedade, na maioria das vezes, encarrega-se 
de preparar um caminho que os/as conduzirá às drogas, à prostituição, ao crime, 
ao ‘açoite’, ao ‘tronco’, colocando-os/as (ou tentando colocá-los/as) sempre na 
condição de alforriados/as, os/as quais, embora livres, permanecerão sempre 
escravizados/as, sobretudo, pelo próprio sistema vigente. 

Notório se faz dizer que a célula-mater da discriminação entre os sexos é a 
própria base familiar, uma vez que não se percebe a criança que está por vir como 
um sujeito único e especial em sua individualidade. Pelo contrário, determina-
se este ou aquele sexo (biologicamente, pautando-se somente no órgão sexual) 
para o feto e já se projeta sobre ele as cargas que carregará (ou não, se optar 
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por subverter estes paradigmas) por toda a vida. Assim, “o varão é desejado 
por si mesmo, pelo prestígio que o seu nascimento projeta sobre a família, pela 
autoridade que terá dentro e fora dela, por aquilo que há de realizar” e quanto 
à educação que se dedicará ao sexo oposto, observa-se que “a menina é desejada 
– quando o é – com base numa escala de valores, por assim dizer, de utilidades” 
(BELOTTI, 1975, p. 23). 

Nessa direção, conforme Saffioti (1987), aos meninos são transmitidos 
valores sexistas que incutem neles a perpetuação da discriminação em torno 
do sujeito feminino.  Em muitos casos, isso só acontece porque os homens 
não possuem a consciência de que discriminações praticadas contra as mulheres 
recaem sobre eles próprios, uma vez que este suposto privilégio de serem vistos 
como machos e dominantes subtrai dos homens a possibilidade de demonstrarem 
sentimentos, o que os faria se sentirem frágeis. Para a autora, “no momento 
em que o homem entender que também ele é prejudicado pelas discriminações 
praticadas contra as mulheres, a supremacia masculina estará ameaçada” 
(SAFFIOTI, 1987, p. 6-7). É bom lembrar que, apesar de profetizados e 
projetados sobre ambos os sexos, esses ideais relacionados ao que se espera para 
meninos e meninas são rompidos por muitos que não os acatam para suas vidas 
e que, por conta disto, são considerados subvertedores e, consequentemente, 
marginalizados.   

 Educação e gênero: a homogeneização das mulheres

Como bem enfatiza a história, as mulheres, em sua maioria, sempre 
viveram em situação de desvantagem em relação aos homens. A elas, por 
séculos, foi negado, entre outras coisas, o direito à instrução e à aquisição de 
conhecimentos e se, de algum modo, algumas tiveram acesso à cultura formal, 
foi à custa de muita resiliência, resistência, luta e determinação.  Trazendo 
essa reflexão para pensar como esse ideal patriarcal se refletia no Brasil, mais 
especificamente em tempos de Brasil-colônia, é possível visualizar bem de perto 
esse retrato de hostilização em relação às mulheres. Conforme Aranha (2006), 
eram raras as famílias em que, às vezes, as mulheres recebiam algumas noções 
de leitura. Afinal, o que lhes era de fato ensinado e cobrado eram lições de boas 
maneiras, moral, ética e religião, além do clássico manual de como sobressair-
se nos afazeres domésticos. Enfim, moldava-se a mulher para servir ao marido 
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e, além disso, ser a reprodutora dos filhos legítimos. Contudo, cabe destacar, 
esse tratamento se resumia apenas às mulheres de famílias abastadas, porque as 
negras e pobres sequer eram lembradas e, sujeitas ao apagamento institucional, 
seguiam silenciadas na esteira da subserviência.

Ainda segundo nos conta Aranha (2006), quando se fazia conveniente 
preparar essas mulheres privilegiadas para um outro convívio social, ensinavam-
lhes a tocar piano e a falar línguas estrangeiras, mais especificamente o francês. 
Ressalta esta autora que, por volta de 1825, D. Pedro I promulgou, em nome do 
Estado, aquela que seria uma das primeiras formas de abrigo – cujo objetivo era 
o de ensinar a ler e a escrever, bem como os ofícios relacionados aos cuidados do 
lar – para meninas filhas de militares atuantes ou mesmo daqueles que já haviam 
falecido. Nestes abrigos também eram recolhidas aquelas que necessitavam, por 
algum tempo, ser afastadas da família. 

A partir de 1827, foi estabelecido por lei que meninas teriam direito a aulas 
regulares, mas sem esquecer de frisar que o necessário era que aprendessem o 
ofício das chamadas ‘funções maternais’, visto que um dia haveriam de exercê-lo. 
Contudo, isso também não valia para as negras, que continuavam desumanizadas 
e sequer eram consideradas como mulheres, pois objetificadas, serviam apenas 
para a lida e uso ao bel prazer daqueles que se autointitulavam ‘donos, senhores’. 
Escravizadas, deixavam de ser vistas como sujeitos e, portanto, não deveriam ter 
acesso a determinados conhecimentos, bem como não eram pensadas para as 
‘funções maternais’, embora o fossem para o sexo. Para desempenhar a tarefa de 
ensinar às meninas de famílias abastadas, buscava-se por senhoras que soubessem 
o mínimo, pois não era preciso ir muito além das quatro operações e do alfabeto. 
Ainda assim, não era fácil encontrá-las, visto que a grande maioria só possuía 
conhecimentos domésticos, e quando era possível encontrar alguma, exigia-se 
também que tivesse o domínio da agulha. Por conta desse entrave, em meados 
de 1832, o número de escolas para mulheres ainda não chegava a vinte, no total 
(ARANHA, 2006).  

Aranha (2006, p. 229) reitera que, em função da “criação da seção 
feminina na Escola Normal da Província, em 1875, as moças poderiam se 
profissionalizar na carreira de magistério”. Por outro lado, devido à escassez e 
dificuldades em se manter os cursos para mulheres, o resultado que se tinha era 
sempre ruim e insatisfatório e, somente no fim do século, a profissão docente 
passou a ser majoritariamente administrada por mulheres. Mesmo assim, 
conforme mencionado, apenas as moças que detinham posses conseguiam 
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acesso ao ensino, tanto por intermédio de escolas particulares quanto através 
dos chamados preceptores, que eram as pessoas encarregadas de prover às jovens 
o ensino relacionado às letras e às artes.  

Embora as mulheres pudessem, em tese, cursar o ensino secundário, não 
tinham acesso ao ensino superior, que lhes era vedado já que os exames preparatórios 
eram ofertados pelo Colégio D. Pedro II, e destinados especificamente ao corpo 
discente masculino (ARANHA, 2006). Isto começou a mudar somente em 
1879, com a Reforma Leôncio de Carvalho, pela qual passou a ser autorizado 
o ingresso de mulheres na universidade. Vale, inclusive, destacar que a primeira 
mulher a se inscrever na faculdade do Rio de Janeiro para cursar medicina, no 
ano de 1881, foi Ambrosina de Magalhães que, embora não tenha chegado a 
se graduar, abriu o caminho para outras tantas nos anos seguintes. As mulheres 
universitárias, entretanto, estavam sempre acompanhadas pelo pai, na maioria 
das vezes, ou por uma senhora de mais idade. Mais tarde, ao término da fase pré-
republicana, é que houve maior ênfase ao ensino das mulheres, assunto até então 
reservado aos rapazes que, aliás, em sua maioria, acharam um disparate essa 
aproximação. Desta forma, gradativamente o ingresso na universidade foi sendo 
direcionado também para o público feminino, ainda que mais tardiamente, já 
que esse início só se deu a partir do final do século XIX.  

Portanto apesar das inferências à maternidade, as mulheres foram 
conquistando espaços profissionais, principalmente na docência. A propósito, 
salientam alguns que, exatamente por conta desta feminização, a profissão 
docente foi sendo completamente desvalorizada, o que reforça a ideia da 
presença do androcentrismo.  Para Caetano & Neves (2009), adjetivos que eram 
atribuídos aos homens não se encaixavam na ala feminina, ou seja, aos homens 
eram outorgados conceitos como objetivos, voz de autoridade e credibilidade, 
competitivos, racionais, intelectuais, enquanto às mulheres eram concedidas 
outras características de cunho inferior. E, por ser as mulheres consideradas 
desqualificadas, incompetentes e ineficientes, a mão de obra feminina na arte 
de ensinar não era bem remunerada, já que não eram vistas como ‘profissionais’ 
da educação. Com um discurso recheado de machismo e sexismo, alimentado 
pelas relações de poder, a sociedade patriarcal foi ‘cedendo’ espaço à docência 
feminina, sob alegação de que as mulheres possuíam mais ‘vocação’ para exercer 
a carreira. Junta-se a isso o estigma de que as mulheres exerceriam a profissão 
com o mesmo amor e carinho com que tratavam seus próprios filhos, visto que 
se considerava inerente apenas a elas a condição de procriar e cuidar dos filhos 
e do lar. 
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Apesar do avanço das mulheres rumo ao exercício do magistério, vale 
lembrar que este suposto ‘degrau’ alcançado por elas constitui-se, de fato, 
num paradoxo, uma vez que, embora o ofício tenha se tornado essencialmente 
feminino, a administração e os moldes de todas as instituições escolares são 
marcadamente masculinos. As mulheres, nos primeiros exercícios de sua 
docência, mostravam-se, portanto, apenas um estereótipo da dominação 
masculina, completamente dessexualizadas e ‘fabricadas’ conforme as relações 
de poder com as quais se convivia (FOUCAULT, 2014). Estudiosas feministas 
atribuem à escola a propagação do discurso centrado na dominação do homem 
sobre a mulher (LOURO, 1997).

 De certa forma, muitas desigualdades são produzidas e reproduzidas 
dentro dos ambientes escolares, não só em relação aos gêneros, mas também às 
classes, raças, etnias, idades entre outros (ROSEMBERG, 2001). Ancorando-
se em Batista e Codo (1998), Rosemberg (2001, p. 62) reitera que apesar de o 
ensino ser pensado basicamente a partir de uma concepção sexista, é interessante 
notar que “o sistema de ensino continua sendo um nicho para as mulheres no 
mercado de trabalho. Professoras, funcionárias ou especialistas, as mulheres 
representam mais de 80% da força de trabalho na educação”. 

Rosemberg e Amado (1992, p. 64) ainda ressaltam que não demorou muito 
para que as mulheres sobressaíssem nos estudos, em detrimento dos homens, 
mas isso não acontecia de forma aleatória. Ao contrário, este desenvolvimento 
devia-se especialmente à forma como elas aceitavam com passividade o que lhes 
era imposto pois o critério determinante era o da obediência e servidão. Por 
outro lado, reforçam, a discriminação educacional se dava muito mais em função 
das ‘carreiras escolares’ do que pelo próprio acesso e/ou permanência na escola, 
embora o sexismo seja facilmente evidenciado. Aos homens eram destinados 
os estudos voltados aos conteúdos técnicos e científicos, enquanto as mulheres 
eram condicionadas às “trajetórias escolares vinculadas às letras e humanidades, 
com nítidas vistas à preparação para o magistério”. Isto porque os homens não 
poderiam permanecer muito tempo na escola, uma vez que deveriam manter 
o sustento da casa e as mulheres, por outro lado, já que não tinham outras 
obrigações a cumprir, poderiam ocupar seu tempo livre na escola. Esse foi mais 
um pilar do sexismo vigente nas instituições de ensino.

A escola sempre foi, como ressalta Louro (1997, p. 57), pensada por 
religiosos, família e sociedade que, entre outras, são instituições que servem ao 
Estado. Não por acaso, como parâmetro da boa educação, a escola foi instituindo 
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suas marcas e ‘fabricando’ sujeitos. E mesmo que as mulheres exercessem atividades 
fora do lar, nada poderia ser mais importante que suas funções domésticas e nem 
atrapalhar sua execução já que havia o condicionante de que permanecessem 
sendo o que sempre foram: figuras do lar, prontas a servir e cuidar dos serviços 
domésticos. Todavia, como se sabe, essas mulheres relegavam os afazeres do lar 
àquelas continuamente inferiorizadas como sendo suas domésticas, produzindo 
também sobre estas uma dupla discriminação. Ademais, em relação ao exercício 
da docência por mulheres casadas, acreditava-se que estas não fossem ‘dignas’ 
de se apresentar diante dos alunos, já que mantinham relações sexuais e tinham 
filhos. Enfim, a escola, histórica e culturalmente, protagonizou a reprodução do 
sexismo e da dominação patriarcal (ROSEMBERG e AMADO, 1992, p. 67). 

Gênero em pauta: a escola como palco das diferenças

 Instituições escolares são, ou ao menos deveriam ser, locais onde sujeitos 
se encontram em busca de conhecimentos. Entretanto o que se sabe é que as 
escolas, em sua maioria, ainda insistem em ‘moldar e fabricar’ indivíduos que, ao 
atravessarem os muros escolares, estejam ‘prontos’ a desempenhar na sociedade 
o que lhes é repassado, ou seja, aptos a reproduzir a hierarquia vigente. Neste 
sentido, infelizmente determinados valores continuam a ser ensinados com a 
intenção clara de perpetuar um discurso estereotipado, discriminatório e sexista, 
uma vez que a escola ainda reproduz práticas neste sentido e, consequentemente, 
incita e reforça diferenças entre seus discentes.  

Para Moreno (1999), a escola é sexista, basta observá-la em todas as suas 
nuances. Para a autora, o sexismo é a capacidade que se tem de estabelecer a 
diferenciação entre os sexos, perpetuando o olhar androcêntrico, o qual “consiste 
em considerar o ser humano do sexo masculino como o centro do universo. A 
medida de todas as coisas, o único observador válido de tudo o que ocorre em 
nosso mundo, o único capaz de ditar as leis, de impor a justiça e de governar o 
mundo” (MORENO, 1999, p. 23). E a escola, neste sentido, desempenha com 
maestria o papel de protagonista, utilizando-se de discursos arraigados e ainda 
pautados no androcentrismo, estigmatizando, discriminando e excluindo.

 Conforme Louro (1997, p. 57), a escola é um lugar no qual se produz 
“desigualdades, distinções, e diferenças”. Para ela, desde os primórdios, a função 
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da escola foi separar os sujeitos, distinguindo aqueles que tinham acesso ao 
ensino dos demais. Além disto, dividiu também os que ali ingressaram através 
de “classificações, hierarquizações e ordenamentos”, separando adultos de 
crianças, católicos de protestantes, bem como meninos de meninas e ricos de 
pobres. Ainda segundo as reflexões de Louro (1997), a escola foi gerada de 
início para contemplar apenas uma minoria, embora posteriormente, de forma 
singular, tenha sido requisitada pela parte que havia ficado de fora de seus muros 
e paredes. E assim, para atender a uma demanda maior, precisou organizar-se 
e de formas diversas. Nas palavras da autora, “ela precisou ser eclética e ajustar 
organização, currículos, prédios, docentes, regulamentos e avaliações que iriam, 
explícita ou implicitamente, “garantir” – e também produzir – as diferenças 
entre os sujeitos” (LOURO, 1997, p. 57, grifo da autora). 

Guacira Lopes Louro (1997, p. 57) é enfática ao dizer que “a escola delimita 
espaços” e, desse modo, afirma ou nega, permite ou proíbe, enfim, “institui o 
que cada um pode ou não fazer”. Para isso, a escola ancora-se em ‘símbolos 
e códigos’, como forma de valorizar, de dar credibilidade ao seu discurso de 
heteronormatividade que segue segregando e estigmatizando, já que os próprios 
manuais didáticos são carregados de pressupostos extremamente excludentes. 
A autora ainda menciona, como exemplo, os livros didáticos de História, que 
não enfatizam as figuras heroicas femininas que estiveram presentes, ativas e 
em altos postos nos mais diversos fatos históricos, ao passo que os personagens 
masculinos são sempre exaltados como ‘os grandes heróis’.  

Nesse sentido, Rosemberg e Amado (1992) ressaltam que há um consenso 
em relação aos estereótipos sexuais produzidos pelas instituições escolares que 
nem sempre é explícita e visível. Algumas vezes isto ocorre de forma sutil e 
velada, por meio de uma suposta naturalização que produz identidades 
escolarizadas. Conforme Louro (1997, p. 59), torna-se imprescindível que 
se percebam os indícios, os detalhes e/ou vozes que perpassam os muros da 
escola. Assim, “os sentidos precisam estar afiados para que sejamos capazes de 
ver, ouvir, sentir as múltiplas formas de constituição dos sujeitos implicadas na 
concepção, na organização e no fazer cotidiano escolar”, a autora continua “o 
olhar precisa esquadrinhar as paredes, percorrer os corredores e salas, deter-se 
nas pessoas, nos seus gestos, suas roupas; é preciso perceber os sons e as falas, as 
sinetas e os silêncios”, já que os silêncios dizem muito e assim, “atentas/os aos 
pequenos indícios, veremos que até mesmo o tempo e o espaço da escola não são 
distribuídos nem usados – portanto, não são concebidos – do mesmo modo por 
todas as pessoas” (LOURO, 1997, p. 59). 
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 Por outro lado, aquele sujeito que não se enquadra dentro dos padrões 
estabelecidos por uma sociedade seletiva, androcêntrica, preconceituosa e, acima 
de tudo, sexista, cujos adjetivos são fielmente reproduzidos pelas instituições 
escolares, certamente será estigmatizado dentro da escola, tanto pelos próprios 
alunos quanto pelo corpo docente. Não é segredo que os parâmetros impostos a 
meninos e meninas nos ambientes escolares são separatistas, sexistas e excludentes, 
um comportamento normativo que, além de ser a extensão da sociedade, segue 
acompanhado de um olhar ‘naturalizado’ que ensina às crianças e adolescentes 
o que eles/as podem ou não fazer. Em suma, ditam-lhes as posições que devem 
ocupar na sociedade e os modos “adequados” de ser e agir.  

Se por um lado, com o discurso de ‘educar’ para a vida, a escola, infelizmente 
ainda ‘fabrica’ determinados tipos de sujeitos que interiorizam ideias e conceitos 
normatizadores e tornam-se perpetuadores da velha e cristalizada concepção 
de ‘diferenças’, construída nos ambientes escolares, contribuem também 
para a disseminação de práticas homofóbicas, transfóbicas e racistas, além de 
outras formas de discriminação. Por outro lado, a escola ainda é o local em 
que se produzem sonhos e a partir de onde se pode almejar a oportunidade 
de concretizá-los.  E é justamente por conta disso que não se pode deixar de 
acreditar que ela pode se desconstruir e reconstruir-se, considerando a pluralidade 
identitária entre os corpos que lhe dão vida e a constituem. Práticas muitas vezes 
consideradas banais no cotidiano da escola, podem estar recheadas de conteúdos 
homofóbicos, tanto em relação ao corpo discente quanto ao docente e isso não 
pode mais encontrar lastros que propiciem sua proliferação no ambiente escolar. 

Não é raro observar no discurso proferido por professores/as preferências por 
esse ou aquele gênero em sala de aula. No entanto, à medida em que se eleva uma 
categoria, se estigmatiza e diminui outra. Pode-se evidenciar que a própria maneira 
de se referir ao corpo docente, basicamente no masculino, e ao se pronunciar 
frases como ‘formação de professores’ para uma representação constituída por 
homens e mulheres, de certa forma, se estabelece uma ‘naturalização’ no uso de 
uma mesma linguagem para com alunas/os. Comumente, também ao referir-se 
a meninos e meninas somente é considerando o gênero masculino. Já passou do 
tempo de as escolas readequarem a linguagem, tendo em mente a importância 
de se considerar os gêneros.

 O discurso proferido por estas instituições é sexista e excludente e, no mais 
das vezes, perpetua vozes machistas, homofóbicas e racistas (JUNQUEIRA, 
2009). Os ambientes escolares devem representar o local de desconstrução 
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desse tipo de pensamento, haja vista constituírem-se como espaços sociais nos 
quais transitam diferentes corpos, masculinos e femininos, cada um com suas 
peculiaridades e identidades. Atualmente, ainda que de maneira tímida, algumas 
instituições escolares já se levantam em defesa da pluralidade e diversidade em 
que se percebem inseridas. Para Junqueira (2009, p. 7), “em nossas escolas, 
temos assistido ao crescente interesse em favor de ações mais abrangentes no 
enfrentamento da violência, do preconceito e de discriminação contra lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis e transexuais”.

O que se sabe, entretanto, é que a escola reflete a sociedade que a mantém 
e, como local de ensino-aprendizagem, muitas vezes caminha na contramão 
do próprio discurso, já que protagoniza o processo de produção de práticas 
discriminatórias e excludentes, bem como reproduz uma linguagem que institui, 
a todo tempo, o androcentrismo, a homofobia, o sexismo e o racismo, dentre 
outras práticas claramente nocivas ao corpo social. Logo, diz  Louro (1997, p. 
67), “[...] a linguagem institui e demarca os lugares dos gêneros não apenas pelo 
ocultamento do feminino, e sim, também, pelas diferenciadas adjetivações que 
são atribuídas aos sujeitos, pelo uso ou não do diminutivo, pela escolha dos 
verbos” e ainda com muita recorrência “pelas associações e pelas analogias feitas 
em determinadas qualidades, atributos ou comportamentos e os gêneros (do 
mesmo modo como utiliza esses mecanismos em relação às raças, etnias, classes, 
sexualidades etc.) (LOURO, 1997, p. 67).  

A diferenciação entre sujeitos nos âmbitos escolares não se restringe a uma 
forma específica uma vez que é constante e múltipla tanto em relação ao gênero 
e sexualidades quanto à etnia, classe e outros.  Nesta empreitada perigosa de 
‘fabricação’ das identidades dos sujeitos, muitas vezes, uma grande parcela fica 
à margem do caminho: são aqueles/as que não se adaptam, que não se inserem, 
que não se deixam ‘moldar’ pela ideologia dominante. Por adotarem uma postura 
que vai de encontro ao que prega a hegemonia, tanto dentro dos muros da 
escola quanto na sociedade de modo geral, são vistos como ‘outros’, ‘diferentes 
e anormais’, entre outros adjetivos estigmatizantes.  Dessa forma, “quando a 
diversidade no espaço escolar é vista como algo negativo, a homogeneidade é 
defendida pelos dirigentes da educação, ao considerá-la condição para ensinar 
de modo mais eficiente” (SOUZA, 2011, p. 2). 

Ao se posicionarem em oposição aos padrões pré-estabelecidos, homens e 
mulheres tornam-se estereótipos, alvos de pensamentos maldosos, homofóbicos 
e são considerados ‘anomalias’ frente a uma sociedade vil que se julga acima 
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do bem e do mal e que se acha no direito de decidir sobre a vida e desejos das 
pessoas. Assim, dever-se-ia pautar o processo de educar com vistas às identidades 
plurais que atravessam os muros da escola e constituem o tecido maior que se 
denomina diversidade. A escola, enquanto instituição formadora, ainda insiste 
em perpetuar a hegemonia e tratar como ‘desvios’ o que não se insere no ‘pacote’ 
dos modelos pré-estabelecidos, mesmo em se considerando alguns avanços 
muito importantes nesta direção (SOUZA & ARAÚJO, 2012).  

Isto posto, torna-se impensável a manutenção de conceitos hegemônicos 
na educação, tendo em vista a pluralidade de identidades das quais se constitui 
o processo ensino/aprendizagem. Identidades que existem a partir das relações 
estabelecidas com o outro, constituindo-se numa alteridade que permeia todos 
os sujeitos envolvidos no processo. Ao optar, por exemplo, pelo silêncio em 
relação à homossexualidade, a escola, enquanto lócus formador, deixa claro seu 
ponto de vista, acredita que não expondo sobre o assunto não corre o risco de 
se deparar com ele. Ironicamente, o que talvez se desconheça é o fato de que as 
instituições escolares não lidam com robôs e máquinas. Muito pelo contrário, 
diariamente lidam com seres humanos, com vidas, com sentimentos, com 
emoções e, portanto, com identidades (SOUZA et al, 2011).  

Em uma trajetória dissonante, a escola parece não se dar conta de que 
a sexualidade é algo inerente ao sujeito, que está em um eterno processo de 
construir-se, não havendo como adentrar às instituições deixando sua sexualidade 
do lado de fora. Não se trata de sujeitos assexuados, uma vez que nem mesmo 
o corpo docente o é. Assim, assentimos com as reflexões da professora Guacira 
Lopes Louro (1997, p. 81) que saliente que “não há dúvidas de que o que 
está sendo proposto, objetiva e explicitamente, pela instituição escolar é a 
constituição de sujeitos masculinos e femininos heterossexuais – nos padrões da 
sociedade em que a escola se inscreve”.  Há controvérsias, entretanto, em relação 
à caracterização do espaço da escola. Alguns o consideram feminino pelo fato de 
que a grande maioria da docência é composta por mulheres e, usualmente, estas 
ainda são assimiladas à ideia de cuidado, carinho, representação da família entre 
outras semelhanças. 

Por outro lado, Louro (1997, p. 89) reforça que há aqueles que o 
consideram um campo essencialmente masculino pelo fato de ser um local onde 
se lida diretamente com o conhecimento e este “foi historicamente construído 
pelos homens”. Nesta perspectiva, supõe-se que a instituição escolar seja um 
universo dos homens, embora ocupado por mulheres. Para a autora, não se pode 
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definir por nenhuma das acepções, e o que se deve evidenciar é que a escola ‘é 
atravessada pelos gêneros’; é impossível pensar sobre a instituição sem que se 
lance mão das reflexões sobre as construções sociais e culturais do masculino e 
feminino” (LOURO, 1997, p. 89, grifo da autora). 

Como bem lembra Foucault (2014), aquilo que não caminha ao encontro 
das ideologias instituídas, é rapidamente anulado, negado e até mesmo ocultado 
e silenciado. Nesta linha de raciocínio, pode-se evidenciar a perseguição contra 
homens e mulheres que fogem ao padrão estereotipado de definição das 
sexualidades dos sujeitos e identidades de gêneros. Logo, a escola constitui-se 
como como um ambiente educativo reduzido apenas a um “espaço de reprodução 
de estereótipos e preconceitos ligados aos gêneros e às sexualidades” (SOUZA et 
al, 2011, p. 3). 

A educação no contexto afrodescendente 

A população negra brasileira, desde sempre, teve sua história silenciada 
e mascarada puramente por um embranquecimento imposto. A situação 
de apagamento e silenciamento a que foi relegada deixou marcas e cicatrizes 
profundas em relação à educação dos negros e negras em nosso país. Ademais, 
há uma carência enorme em relação às fontes históricas que situam as trajetórias 
educacionais afrodescendentes no Brasil, isto é “não são os povos que não têm 
história, mas há os povos cujas fontes históricas, ao invés de serem conservadas, 
foram destruídas nos processos de dominação” (CRUZ, 2005, p. 23). Cabe 
destacar que somente a partir dos anos 1970 é que se pôde perceber estudantes 
negros adentrando em número considerável às Academias. 

O autor reforça ainda que o primeiro grupo composto exclusivamente por 
negros a utilizar-se do espaço acadêmico para tratar da temática sobre o negro e 
a educação reuniu-se em São Carlos (SP), por volta de 1978.  Apesar de algumas 
tentativas de intimidação, o grupo se fortaleceu e se fez presente na discussão 
dos problemas educacionais a partir da visão dos negros. Assim, sucessivamente, 
seguiram-se publicações sobre o tema, sendo que o primeiro artigo surgiu 
por volta de 1979, veiculado pela Revista de Educação Carlos Chagas. Há uma 
inexistência explícita de registros sobre a história do negro e da educação, no 
entanto, muitos foram aqueles que fundaram as próprias escolas na tentativa 
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de se apropriar do saber. Assim, “a necessidade de ser liberto ou de usufruir 
a cidadania quando livre, tanto durante os períodos do Império, quanto nos 
primeiros anos da República, aproximou as camadas negras da apropriação do 
saber escolar, nos moldes das exigências oficiais.”, e assim, continua o autor, 
“camadas populacionais negras atingiram níveis de instrução quando criavam 
suas próprias escolas; recebiam instrução de pessoas escolarizadas; ou adentravam 
a rede pública, os asilos de órfãos e escolas particulares (CRUZ, 2005, p. 27). 

Desse modo, o que se tem é uma invisibilidade em relação aos grandes feitos 
dos negros em relação à educação. Dentre alguns registros de escolas fundadas por 
negros, cujo objetivo era o de alcançar saberes que os tirassem daquela condição 
de submissão, de invisibilidade e inferioridade que lhes era imposto, tem-se o 
Colégio Perseverança ou Cesarino, fundado em 1860, e o Colégio São Benedito, 
construído em Campinas, no ano de 1902, ambos voltados à alfabetização do 
povo negro (CRUZ, 2005). Vitimados por um apagamento histórico, os feitos 
dos negros sucumbiram ao silenciamento e esquecimento. 

Em função do racismo brasileiro e da herança colonial, somente na metade 
do século XIX é que se tem o acesso de negros e negras às escolas públicas, apesar 
de ainda viverem à margem da sociedade, uma vez que esse privilégio era negado 
a negros, escravizados ou libertos. “A luta das camadas negras pela sua inclusão no 
processo de escolarização oficial evidencia que, mesmo à margem da cidadania, 
os negros acompanharam os processos de compactação da nação brasileira 
e nele exerceram influência” (CRUZ, 2005, p. 29). O discurso hegemônico 
de que negros eram animalizados e que, por isso, não necessitavam construir 
laços afetivos nem precisavam da leitura e escrita, bastando que aprendessem 
a servir com obediência, é profundamente contestado quando determinadas 
intelectualidades negras assumiram o tinteiro e se apossaram da arte de escrever 
ocupando, muitas vezes, espaços sociais até então ocupados exclusivamente por 
brancos. 

Os negros ainda são desumanizados e animalizados por meio de enunciados 
e práticas hegemônicas legitimadoras de exclusões hierárquicas que se dão tão 
somente em função da cor da pele. Alicerçados no mito da democracia racial, 
tais enunciados ora se mostram de forma explícita, ora velada, mas o fato é que 
existem. São muitas e variadas as formas de discriminações praticadas contra 
negros e negras no Brasil, “o povo negro continua cativo na violência, pobreza, 
ignorância e repressão policial” (JESUS, 2012, p. 4). O autor ainda salienta que 
a escola, tradicionalmente, permanece caminhando ao encontro da bestialização 
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do negro/afrodescendente, uma vez que segue perpetuando a história do 
colonizador, inculcando-lhe uma memória que não o representa. “A história 
de seus ancestrais africanos é substituída pela História europeia dos francos, 
germanos, anglos e bretões, povos de peles e olhos claros” (JESUS, 2012, p. 7). 

Assim, o que se percebe é que o ser negro, apesar de alguns avanços rumo 
à Educação, continua sendo vítima do racismo institucional que a sociedade 
lhe impõe. Quando se pensa em Cotas, por exemplo, o negro novamente 
é discriminado, por ser cotista e por ser negro. Desnecessário dizer que, no 
Brasil, enunciados explícitos e/ou velados continuam solidificando a base 
de uma hierarquia branca e hegemônica. Os alunos de baixa renda, em que 
os de raça negra majoritariamente se inserem, contemplados ou não com as 
Cotas, encontram ainda novos obstáculos que passam não só pela recorrente e 
abominável segregação étnica, mas também pelas necessidades de subsistência 
dessa grande parcela de estudantes que precisa conciliar o estudo ao trabalho, o 
que aumenta consideravelmente o índice de evasão desse público dos programas 
de estímulo à educação básica ou universitária, criados para a inclusão dos 
mesmos. 

Frutos de uma herança histórica calcada no eurocentrismo, negros e negras 
no Brasil são vitimados pelas sequelas de uma escravidão que, por meio do mito 
de uma suposta abolição, se mantém viva no bojo das memórias e se presentifica 
por meio de variadas, diversas e novas formas de segregação em torno do negro 
brasileiro. A ação de sobreviver é uma constante, afinal, “o negro de hoje, longe 
do cenário de horror a que foi submetido, continua lapidando uma luta que se 
faz necessária para a preservação de sua identidade e história” (PEREIRA, 2015, 
p. 147). 

Para Pereira (2015, p. 105), não se pode desconsiderar o fato de que tem-se 
um discurso contemporâneo que “tem servido apenas para ressaltar novas formas 
de indiferenças, estranhamentos e limitações racistas. O velado desprezo aos 
negros, em nossa sociedade, encontra-se preservado na mais complexa rede de 
marginalização social, política e moral”. À vista disso, o que se evidencia é que o 
racismo continua assolando a vida de negros e negras no Brasil, cotidianamente 
vitimados pelas sangrentas sequelas de uma escravidão que, por meio de uma 
suposta abolição, mantém-se viva no bojo das memórias e se faz presente por 
meio de diversas e novas formas de segregação. 
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Considerações finais

É fato que o espaço escolar brasileiro é racista, sexista, excludente, 
homofóbico e, nesse ambiente, assim como homossexuais e mulheres, os negros 
e negras são alvos de variadas formas de preconceito.  Os homens negros ainda 
são associados ao tráfico de drogas e à bandidagem e as mulheres negras seguem 
relacionadas à subordinação e à subserviência, tendo seus corpos hipersexualizados 
em toda a sociedade, o racismo institucional segue assolando as vidas negras e 
protagonizando seu genocídio. A escola, pelo que se observa, não se posiciona 
no sentido de desconstruir a perpetuação dessa situação, em linhas gerais. 

Apesar dos avanços obtidos pela promulgação da Lei 10.639/03, combater 
esse tipo de comportamento ainda é grande desafio, já que a ambiência escolar 
protagoniza um espaço plurissocial, no qual se entrelaçam diferentes crenças, 
costumes, estilos, etnias etc. Logo, este mesmo ambiente que deveria acolher e 
congregar pessoas, ainda segrega e seleciona. Lamentavelmente, percebe-se que 
a sociedade brasileira está muito carente da capacidade de se colocar no lugar 
do outro e de procurar sentir as suas dores. Longe desse olhar empático, o ser 
humano segue, perpetuando o racismo, o sexismo, o machismo, a homofobia, a 
desigualdade social e toda sorte de discriminações.

Na escola ainda se tem, como ressalta Moreno (1999), nas aulas de 
educação física o ultrapassado discurso de que os jogos menos duros devem 
ser feitos pelas meninas, visto que são consideradas mais frágeis. E as mulheres 
seguem, desconstruindo padrões e paradigmas. Basta ver as múltiplas profissões 
que exercem e observar que, em muitas delas, pela competência, se igualam ou 
superam com facilidade os homens. E não se trata apenas de superação, mas 
de igualdade de direitos. As mulheres querem e precisam ser respeitadas e ter 
seus direitos garantidos. E isso precisa partir de políticas públicas adequadas 
que caminhem para a desconstrução do sexismo, do machismo e dos estigmas 
que ainda ferem e ceifam vidas. Assim, populações LGBTQI e afrodescendente, 
seguem irmanadas na esteira da marginalização em que, cada dia, manter-se 
vivo é uma conquista, já que o Brasil é um dos países que mais mata negros 
e homossexuais. No entanto, a escola pública e gratuita ainda é o caminho 
mais seguro e provedor de sonhos e realizações, não se pode desistir dela, antes 
ressignificar as práticas e descontruir olhares cristalizados. São necessárias 
insurgências no âmbito da educação.

 Por conseguinte, considera-se que, apesar dos entraves, a escola também é 
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o caminho  para a desconstrução de tudo isso, sendo necessário que a educação 
se contraponha à reprodução de pensamentos marcadamente hegemônicos 
e se debruce sobre pautas que, de fato, venham a fazer diferença na vida dos 
discentes, incentivando olhares insurgentes que, seguramente, serão mais críticos 
e preparados para o enfrentamento de uma sociedade sexista, homofóbica e 
racista que está sempre pronta a perseguir e matar, e que, atualmente, encontra-
se legitimada para isso. 
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