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PREFÁCIO
OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA FRENTE À PÓS-GRADUAÇÃO

BRASILEIRA*

Carlos Henrique de Carvalho1

O analfabetismo foi visto como fator gerador de problemas econômi-
cos e sociais no Brasil no fim de século XIX e no século XX. Inversamente, a
educação escolar foi vista como fator central para que esses países progredis-
sem e se modernizassem. Alvo do descaso das duas monarquias, a educação
do povo, ou a extinção do analfabetismo, esteve na pauta dos agentes políticos
da primeira República brasileira. A autonomia relativa e os princípios de des-
centralização advindos do governo republicano puseram em pauta a instrução
pública, que ganhou importância, pelo menos discursivamente, na estrutura-
ção política, econômica, social e cultural de ambos os países. Ela se alinhava
aos ideais de democracia, progresso e ordem — princípios do liberalismo. Pas-
sou a ser vista pela elite governamental como via de ascensão social e susten-
tação do chamado Estado democrático de direito.

Fosse contrária ou favorável a posição da maior intervenção do Estado
na sociedade, pode-se dizer que a crença no poder da educação como forma-
dora da consciência do país, de preparação para a democracia e para o pro-
gresso material era disseminada entre as elites; e a República apareceria como
sistema político apto a oferecer as luzes ao povo, sobretudo pela educação,
com seu poder civilizatório. Esta passou a ser tida como direito do cidadão, e aí
se assentaram os debates sobre educação municipal como forma de o local
promover e propiciar a todos o acesso a essa condição essencial ao exercício
da cidadania. Pensada e construída com iniciativas dos municípios, a escola se
configurou como estrutura base para se garantir localmente os princípios uni-

*DOI – 10.29388/978-65-86678-78-9-0-f.11-22
1Doutor em História pela Universidade de São Paulo (USP). Professor da Faculdade de Educação
e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). E-
mail: carloshcarvalho06@yahoo.com.br 
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versais da cidadania. Logo, “[...] como se trata de um direito, é preciso que ele
seja garantido e para isto a primeira garantia é que esteja inscrito em lei de ca-
ráter nacional”.2 A razão educativa, associada à cultura escrita e à emergência
da escola foi objeto da ação do Estado. Correlativamente, a escola foi estrutu-
rada nos planos curricular e pedagógico, sendo objeto de concertação entre as
esferas estatal, social e confessional.

Já no século XXI, dentre as questões que mais preocupam aqueles que
lidam com a educação, encontram-se aquelas ligadas à qualidade da educação
oferecida à população escolar, o que é amplificado pelos resultados dos exa-
mes internacionais tipo PISA, ou nacionais, como Prova Brasil, Exame Nacional
do Ensino Médio (ENEM),  Exame Nacional  de  Desempenho dos Estudantes
(ENADE). Tais resultados não têm ratificado desempenho adequado dos estu-
dantes que frequentam os sistemas de ensino brasileiros. Por outro lado, as
críticas constantes dos setores econômicos relacionadas também à qualidade
dos profissionais que adentram o mercado de trabalho colocam mais um ele-
mento de pressão sobre os responsáveis pela educação nacional, tanto no in-
terior das salas de aula como nos gabinetes dos que planejam e implementam
as propostas de reforma da estrutura educativa do País.

Para  assegurar  a  educação  como  um  direito  de  todos,  houve  uma
maior definição dos marcos legais garantidores da efetivação e da efetividade
do  direito  à  educação  pública  de  qualidade,  o  que  remonta,  sobretudo,  à
promulgação  da  Constituição  de  1988,  da  LDB  de  1996  até  chegarmos  às
emendas sofridas  pela  nossa  Carta  Maior  e  àquelas  infraconstitucionais  no
interior da própria Lei de Diretrizes e Bases nos últimos anos. Neste âmbito, no
entanto, a novidade é a recente aprovação e publicação do Plano Nacional de
Educação, lei n. 13.005/2014, que, com suas 20 metas e estratégias, visa criar
condições  para  um  efetivo  estabelecimento  de  um  Sistema  Nacional  de
Educação no Brasil.

Também no campo da pesquisa em educação podemos identificar mui-
tos avanços. No Brasil, os pesquisadores da educação desenvolvem estudos no
sentido de identificar os dilemas da Educação Básica e da Educação Superior.
Entre outros estudos, muitos se articulam às problemáticas de âmbito macror-
2 Cury, Carlos Roberto Jamil. Legislação educacional brasileira. Rio de Janeiro: dp&a, 2000, p. 8.
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regional e nacional, que remetem para as características formativas de cada re-
gião, isto é, a forma de organização política, as motivações para a criação das
instituições escolares, bem como das disciplinas e das práticas de ensino.  

Exemplo é o expressivo do número de Programas de Pós-Graduação
em Educação recomendados pela CAPES e a consequente ampliação do quadro
de pesquisadores e alunos que pesquisam os mais diversos aspectos da expe-
riência escola – sejam relacionadas ao ensino e ao aprendizado, sejam relacio-
nados à gestão ou à avaliação educacionais. Além disso, há várias instituições
de pesquisa que articulam tais pesquisadores e modos diversos de publicação
dos resultados das investigações realizadas. A par disso, não menos importan-
te, é o papel fundamental de tais Programas e Pesquisadores no estabeleci-
mento, na operacionalização e na avaliação de políticas e ações no âmbito da
educação básica e superior no Brasil.

Ressalte-se,  ainda,  que  há  um  reconhecimento  do  conjunto  da
sociedade brasileira, aí incluída a própria comunidade científica nacional, da
importância  da  educação,  sobretudo  básica,  para  a  garantia  de  um
desenvolvimento econômico e social sustentável e na formação de cidadãos e
trabalhadores  que atuem no fortalecimento da vida democrática em nosso
país.  Tal  reconhecimento  é  ratificado  pela  mobilização  para  aprovação  do
Plano Nacional da Educação e na inclusão da Educação Básica como capítulo
importante  do  Plano  Nacional  de  Pós-Graduação  e  no  Plano  Nacional  de
Ciência, Tecnologia e Inovação.

No entanto, apesar destes importantes avanços, as mais diversas avali-
ações realizadas, tanto em nível nacional quanto internacional, demonstram
que a qualidade da educação brasileira está aquém das necessidades de nosso
tempo e daquilo que merecem e precisam os cidadãos brasileiros. É perfeita-
mente sabido que, se avançamos na inclusão e permanência das crianças e jo-
vens na escola, ainda há muito que avançar no que se refere à oferta de uma
escola de qualidade para todos. Outras dimensões do problema têm sido trata-
das por especialistas e remetem a níveis também essenciais no processo de
transformação de nossa educação. Referimo-nos aos diagnósticos que colocam
no cerne da aprendizagem a eficiência, sem desconsiderar os demais fatores,
as questões relacionadas à gestão da educação e do trabalho docente. 
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A gestão da educação, compreendida numa dimensão ampla, que con-
tém e excede as unidades escolares, requer a criação, manutenção e dinamiza-
ção das condições de ensino-aprendizagem, nos vários níveis e nas diferentes
etapas e modalidades de ensino público e particular, nas instituições escolares
e não escolares envolvidas com a educação, em espaços diversificados que exi-
gem flexibilidade e pluralidade de gestores, como a sala de aula, as bibliotecas,
os laboratórios, os espaços de lazer e recreação, as atividades e eventos volta-
dos para o aprimoramento do trabalho educativo, o espaço virtual, etc. 

Da mesma forma, a função do professor, que ainda mantém sua cen-
tralidade no processo de ensino-aprendizagem, precisa ser constantemente re-
avaliada e “redesenhada”, para continuar dando conta dos desafios que se
apresentam no dia a dia desse profissional e que vão muito além da sala de
aula.  Embora essa mesma sala  de aula já  tenha se  tornado num elemento
novo, de difícil manejo por parte do professor, em razão da inserção de novas
tecnologias e sociabilidades que afetam diretamente seu cotidiano. Mas, com-
plementarmente, o papel do docente tem sido constantemente atingido pelas
exigências de qualificação, de atualização constante de conteúdos e de proce-
dimentos metodológicos, de procedimentos burocráticos, além das exigências
do mercado que o levam muitas vezes a não vislumbrar alternativas ou cami-
nhos para dar continuidade ou avançar no seu trabalho. Estas condições, so-
madas às já conhecidas deficiências como a falta de condições de trabalho e
baixos salários, têm contribuído para o agravamento do quadro no Brasil, che-
gando-se a um estado quase alarmante de falta de profissionais ou, pelo me-
nos, de falta  destes  devidamente  qualificados  para  o  desempenho  de  suas 
funções.

Sabemos que, hoje, há pouca interação orgânica e sistemática entre as
instituições de fomento, os órgãos de gestão e os pesquisadores na definição
das necessidades de conhecimento dos sistemas de ensino. Tanto a nível fede-
ral quanto estadual, o que se observa é que, ora há a prioridade à definição
dos temas pelos pesquisadores, ora pelos órgãos de gestão e muito raramente
há encontros sistemáticos para uma definição conjunta destas prioridades. Re-
corde-se que, em passado, os denominados programas de intercâmbio visa-
vam a busca desta organicidade e sistematização.

14



Por outro lado, o Plano Nacional de Educação se propõe a criar condi-
ções para o efetivo estabelecimento de um Sistema Nacional de Educação para
o país; o Plano Nacional de Pós-Graduação propugna pela maior integração en-
tre a Pós-Graduação e a Educação Básica; e, finalmente, o Plano Nacional de
Ciência, Tecnologia e Inovação, defende que os avanços científicos e tecnológi-
cos necessários à inovação e ao desenvolvimento social sustentável dependem
fortemente de uma educação básica de qualidade.

Fazer  uma  breve  explanação  sobre  a  política  de  financiamento  e
desenvolvimento científico para o campo educacional, mas tendo em vista que
a maioria das pesquisas são oriundas dos Programas de Pós-Graduação. Por
isso,  este  cenário  remete-nos  às  palavras  do  poeta  romano  Horácio,  ao
observar  que  “as  adversidades  despertam  em  nós  capacidades  que,  em
circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas”, ou ainda, às reflexões
do teólogo inglês William George Ward, que dizia “há os que se queixam do
vento, os que esperam que ele mude e os que procuram ajustar as velas”.
Noutras  palavras,  é  tarefa  da  futura  Coordenação  de  Área  enfrentar  os
desafios  para  a  melhoria  da  qualidade  da  educação  brasileira,  bem  como
propor os “ajustes das velas”, necessários, para atender as novas demandas,
colocadas pela sociedade do século XXI. 

Por isso, neste prefácio apresentamos algumas linhas de ação, as quais
julgamos necessárias serem priorizadas pelas agências de fomento, sejam esta
de cunho feral (CAPES e CNPq). São preocupações/inquietações em relação,
principalmente, à Pós-graduação em Educação no Brasil, dada sua amplitude,
complexidade e diversidade. Por estas razões, entendemos que a política de
expansão da Pós-graduação brasileira foi bastante exitosa ao longo das duas
últimas  décadas,  porque  houve  um  crescimento  muito  significativo  de
Programas de Pós-graduação em todas as regiões do País. Porém, se por um
lado,  constata-se  o  aumento  inequívoco  da  abrangência  dos  cursos  stricto
sensu em praticamente todas as regiões; por outro, ainda persistem algumas
assimetrias, tanto no que se relaciona às disparidades regionais, como também
no quesito qualidade dos cursos de mestrado (acadêmicos e profissionais) e
doutorado. Assim, cabe agora dar continuidade ao processo de ampliação da
Pós-graduação,  mas procurando sedimentar  condições para  o  cumprimento

15



das  metas  fixadas  pelo  Plano  Nacional  de  Pós-graduação,  pois  ampliá-la  e
qualificá-la é condição sine qua non  ao desenvolvimento sustentável do País,
se se considerar que é, sobretudo, no âmbito dos Programas de Pós-graduação
que  são  debatidos  os  problemas  crônicos  que  ainda  afligem  a  sociedade
brasileira.  Como  exemplo,  os  relativos  às  imensas  diversidades  regionais
(econômicas,  sociais,  culturais,  educacionais,  etc.),  as  quais  colocam
constantes desafios aos  propositores  das políticas  públicas  para o  País.  Por
isso,  o  enfrentamento  destas  situações  implica  em  promover  uma  maior
inserção  da  Pós-graduação  nos  debates  sobre  as  políticas  para  o
desenvolvimento  do  Brasil.  Nesse  sentido,  cabe  à  Pós-graduação  brasileira
papel  de  relevo,  pois,  se  por  um  lado,  deve  ser  mais  ouvida,  quando  da
discussão das proposições ligadas aos encaminhamentos das possíveis ações;
por outro lado, é necessário que a Pós-graduação seja mais propositiva, isto é,
elabore propostas e medidas que visem estabelecer diretrizes à ampliação da
qualificação profissional, bem como indicar os parâmetros para aprimorar os
mecanismos  e  instrumentos  à  qualificação  da  produção  científica  e
tecnológica,  tendo  em  vista  a  promoção  do  crescimento  econômico  e  a
melhoria  da  qualidade  de  vida  da  população.  Fatores  esses  essenciais  à
redução  das  desigualdades  regionais,  ou  melhor,  à  diminuição  das  nossas
assimetrias. 

Muitas dessas preocupações já foram identificadas pela Área de Edu-
cação, principalmente, quando examinamos o lastro de produção científica dos
professores e alunos dos Programas de Pós-graduação em Educação. Contudo,
tendo em vista a prioridade dada à educação, o foco da política de financia-
mento da área deverá recair sobre alguns desafios, a serem enfrentados nos
próximos anos que, a nosso ver, estão definidos em torno de 4 vetores princi-
pais, quais sejam: 1) política de avaliação da Pós-graduação; 2) medidas para a
promoção da internacionalização da pós; 3) estabelecimento de mecanismos,
visando promover a inter e multidisciplinaridade; 4) maior integração entre a
Pós-graduação com a Educação Básica. Para tanto, caberia às agências de fo-
mento  articular  ações/negociações,  objetivando  uma  melhor  definição  de
como esses vetores impactarão no aprimoramento da produção/qualificação
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do conhecimento produzido e, consequentemente, sua contribuição ao desen-
volvimento nacional. 

Esses 4 eixos são definidores da política nacional de Pós-graduação,
mas sua efetivação, exigirá ações no sentido de se promover a consolidação e
implementação das seguintes diretrizes, como desdobramentos dos referidos
eixos: a) relação mais orgânica com as políticas de pesquisa do País; b) maior
aderência da área ao Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG);  c) estabeleci-
mento de uma política científica para a área de Educação (de curto, médio e
longo prazos); d) relação mais próxima com a Educação Básica (formação de
professores e gestores educacionais), como parte de uma política científica da
Pós-graduação; e) avaliação da Pós-graduação enquanto avaliação de política
científica e não apenas dos Programas; f) maior articulação da área com as
agências de fomento (CAPES, CNPq e FAPs), bem como maior integração com
os CTC-EB e ETC-ES; g) estimular arranjos inovadores intra e interinstitucionais;
h) fomentar e articular a criação de mestrados profissionais, buscando priorizar
as regiões que ainda carecem desta modalidade de curso de Pós-graduação; i)
ampliar o estado da cooperação nacional  e internacional  dos Programas de
Pós-graduação em Educação. 

Enfim, diante deste quadro, o desafio posto à próxima Coordenação é
mostrar-se pronta e capaz de mediar o diálogo entre a Área de Educação e a
CAPES – constituir-se-á num canal de comunicação de suma relevância, mas
sem perder do horizonte o espaço demarcado e a definição do campo de atua-
ção da Coordenação de Área frente às demandas do FORPREd –, bem como ali -
nhar procedimentos com as Áreas do Ensino, Multidisciplinar e Ciências Huma-
nas e, em nosso caso, buscar ainda a construção de vias mais seguras para
aproximar os 2 CTCs (Educação Básica e Superior).

Se  tradicionalmente  os  programas  de  pós-graduação  em  educação
mostraram-se resistentes à oferta de mestrados profissionais, temendo a per-
da da qualidade da formação, as experiências em curso indicam que é possível
a qualificação (com qualidade) do professor num programa com esta modali-
dade, desde que a excelência da proposta curricular e do corpo docente sejam
garantidas,  residindo aqui  uma das  principais  ações que a  Coordenação de
Área deve priorizar. Dado que no campo da pós-graduação em educação, ob-
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serva-se que as estratégias formativas tradicionais têm se mostrado insuficien-
tes ou inadequadas à contemporaneidade, caberá à Coordenação de Área, em
diálogo com a CAPES, bem como com os Fóruns ligados à Educação, estabele-
cer as diretrizes para o perfil da formação desses profissionais. Nesse sentido,
não é concebível a não participação dos programas acadêmicos no debate, ou
mesmo que estes não proponham a modalidade profissional. Quebrando, as-
sim, esta nefasta dicotomia que se observa hoje na pós-graduação brasileira.
Ou seja, buscar a contínua elevação da qualidade da pesquisa, associada à for-
mação de recursos humanos com a mais elevada qualificação no conjunto dos
egressos dos programas de Pós-graduação, sejam oriundos dos mestrados aca-
dêmicos ou profissionais. 

Se internacionalização da Pós-graduação for a “palavra de ordem”, não
menos importante é sua relação com a Educação Básica, ou seja, de que forma
as pesquisas e os profissionais (professores e gestores educacionais) formados
interferem no sentido da melhoria da escola brasileira?

Vários fatores continuam a afetar negativamente a qualidade da Edu-
cação Básica brasileira. Um conjunto deles está relacionado ao próprio profissi -
onal que leciona, desde aquele que atua nos anos iniciais, até os professores
do ensino médio. A grande maioria dos professores da educação básica é mal
remunerada, trabalha em condições muito desfavoráveis; em geral, teve uma
formação inicial insatisfatória, tanto nos conteúdos da disciplina que leciona
como no campo didático-pedagógico, e tem poucas oportunidades de continu-
ar sua formação no decorrer de sua vida profissional.

Outro conjunto de fatores está vinculado à escola, o lugar privilegiado
para o desenvolvimento da educação das crianças, dos jovens e dos adultos.
Sabe-se que, em nosso país, é grande o número de escolas que são desvincula-
das das suas comunidades e, até mesmo, vivem em conflito com as mesmas;
que possuem infraestruturas físicas precárias; que apresentam problemas na
gestão e na formulação e implementação dos projetos político-pedagógicos.
Além disso, a duração da jornada escolar das crianças e dos jovens é muito cur-
ta, contrariamente às inúmeras recomendações dos estudos educacionais. 

No âmbito da sala de aula, ainda prevalece o ensino que privilegia mais
os conhecimentos técnicos do que as ideias. Além disso, o uso de diferentes
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estratégias pedagógicas, como experimentos e trabalhos em grupo, é prejudi-
cado pela superlotação das salas de aulas. Há, ainda, uma grande fragmenta-
ção dos conteúdos, que são apresentados, com frequência, em blocos desco-
nexos, o que leva os alunos a estudá-los dessa forma desarticulada e, quase
sempre, com o único objetivo de “obter uma nota na prova”. 

A natureza dos processos de ensino e aprendizagem envolve, portanto,
considerações para além dos tradicionais argumentos, abordagens e ações vol-
tadas à promoção de atitudes favoráveis à ciência e à tecnologia, ao desenvol-
vimento de vocações científicas ou à instrumentalização dos indivíduos para
uma atuação produtiva na sociedade de base tecnológica.

É necessária, também, a criação de condições efetivas para o desenvol-
vimento de programas curriculares que traduzam conhecimento gerado pela
pesquisa em educação, tais como, as relações entre ciência, tecnologia e socie-
dade, o ensino por investigação e experimentação, o papel da linguagem e da
história e filosofia da ciência para o ensino e aprendizagem.

Deve-se, no entanto, evitar dicotomias que isolam, de um lado, uma
educação geral, voltada à formação para a cidadania, e, de outro, uma educa-
ção propedêutica, voltada à formação de futuros cientistas. Aqueles que não
seguirão carreiras científicas devem se apropriar de conhecimentos científicos
e tecnológicos para o exercício de uma cidadania responsável. Da mesma for-
ma, futuros cientistas necessitam compreender seu papel político na elabora-
ção de críticas e de propostas que contribuam para a transformação social.

Neste contexto, é muito difícil analisar qualquer conjuntura ou propor
qualquer solução sem considerar a complexidade das inter-relações entre edu-
cação  e  sociedade.  Conforme  reiteradamente  afirmado  por  pesquisadores,
qualquer política educacional para ser efetiva, precisar estar conjugada a ou-
tras políticas sociais de combate à pobreza, de maior distribuição de renda e
de melhoria das condições de vida das famílias que, hoje, mantêm seus filhos e
filhas na escola pública. Para se alcançar uma melhoria efetiva da Educação
Básica, a CAPES deverá envidar esforços no sentido de introduzir indicadores
de avaliação de resultado, que apontem novas ações indutoras para interação
com a EB, como valorização de livros com este foco, materiais instrucionais em
diferentes mídias e sistemas de informação que levem aos estudantes da EB
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oportunidades de viver ambientes de C, T&I – talvez quando o modelo multidi-
mensional estiver implantado, a partir do próximo quadriênio, a realidade de
muitos programas, especialmente dos profissionais, tenham um impacto mais
mensurável junto à Educação Básica.

Do mesmo modo, na Pós-Graduação, no que diz respeito aos aspectos
inerentes às políticas educacionais, é preciso que avancemos na superação de
dificuldades, enfrentadas há anos pelos profissionais da educação, tais como
aquelas relacionadas aos currículos,  à formação de professores, à formação
para o trabalho, à valorização da profissão docente, à diversidade cultural e às
tecnologias de informação e comunicação. 

É preciso considerar que o quadro de precariedades esboçado acima
exige um esforço coletivo, a ser compartilhado por todos os segmentos da so-
ciedade, mas requer, acima de tudo, maior presença da Pós-graduação, tanto
no que se refere às discussões sobre as políticas públicas, como duradouras, a
serem cumpridas pelos governos federal, estaduais e municipais. Políticas que
elevem o investimento em Educação no país, procurando atingir percentuais
do PIB, equivalentes aos praticados em países desenvolvidos; que valorizem os
educadores, do ponto de vista salarial, das condições de trabalho e de carreira;
que desenvolvam formação inicial e continuada de professores para superar o
deficit quantitativo desses profissionais em numerosas escolas do país e, mais
importante, garantam a qualidade no exercício da docência em todas elas. É
urgente que a alfabetização de nossas crianças nos primeiros anos de escolari -
zação seja garantida e é necessário ampliar a jornada escolar dos estudantes
para atingir a escola de tempo integral. É inadiável que as condições materiais
e a gestão eficiente sejam asseguradas às nossas escolas. 

No  Brasil,  os  pesquisadores  da  educação  desenvolvem  estudos  no
sentido  de  identificar  os  dilemas  da  Educação  Básica,  mas  também  como
desdobramento das temáticas mais específicas nos diversos estados, as quais
articulam-se  às  problemáticas  de  âmbito  macro  regional  e  nacional,  que
remetem para as características formativas de cada região, isto é, a forma de
organização política, as motivações para a criação das instituições escolares,
bem como das disciplinas e das práticas de ensino. Ou seja, no Brasil, há um
movimento  de  estímulo  às  reflexões,  produção  e  difusão  de  novos
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conhecimentos  na  área  da  Educação,  que  abre  novos  espaços  aos
pesquisadores, que sofrem, desfrutam, fazem, aprendem, ensinam, ou melhor,
contribuem  para  a  compreensão  das  dimensões  educacionais  que
“delinearam” a fisionomia da educação do século XXI. 

Com este horizonte, observa-se a urgência em revisar a atual política
de financiamento, seja no sentido de ampliar os recursos, seja na fixação de
mecanismos de avaliação da gestão desses recursos. Também terá que demar-
car as linhas de transversalidade que alinhavaram a formação da educação
brasileira, ao propor e incorporar as “novas abordagens”, os “novos objetos” e
os “novos problemas” às pesquisas educacionais. Em suma, busca-se a com-
preensão das aproximações/tensões entre os vários espaços assimétricos da
realidade brasileira e a forma como as questões, ligadas aos problemas educa-
cionais, serão “acomodadas” no decorrer da promoção da educação no interi -
or da sociedade, além de tentar encaminhar ações que visem efetivar melhori -
as do sistema de ensino no País. 

Finalmente, cabe ressaltar a importância da coletânea aqui organizada,
pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UENP (PPEd/UENP), Mes-
trado Profissional em Educação Básica, como contribuição ao campo educacio-
nal brasileiro, em suas múltiplas dimensões, já que este livro reflete e ressalta
as inúmeras incertezas, desafios e possibilidades da educação brasileira frente
ao papel da nossa pós-graduação, por vezes pouco considerado pelos respon-
sáveis da organização do sistema nacional de pós-graduação, ou mesmo por
nossos pesquisadores, mas sobretudo, demonstra a pujança dos colaboradores
da obra, em promoverem a disseminação de suas pesquisas junto à comunida-
de acadêmica e todos os que atuam na educação básica da macrorregião na
qual o Programa de Pós-Graduação em Educação da UENP está atuando, bem
como suas preocupações com a compreensão do processo de formação dos
nossos futuros e atuais professores/investigadores.  

Uberlândia, 6 de setembro de 2020.

21





APRESENTAÇÃO*

É com muita satisfação que apresentamos este livro, com o título Pes-
quisas em Educação Básica: Políticas, Gestão, Planejamento e Práticas Docen-
tes. É a primeira produção bibliográfica coletiva do Programa de Pós-Gradua-
ção em Educação (PPEd), Mestrado Profissional, da Universidade Estadual do
Norte do Paraná (UENP). 

Os textos que compõem a obra são produtos de algumas pesquisas em
andamento da primeira turma do Programa,  iniciada em março de 2019, e
apresentadas no I Seminário de Pesquisa em Educação, evento acadêmico pro-
movido pelo PPEd, realizado entre os dias 21 a 23 de novembro de 2019. Este
evento, que pretende ser anual, constitui-se em um espaço de apresentação
de pesquisas em andamento ou concluídas, e tem como uma de suas principais
metas o exercício da investigação em educação e sua socialização, de forma a
colaborar com a qualidade da Educação Básica no Norte Pioneiro do Paraná e
no Brasil. 

O título do livro se refere à essência do PPEd que tem como área de
concentração a Educação Básica, como o ponto de partida e de chegada das in-
vestigações científicas e de suas intervenções políticas e pedagógicas. O foco
na Educação Básica, compreendida nos termos da LDB como um dos níveis da
educação escolar  brasileira,  justifica-se  com cada vez maior  intensidade no
contexto atual, uma vez que, se por um lado o acesso a este nível de ensino foi
praticamente universalizado, por outro, um dos maiores desafios continua a
ser a melhora de sua qualidade.

Para isso, as Linhas de Pesquisa do PPEd, que abordam temas de Políti-
cas, Gestão, Planejamento e de Práticas Docentes na e para a Educação Básica,
permitem pesquisas com diferentes abordagens teóricas e metodológicas, tan-
to nos fundamentos históricos, filosóficos, sociais, políticos, econômicos, cultu-
rais, estéticos e legais da Educação Básica, quanto nas teorias e processos de

*DOI – 10.29388/978-65-86678-78-9-0-f.23-24

23



ensino e aprendizagem, de avaliação, de formação de professores, das meto-
dologias e do uso de tecnologias. 

Nossa expectativa é que o PPEd, por meio do esforço de seus professo-
res e pesquisadores em suas diversas atividades, como a oferta das disciplinas
(obrigatórias e eletivas), das oficinas de produtos educacionais, da realização
dos eventos científicos, das orientações coletivas e individuais, das bancas de
qualificações e defesas, da produção e apresentação de textos em eventos, pe-
riódicos, capítulos de livros e, especialmente, a partir do desenvolvimento de
investigações científicas comprometidas com o campo educacional, possa con-
tribuir e impactar positivamente na formação continuada dos profissionais da
Educação Básica e, consequentemente, na melhoria da qualidade educacional.
Esta disposição do Programa, bem como de seus professores e pesquisadores,
está em consonância com o Plano Nacional de Educação 2014-2024, especifica-
mente na Meta 16, de propiciar formação continuada em nível de Pós-gradua-
ção stricto sensu, aos profissionais da Educação Básica, dimensão fundamental
para a oferta educacional  de qualidade, tanto no aspecto de aprendizagem
quanto de valorização dos profissionais da educação. 

Que os capítulos que compõem esta coletânea sejam lidos e inspirem
novas gerações de educadores/pesquisadores. Boa leitura!

Os organizadores
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I
POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPADORA EM TEMPOS DE
CULTURA MERCANTILIZADA: O MST E A OCUPAÇÃO DA

ESCOLA COMO ESPAÇO DE TRANSFORMAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL PARA TODA A

COMUNIDADE*

Rodrigo Dias Araujo1

Marisa Noda2

Introdução 

Na contemporaneidade debate-se a Educação e aponta-se o seu cará-
ter reprodutivista dentro da lógica do sistema produtivo capitalista. A gestão e
o planejamento educacional no Brasil sempre estiveram e estão condicionados
a função social da escola em seus respectivos contextos, interferindo direta-
mente na elaboração de uma educação básica de qualidade para todos, sendo
observado um processo de meandros promovido por diversos atores, movidos
por muitos interesses e em diferentes períodos. O referido texto tem como ob-
jetivo abordar a dificuldade de criação e implantação de propostas de uma
educação emancipadora no contexto da sociedade moderna. Para tal, torna-se
essencial tecer alguns apontamentos sobre a função social da escola, a forma-
tação dos sujeitos perante uma cultura mercantilizada e a alienação do indiví-
duo no processo produtivo e nas transformações sociais acentuadas por meio
da tecnologia. Ademais se apresenta o histórico e a proposta de ocupação da
escola promovida pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras (MST)

*DOI – 10.29388/978-65-86678-78-9-0-f.25-42
1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação – Mestrado Profissional em Educação
Básica 
2 Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação – Mestrado Profissional em Educação
Básica.
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como uma perspectiva contra-hegemônica na busca pelas mudanças sociocul-
turais almejadas pela Educação. 

Função social da escola e cultura mercantilizada

O período monárquico brasileiro até a contemporaneidade neoliberal,
a escola, toma corpo e funções determinantes para a formação dos sujeitos
desejáveis para cada período, para transformação ou manutenção da ordem
vigente e para a construção de um espírito coletivo ou individualizado confor-
me as demandas da classe dominante vigente e as novas configurações dos sis-
temas produtivos. 

No artigo de Maria Angélica Cardoso e Ângela Mara de Barros Lara
(2009) as autoras identificam as funções sociais da escola sob a perspectiva de
cinco autores: Bourdieu (1999) nos explicita a escola conservadora, no qual a
função social da escola está na conservação das desigualdades e da reprodu-
ção das classes sociais, acrescentando que esta instituição, tal como está orga-
nizada, não promoverá uma transformação profunda na sociedade. Pérez Gó-
mez (1998) relata a escola como um cenário de conflitos e contradições, como
uma instituição socializadora das novas gerações ao mesmo que cumpre a fun-
ção de reprodução social choca-se com a lógica de quebrar os caracteres soci-
ais, especialmente para grupos menos favorecidos. Desta forma, vê, na escola,
um espaço no qual a função reprodutivista pode ser quebrada pela priorização
da função educativa.  Dermeval Saviani (1980/83) descreve a educação como
promotora do homem, destacando que a função social da escola é promover o
homem, elaborando, a partir daí, um método que permitiria à escola exercer
tal função; principalmente pautado na formação crítica e qualitativa dos seus
docentes. 

Gramsci  (1979)  propõe  a  escola  unitária  e  desinteressada,  tecendo
uma crítica ao modelo clássico e profissionalizante; para o autor tal perspectiva
deveria assumir a função de elevar o grau de maturidade e capacidade dos jo-
vens e inseri-los na atividade social, pautada na autonomia e na iniciativa; a es-
cola criaria um nivelamento nas condições entre camadas sociais, diminuindo
as diferenças culturais. Alves (2001) discorre como as funções reprodutivista e
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pedagógica  foram para segundo plano,  perpassando desde a  concepção de
uma escola para conservar as desigualdades e reproduzir as classes sociais até
a escola que conduz o aluno ao hábito de estudo, propõe a análise, o raciocínio
e a abstração. 

Nagel (2011) considera que cada época está presa a engrenagens pró-
prias, tecendo considerações sobre o cidadão desejado em diversos contextos
históricos e socioeconômicos, explorando desafios e perspectivas. Com a que-
da do Império e a transição para a Primeira República, por exemplo, a necessi-
dade de organizar o trabalho após a abolição da escravatura e o contexto de
transformar a Federação em um Estado-Nacional, exigia alinhar os valores do
perfil educacional e a construção do sujeito brasileiro neste período. A valori-
zação do conhecimento tornou-se um caminho viável num momento de desco-
bertas, conquistas e inovação. Já com o Estado-Nação consolidado e que se in-
dustrializava, a burguesia na luta pelo poder e o operariado flertando com o
socialismo, necessitava-se de um novo tipo de discurso: a cooperação pelo tra-
balho e entre os trabalhadores em busca do desenvolvimento econômico do
país e a consequente capacidade de satisfazer os anseios de todas as classes
sociais. Cabe neste momento à escola a tarefa de regular as necessidades da
vida coletiva, reduzindo as concepções de educação e valorizando todo conhe-
cimento envolto a divisão do trabalho.

O pós Segunda Guerra e a desconstrução do Estado-Nação, por sua
vez, fazem com que a valorização do homem pelo conhecimento caia por terra,
o saber é identificado como forjado, suscetível a manipulação e subserviente a
interesses privados, a tecnologia e a percepção de um mundo cada vez com
menos necessidade de mão de obra, devido as máquinas, sugerem movimen-
tos de negação do saber já construído e adotado, sendo a educação delegada a
função de desconstrução do conhecimento já estabelecido para proporcionar
o desenvolvimento. Sobre a pós-modernidade Nagel (2011) reflete

Dos pressupostos pedagógicos básicos da atualidade - como: a) defesa
constante da autonomia do aluno; b) aconselhamento de tolerância para
com os discentes; d) entendimento de aprendizagem como aventura cri-
adora de cada sujeito; d) percepção de conteúdos de ensino como coer-
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ção e/ou inutilidade; e) afirmação da educação como troca de experiên-
cia e f) da escola como lugar de encontro - nenhum deles, sozinhos ou
tomados no seu conjunto, permitirá que se vislumbre outra resposta di-
ferente à já dada: a escola atual é decodificada como uma agremiação de
pessoas iguais e democráticas que se dispensaram de qualquer processo
de transformação de si mesmas ou do desejo de mudanças qualitativas
na sociedade. (NAGEL, 2011, p. 9)

Cunha (2007) analisa o processo de privatização da educação brasileira
e o caracteriza como um processo que percorre entre o incentivo ao cresci-
mento ora do setor público, ora do setor privado, ora de ambos. O autor nos
evidencia a dificuldade de se construir ou implementar um sistema educacio-
nal de qualidade devido a configuração conflituosa entre público e privado,
cujo privado está a cada dia mais engendrado ao público, seja na influência
exercida por grandes corporações ou instituições internacionais ou por repre-
sentantes de interesses privados dentro de departamentos ou órgãos colegia-
dos no setor público que influenciam a tomada das decisões. 

Michael Young (2007) complementa o debate expressando as tensões
e conflitos entre demandas políticas e realidades educacionais que permeiam
o papel social da escola, fazendo do ambiente escolar um campo de batalha.
Palangana (1998) debate em sua obra as modificações sofridas pelos indiví-
duos pelo modo de organização do trabalho e as transformações culturais re-
correntes da transnacionalização do capital e o desenvolvimento dos meios de
comunicação em massa e a individualização na contemporaneidade.

Nagel (2010) ressalta que a descrença na possibilidade de transformar,
ou educar, é a expressão da consciência a-histórica que vem sendo impregna-
da nos indivíduos, desta forma a economia se põe a formatar o homem, en-
quanto a educação pensa em personalizá-lo para “ser melhor”. Destaca ainda
que nas sociedades consumistas constitui-se uma autossatisfação potencializa-
da que substitui qualquer disponibilidade para a consciência e prática política.
O ser social então só se percebe pelo consumo. 

Crochik (1998) destaca como as novas tecnologias são utilizadas em
nossa sociedade e como tais são implementadas nas escolas representam a
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ideologia  da  racionalidade  tecnológica,  aproximada  às  regras  e  a  lógica  do
mercado  de  trabalho,  fortalecendo  uma  consciência  que  faz  a  leitura  da
realidade de forma técnica e sistêmica e limita a percepção das contradições
da  realidade,  delegando  que  as  inovações  tecnológicas  por  si  só  liberte  a
sociedade de suas injustiças e negando a libertação por meio da consciência
social e individual.

Dado  este  exposto,  as  transformações  sociais  ficam  cada  vez  mais
comprometidas com os novos sujeitos formatados por esta lógica do capital e
da alienação promovida pela divisão do trabalho e muitas vezes reproduzida
de forma sistêmica e proposital pelas instituições escolares, seus currículos e
modelos de gestão. Denota-se a uma individualidade induzida, pautada na per-
da da subjetividade do indivíduo, o que gera uma descrença por parte do mes-
mo em sua capacidade de alterar ordens vigentes e/ou promover mudanças
sociais. Mas quem é este indivíduo? Qual é seu contexto histórico e social?
Quais são seus anseios pessoais e coletivos? Quais as forças que o constituem?
Qual sua autonomia perante a cultura vigente cada vez mais globalizada e im-
plementada nas escolas? Para que servem as escolas? Nota-se a importância
de realizar tais provocações para a análise deste artigo.

A ocupação da escola como espaço de transformação

Valle (2008) nos diz que aspectos de legitimação e hierarquização pre-
sentes na sociedade predominam na organização escolar, indicando um siste-
ma educacional cujas raízes estão numa sociedade estruturada por relações
sociais desiguais e suas respectivas consequências e manifestações. Nos entan-
to, as escolas representam ao mesmo tempo espaços de reprodução dessas re-
lações sociais desiguais e espaços de resistências, conflitos e lutas.

No Brasil, os movimentos sociais conotam o ideário de uma educação
emancipadora e refutam a lógica global neoliberalista cuja educação está a ser-
viço do mercado, caracterizando uma retomada ao debate da função social da
educação e valorizando os contextos locais. Para o Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Terra, democratizar o conhecimento é tão importante quan-
to à reforma agrária. Desta forma, o movimento, junto a sua luta contra a desi -
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gual distribuição de terras, reivindica desde 1984 o direito à escola pública gra-
tuita e de qualidade em todos os níveis, para todos os indivíduos acampados e
assentados.

No início do Movimento, uma luta com a outra não tinha muita rela-
ção, mas no decorrer da história do MST, lutar pelo direito à escola integrou-se
à reivindicação dessa organização social pela reforma agrária. A luta pelas es-
colas e, sobretudo para o cultivo do valor dos estudos e do direito ao acesso a
eles transformou a luta do MST:

A relação do MST com a educação é, pois, uma relação de origem: a his-
tória do MST é a história de uma grande obra educativa. Se recuperar-
mos a concepção de educação como formação humana é sua prática que
encontramos no MST desde que foi criado: a transformação dos ‘desgar-
rados da terra e dos pobres de tudo’ em cidadãos, dispostos a lutar por
um lugar digno na história. É também educação o que podemos ver em
cada uma das ações que constituem o cotidiano de formação da identi-
dade dos sem-terra do MST. (MST, 2004, p. 5).

Caldart (2003) analisando a história do MST afirma que ele acabou fa-
zendo uma verdadeira “ocupação da escola”, promovida segundo a autora, em
três principais sentidos: Primeiro, as famílias sem-terra mobilizaram-se, pelo
direito à educação e que a escola tivesse sentido concreto na vida e na realida-
de da comunidade.  No início dos anos 1980,  a  mobilização iniciou-se pelas
mães e professoras, depois ganhou apoio de pais e líderes do Movimento, as-
sim como das próprias crianças beneficiadas. Segundo o MST, dentro de sua
própria organicidade, decidiu tomar para si a produção de uma proposta peda-
gógica específica para suas escolas, e a formação de educadores e educadoras
alinhados ao trabalho com tal perspectiva. Criou-se em 1987, o Setor de Edu-
cação dentro do Movimento, formalizando intencionalmente esta tarefa assu-
mida. Com a ampliação da escola tanto em seu significado como em sua abran-
gência, as lutas se estenderam da garantia da educação infantil a universidade,
perpassando pela alfabetização do alunato nos acampamentos e assentamen-
tos, a processos de escolarização e formação de militância. Terceiro, o MST in-

30



corporou a escola a sua dinâmica: a escola passou a fazer parte do cotidiano e
das preocupações das famílias dentro do movimento, consolidada como uma
marca cultural. A escola passou a ser vista como uma questão também política,
vinculada às estratégias da luta pela reforma agrária e à formação dos sujeitos
dentro do movimento. Todo acampamento ou assentamento deve ter uma es-
cola, e esta escola não pode ser “qualquer escola”. 

A luta pela escola dentro do MST passou de apenas mais uma de suas
lutas por direitos sociais, os quais sua própria condição de sem terras os exclu-
ía para algo mais amplo. Perceberam que não era uma luta exclusiva do Movi-
mento, já que muitas famílias trabalhadoras do campo e da cidade eram priva-
das deste direito fundamental. 

Percebendo o contexto da educação nacional, o MST abriu espaço em
sua agenda de discussões para se pensar em uma proposta diferente de esco-
la, a qual fosse capaz de ajudar no processo de sua luta principal, na vida dos
acampamentos e assentamentos e pela qual valesse sua luta. Nos questiona-
mentos iniciais, o debate central parecia ser em torno da “escola que quere-
mos”, “qual a escola necessária?”, ou seja, que modelo de escola e proposta
pedagógica se ajustava ao contexto do MST e que poderia ajudar atingir seus
objetivos. No entanto, durante o processo e o amadurecimento das discussões
no decorrer dos anos, percebeu-se a necessidade de trabalhar na postura dos
educadores, alterar a escola como um todo dentro do seu próprio contexto,
tornando-a  acolhedora,  sensível  pedagogicamente  às  demandas,  aberta  ao
movimento social e estar em si em constante movimento. Desta forma a esco-
la muda seus sujeitos e é mudada ao mesmo tempo.

Conforme consta no Relatório Escola Itinerante (1997) em 1996, no Rio
Grande do Sul foi aprovada a chamada Escola Itinerante dos Acampamentos,
com estrutura e proposta física e pedagogicamente criada para acolher assen-
tados e acampados do Movimento dos Trabalhadores Rurais  Sem Terra em
movimento. Foram 17 anos de luta para a conquista de um direito fundamen-
tal e por uma escola que hoje é garantida pela Constituição: uma escola que
deve ajustar-se em forma, conteúdo aos seus educandos e não o contrário.

A construção de uma escola diferente dentro da trajetória do MST pas-
sa de um direito a um dever, visando transformar a base da sociedade, os su-
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jeitos transformadores de uma futura realidade social, mais justa e digna para
todos. Igualando a luta do MST pela educação para todos a sua própria luta
pela reforma agrária que também deveria ser uma luta de todos.

A conquista da educação no campo, nos moldes de uma escola que
contemplasse todos os aspectos do meio rural, proporcionando às pessoas que
ali vivem sua melhoria de condição social e sua valorização é recente na histó-
ria da educação brasileira. Como vimos às reflexões sobre a importância de um
ensino voltado as características singulares do campo e que se adequassem
aos movimentos que ansiavam por tal falto, se intensificaram desde a criação
do MST na década de 1980. No entanto, somente a partir de 1996, com a nova
Lei de Diretrizes e Bases para Educação (LDB), deixou-se de tratar a educação
do campo como uma extensão do ensino da cidade, assumindo características
que atendessem a realidade camponesa.

[...] uma educação básica do campo voltada aos interesses e ao desen-
volvimento sociocultural e econômico dos povos que habitam e traba-
lham no campo, atendendo as suas diferenças históricas e culturais, para
que vivam com dignidade e que, organizados, resistam contra a expulsão
e a expropriação [...] (KOLLING; NERY; MOLINA 1999, p. 28-29).

Após a LDB/1996 fomentou-se o debate a respeito da temática, uma
vez que amparada por uma legislação vigente e atualizada, dedicou-se mais
atenção a esta modalidade de educação e propor as bases e rumos para o ensi-
no no campo. 

Em 1998 organizou-se a Primeira Conferência Nacional “Por Uma Edu-
cação Básica no Campo” com participação do MST, da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB), da Organização das Nações Unidas para a Educa-
ção, a Ciência e a Cultura (UNESCO), do Fundo das Nações Unidas para a Infân-
cia (UNICEF) e da Universidade de Brasília (UnB), assim como posteriormente
delimitou-se as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas de
Campo. A escola do campo passou a ser debatida visando a sua especificidade,
considerando sua complexidade social e geográfica e consolidando-a como um
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modelo de escola alternativo aos moldes estruturais e pedagógicos tradicio-
nais. No documento referido, em seu Artigo 2°, consta:

A  identidade  da  escola  do  campo  é  definida  pela  sua  vinculação  às
questões inerentes à sua realidade,  ancorando-se na temporalidade e
saberes  próprios  dos  estudantes,  na  memória  coletiva  que  sinaliza
futuros, na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos
movimentos  sociais  em defesa  de  projetos  que  associem as  soluções
exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva no país
(BRASIL, 2001, p. 41).

O MST por sua vez, como parte de todo este processo construtivo de
uma escola do campo para o campo, reinterpreta a educação do campo, bus-
cando sincronizá-la a sua realidade, ideologias e necessidades de seus sujeitos.
Exaltando sua visão de educação não como a rotina de atividades dentro de
uma escola e a importância de uma escola que vivencia a realidade do movi-
mento e a transforma em processo educativo.

O MST tem uma pedagogia. A Pedagogia do MST é o jeito através do
qual o Movimento historicamente vem formando o sujeito social de nome Sem
Terra e que no dia a dia educa as pessoas que dele fazem parte. E o princípio
educativo principal dessa pedagogia é o próprio movimento. É para esta peda-
gogia, para este movimento pedagógico que precisamos olhar para compreen-
der e fazer avançar nossas experiências de educação e de escola.

A pedagogia do MST é mais do que uma proposta. É uma prática viva,
em movimento. É desta prática que vamos extraindo as lições para as
propostas pedagógicas de nossas escolas, nosso curso, e também para
refletirmos sobre o que seria uma proposta ou um projeto popular de
educação para o Brasil (MST, 2001, p. 19).

Dentro desta perspectiva e por meio do Departamento de Educação, o
MST, delimitou seus princípios filosóficos e pedagógicos, visando reinterpretar
os projetos de educação no campo e praticar projetos efetivamente voltados à
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realidade de seus acampamentos e assentamentos. Publicados no Caderno de
Educação número 8, p. 16, ano de 1996, são respectivamente, os seguintes:

Princípios filosóficos:
1) Educação para a transformação social: educação de classe, massiva,
organicamente vinculada ao movimento social, aberta ao mundo para a
ação e aberta para o novo;
2) Educação para o trabalho e a cooperação;
3) Educação voltada para as várias dimensões da pessoa humana;
4) Educação com/para valores humanistas e socialistas;
5) Educação como um processo permanente de formação/transforma-
ção humana;

Princípios pedagógicos:
1) Relação entre teoria e prática;
2) Combinação metodológica entre processo de ensino e de capacitação;
3) A realidade como base da produção do conhecimento;
4) Conteúdos formativos socialmente úteis;
5) Educação para o trabalho e pelo trabalho;
6) Vínculo orgânico entre processos educativos e processos políticos;
7) Vínculo orgânico entre processos educativos e processos econômicos;
8) Vínculo orgânico entre educação e cultura;
9) Gestão democrática;
10) Auto-organização dos/das estudantes;
11) Criação de coletivos pedagógicos e formação permanente dos educa-
dores/das educadoras;
12) Atitude e habilidades de pesquisa;
13) Combinação entre processos pedagógicos coletivos e individuais;

Ao tratar da educação básica no campo, a LDB/1996 (Lei de Diretrizes e
Bases da Educação), em seu artigo 28, lança mão de adaptações tanto no que
se refere aos conteúdos e na metodologia de ensino. Desta forma os princípios
pedagógicos e os princípios filosóficos propostos pelo MST não ferem os dispo-
sitivos da lei.
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Art. 28: Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas
de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às pe-
culiaridades da vida rural, e de cada região, especialmente:
I – conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessi-
dades e interesses dos alunos da zona rural;
II – organização escolar própria, incluindo adequação do calendário às fa-
ses do ciclo agrícola e às condições climáticas;
III – adequação à natureza do trabalho na zona rural (BRASIL, 1996, p.
16).

Traçados tais embasamentos teóricos para as escolas no campo, reafir-
mados pela LDB e após anos de processo construtivo, o passo seguinte foi re-
pensar o currículo, de acordo com o modelo diferenciado proposto e distante
até onde necessário da prática das escolas urbanas. 

No campo da práxis, a preocupação fundamental do MST é a valoriza-
ção da cultura dos grupos sociais que vivem no campo e do contexto social o
qual estão inseridos como sujeitos, constituindo o espaço escolar não aos estu-
dantes apenas,  mas tornando-o um espaço de transformação e desenvolvi-
mento cultural para toda a comunidade. Os Temas Geradores da proposta pe-
dagógica de Paulo Freire vieram de encontro com tais anseios.

[...] temas geradores são assuntos, questões ou problemas tirados da re-
alidade das crianças e da sua comunidade. Eles permitem direcionar toda
a aprendizagem para a construção de um conhecimento concreto e com
sentido real, tanto para as crianças como para a comunidade. São estes
temas que vão determinar a escolha dos conteúdos, a metodologia de
trabalho em sala de aula, o tipo de avaliação [...] (MST, 1992, p. 8).

Para Freire (2002), o ensino precisa gerar a capacidade de ler, apreen-
der e transformar situações marcadas pela exploração, negligência, discrimina-
ção, entre tantos outros problemas sociais existentes em nosso meio. Deste
modo, o autor nos ressalta que todo processo de aprendizagem deve partir da
realidade próxima do aluno por meio da investigação da mesma.
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Os temas geradores partem do estudo da realidade local em conso-
nância para com o estudo da realidade regional, nacional e internacional, ou
seja, é partir da parte para se entender o todo. Essa ação direta do aluno na
construção de seu conhecimento é bastante explorada por Freire (1999, p. 51),
o autor afirma que:

A partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar
com ela e de estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, vai ele
dinamizando seu mundo. Vai dominando a realidade. Vai humanizando
a. Vai acrescentando a ela algo de que ele mesmo é fazedor. Vai tempo-
ralizando os espaços geográficos. Faz cultura. (FREIRE, 1999, p. 51)

Os procedimentos metodológicos por sua vez, baseiam-se em uma me-
todologia a qual como nos explica Oliveira: [...] deve ser aquela que parte da
prática do aluno numa relação prática-teoria-prática, pois o aluno precisa sa-
ber para que serve o conteúdo que está estudando (OLIVEIRA, 2006, p. 89).

O papel do educador, nesta proposta deve ser o de facilitador, ou seja,
de agente que crie as condições necessárias para a fácil aprendizagem dos alu-
nos, proporcionando que os mesmos utilizem neste processo os seus próprios
conhecimentos prévios e mediador da relação entre estudantes, escola e co-
munidade. Tal prática só é possível devido às concepções curriculares propos-
tas pelo MST que organizam o processo educativo e desempenham um papel
fundamental e direcionador as escolas no campo de acordo com sua realidade,
organizadas por temas geradores.

Tais concepções descritas nos permite visualizar claramente que para
o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a educação não significa
apenas transferir conhecimentos; reafirmando a sua história de luta pela con-
quista da educação para assentados e acampados e os convocando a se reco-
nhecerem sujeitos sem-terra, rompendo as cercas das desigualdades sociais e
do analfabetismo e utilizando a educação como instrumento para se alcançar a
reforma agrária.

Não seria, porém, com essa educação desvinculada da vida, centrada na
palavra, em que é altamente rica, mas na palavra ‘milagrosamente’ esva-
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ziada da realidade que deveria apresentar, pobre de atividades com que
o educando ganhe a experiência do fazer, que desenvolveríamos no bra-
sileiro a criticidade de sua consciência indispensável à nossa democrati-
zação. (FREIRE, 1999, p. 102)

Destaca-se como último ponto e não menos fundamental em toda esta
busca por uma escola do campo efetivamente voltada para a realidade rural, a
qualificação de profissionais para atuarem como educadores em assentamen-
tos e acampamentos do MST, principalmente no Ensino Fundamental e Educa-
ção para Jovens e Adultos. Recorrendo a parcerias, principalmente a institui-
ções de ensino superior, o movimento preocupa-se em preparar os seus pro-
fessores para atuarem em suas escolas, cujo sistema de ensino vai além do
convencional, os capacitando em cursos rotulados de “Pedagogia da Terra”.

Embora a legislação atual reconheça a legitimidade desta proposta, o
Estado não garante todas as condições para que a mesma ocorra, sendo seu
percurso marcado pela negligência governamental, retaliações por instituições
privadas e internacionais e discriminação por grupos políticos e parcela da so-
ciedade. O MST entende que a reforma agrária não se limita a conquista de um
pedaço de terra e seu projeto de educação emancipadora e critica segue mar-
cado pela alfabetização e pela conscientização de um grande grupo social que
encontrou na escola um poderoso suporte para reconquista da cidadania, da
luta contra a desigualdade e exclusão social.

Considerações finais

Devemos situar o nascimento da escola dentro do contexto de apropri-
ação da educação como instrumento de manutenção do poder e hegemonia
do capital. Nagel (2010) destaca que o resgate da função da escola estaria ex-
clusivamente na dependência de um movimento social que pudesse contrariar,
contrapor-se ou dimensionar as contradições dos princípios educativos que a
movem hoje. Sendo assim, uma das perspectivas de se redesenhar a função
social da escola atualmente se encontram em pedagogias contra hegemônicas,
que nascem das falhas, lacunas de sistemas vigentes. A autora ressalta que 
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[...] todo e qualquer processo educativo proposto, ou encaminhado com
o objetivo de mudanças nas relações sociais, jamais ofereceu garantias,
ou certezas antecipadas, de como seria a nova sociedade. As propostas
inovadoras, sempre contrárias à forma hegemônica existente, sustenta-
ram-se, apenas, no exame da realidade em suas limitações, em suas fa-
lhas, vícios ou lacunas que exigiam, consequentemente, ações intencio-
nais para a modificação do concreto observado. (NAGEL, 2010, p. 56)
 

Uma educação emancipadora não se desenvolve sem o anseio por ela,
sem que os sujeitos tenham a consciência de sua importância e a lucidez de
seus contextos sociais e por meio dele pensem propostas contra-hegemônicas
para transformá-lo. Desta forma, se a cultura mercantilizada anula os sujeitos e
lhes diminuem a uma inutilidade social, exaltando a individualidade e o desejo
de consumo, potencializado pelas  novas  tecnologias,  devemos por meio da
educação modificar as formas comportamentais existentes e a formação dos
sujeitos, atribuindo lhes uma identidade social pela qual ousem lutar. 

Em suma, resistindo e enfrentando o modelo de educação preestabe-
lecido pelo Estado e pelas políticas educacionais hegemônicas, o MST defende
e implantou uma educação voltada para realidade do seu alunato, estabele-
cendo relações entre teoria e prática e apropriando-se de princípios de coope-
ração e humanistas, a fim de despertar neste aluno uma consciência crítica so-
bre sua realidade, tornando-os cidadãos capazes de transformá-la.

Este processo de ocupação da escola pelo MST redesenhou as concep-
ções de ambiente escolar, da escola no campo e das instituições de ensino in-
seridas na dinâmica de movimentos sociais e nos faz pensar sobre o papel da
educação e da escola no contexto atual.
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II
ESTEREÓTIPOS DE GÊNEROS NAS BRINCADEIRAS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA*

Samantha Cristina Macedo Périco1

Luiz Antonio de Oliveira2

Introdução 

As identidades de gênero expressas em uma organização social não
possuem correlação direta com elementos sexuais biológicos e fisiológicos, de
forma que o sexo de nascimento de um indivíduo não determina sua constitui -
ção de gênero a não ser pela imposição estereotipada que lhe se imputa cultu-
ral e socialmente (SCOTT, 1995). Sendo assim, instituições sociais exercem in-
fluência nesse processo de construção de identidades, incluindo a escola, isso
porque as reproduções sociais e interações no que tange aos papéis social-
mente atribuídos a homens e mulheres também acontecem nesse espaço (VI-
ANNA; FINCO, 2009); (FINCO, 2010). 

Quando a temática é pensada na esfera da educação infantil, ela se de-
fronta com as especificidades dessa fase do desenvolvimento humano, uma
vez que estas crianças ainda estão iniciando o processo de construção de iden-
tidade. Momento pelo qual as características socialmente atribuídas aos sexos
já  começam a ser  internalizadas.  Desde muito cedo,  as  crianças  observam,
aprendem e reproduzem esses elementos, por meio do universo infantil, ou
seja, por meio do brincar (HANSEN et al., 2007). 

Pesquisas indicam que as preferências, ao longo da primeira infância,
no que se refere às brincadeiras, decorrem de estereótipos de papéis sociais
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atribuídos a homens e mulheres. Adultos e crianças, através das relações esta-
belecidas nas escolas de educação infantil, constroem juntos esses estereóti-
pos. Isso ocorre por meio das linguagens, símbolos comportamentais e estímu-
los que os adultos fornecem para os pequenos que, por sua vez, vão internali-
zando e construindo concepções acerca do masculino e do feminino (VIANNA;
FINCO, 2009), (BÍSCARO, 2009), (FINCO, 2010); (WENETZ, 2012); (LEITE; FEIJÓ;
CHIÉS, 2016); (INOUE, 2018).  

Contudo, elaborações estereotipadas e binárias de masculinidade e fe-
minilidade no brincar implicam em um desenvolvimento infantil não igualitá-
rio,  uma vez que as brincadeiras são instrumentos de aprendizagem infantil
que permitem o desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo e social. Portanto,
existindo diferença no brincar de meninos e meninas, de acordo com os papéis
de gênero que lhes foram sendo imputados, também ocorrem diferenças nos
seus  processos  de  desenvolvimento  humano;  (MELLO,  2003).  Sendo  assim,
identificar como estas elaborações de masculinidade e feminilidade, no que diz
respeito ao brincar, vêm ocorrendo nos espaços escolares permite a reflexão e
o estudo de práticas que visem à oferta de experiências voltadas para o desen-
volvimento global igualitário para meninos e meninas. 

Deste modo, esta pesquisa tem como objetivo geral discutir acerca do
papel das brincadeiras infantis nas construções de gênero e sobre o impacto
dessas construções no desenvolvimento cognitivo, afetivo, motor e social de
meninos e meninas. Para instrumentalizar esta discussão é importante identifi-
car como as construções de masculinidade e feminilidade, através do brincar,
vêm ocorrendo nas escolas de educação infantil. Para tanto esse estudo teve
como objetivos específicos os de identificar a produção científica acerca das
questões de gênero e do brincar na educação infantil através de revisão siste-
mática na base de dados Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. Em seus
aspectos quantitativos de produção para identificação dos resultados,  refle-
xões e discussões nas pesquisas sobre o tema. 

A importância da revisão sistemática da temática se evidencia pela ne-
cessidade de reunir o conhecimento produzido no que diz respeito às questões
de gênero na educação infantil, de forma a instrumentalizar discussões, refle-
xões e posteriores estudos que sejam capazes de contribuir para uma educa-
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ção igualitária para meninos e meninas desta etapa da educação básica. A revi-
são sistemática foi realizada na base de dados Catálogo de Teses e Disserta-
ções da CAPES, utilizando como descritores os termos: identidade de gênero,
construção social de gênero, estereótipo de gênero, igualdade de gênero, po-
líticas educacionais de gênero; educação infantil, primeira infância; brincadei-
ras infantis, atividades infantis, atividades lúdicas infantis, brincar. Após os re-
sultados levantados pelo sistema CAPES, foi realizada leitura exploratória e re-
tirados os resultados que não correlacionavam as variáveis Educação Infantil,
Brincadeiras e Gênero, de modo que foram selecionados apenas os estudos
que correlacionavam essas três dimensões em suas investigações.  

A produção científica acerca das questões de gênero e o brincar na
educação infantil: aspectos quantitativos de produção

No que tange aos aspectos quantitativos de produção identificou-se
que  os  programas  de  Mestrado  Acadêmico  constituem  grupos  de  maior
interesse  no  tema,  correspondendo  a  76,92%  da  publicação  encontrada.
Verificou-se também que, apesar de existir um número significativo de estudos
sobre  questões  de  gênero,  ainda  assim  são  poucas  as  investigações
relacionadas  ao  brincar  na  etapa  escolar  da  educação  infantil,  conforme
observa-se na tabela 1 e 2:

Tabela 1. Produções de gênero na EI por nível de PG (1999 – 2019)

Tipos Quantidade Porcentagem

Dissertações de Mestrado 30 76,92%
Teses de Doutorado 7 17,94%

Mestrado Profissional 1 2,57%
Especialização 1 2,57%

TOTAL 39 100%
Fonte: PERICO (2019) Revisão sistemática na BDCTD CAPES
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 Os trabalhos apresentados na tabela 1 tiveram como expressivas refe-
rências as pesquisadoras Guacira Lopes Louro sendo citada 155 vezes e tam-
bém a estudiosa Silvana Vilodre Goellner sendo citado 98 vezes. Com isso, con-
clui-se que ambas as autoras possuem forte influência na investigação acerca
de gênero no brincar da educação infantil. Os textos mencionaram 801 vezes a
expressão educação infantil e gênero, demonstrando que estes correlaciona-
ram as variáveis propostas e, portanto, analisaram o gênero através do brincar
na educação infantil. É interessante ressaltar que as principais pesquisadoras
dentro da temática são mulheres, o que corrobora a afirmação de que o enten-
dimento não naturalista de gênero ganha centralidade nas investigações com a
entrada das mulheres no mundo da ciência como nos explicita Rago, já em
1998. Deste modo, evidencia-se a importância do advento dos estudos de au-
toria feminina também para a educação de meninos e meninas, de modo a ga-
rantir um desenvolvimento integral igualitário para todas as crianças. 

Tabela 2. Produções de gênero na EI por nível de PG por ano (1999 – 2019)
Ano Quantidade Porcentagem
1999 0 2,55%
2000 1 0%
2001 0 0%
2002 1 2,55%
2003 1 2,55%
2004 1 2,55%
2005 3 7,70%
2006 2 5,14%
2007 2 5,14%
2008 1 2,55%
2009 3 7,70%
2010 2 5,14%
2011 4 10,26%
2012 1 2,55%
2013 4 10,25%
2014 3 7,70%
2015 2 5,14%

46



2016 4 10,25%

2017 2 5,14%
2018 2 5,14%
2019 0 0%

TOTAL 39 100%
Fonte: PERICO (2019) Revisão sistemática na BDCTD CAPES

Quanto às áreas do conhecimento, nota-se que a temática ganha cen-
tralidade nas ciências humanas e ciências da saúde, configurando-se como ob-
jeto de interesse das mesmas, apesar de ser possível observar que alguns estu-
dos foram realizados sob a ótica de outras áreas do conhecimento. Estes dados
podem ser melhor visualizados na tabela 3: 

Tabela 3. Produções de gênero na EI por nível de PG - grandes áreas (1999 –
2019)

Áreas Quantidade Porcentagem
Saúde 6 15,40%

Humanas 27 69,23%
Sociais Aplicadas 1 2,56%

Linguísticas, letras e artes 1 2,56%
Multidisciplinares 4 10,25%

TOTAL 39 100%
Fonte: PERICO (2019) Revisão sistemática na BDCTD CAPES.

A revisão sistemática realizada permitiu a identificação de que diversas
unidades de ensino superior  e cursos de pós-graduação estão preocupados
com o estudo da temática envolvendo as variáveis supramencionadas.

As instituições que apresentaram maiores índices de pesquisas acerca
de gênero, brincar e educação infantil foram a Universidade Estadual Paulista
Júlio de Mesquita Filho e a Universidade de São Paulo, as responsáveis pelo
maior número de publicações, a primeira com 6 estudos e 15,39%, a segunda
com 5 estudos e 12,82% das investigações encontradas, sendo ambas da regi-
ão sul do país. Com isso, verifica-se uma ampla distribuição entre instituições
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pesquisadoras, universidades de todo o território brasileiro, porém havendo
predominância na região sul, conforme pode ser analisado na tabela que se-
gue:

Tabela 4.  Produções de gênero na EI por nível de PG por instituições (1999 –
2019)

Ano Quantidade Porcentagem
Fund. Universidade Fed. do Mato Grosso do Sul 1 2,56%

Universidade Católica Dom Bosco 1 2,56%

Universidade de Brasília 1 2,56%
Universidade de Caxias do Sul 1 2,56%

Universidade de São Paulo 5 12,82%
Universidade do Estado de Santa Catarina 2 5,12%

Universidade Sagrado Coração 1 2,56%
Universidade Sul de Santa Catarina 2 5,12%

Univers. Estad. Paulista Júlio de Mesquita Filho 6 15,39%
Universidade Estad. de Maringá 1 2,56%
Universidade Federal da Bahia 2 5,12%

Universidade Federal da Paraíba 2 5,12%
Universidade Federal de Lavras 1 2,56%

Universidade Federal de Minas Gerais 2 5,12%
Universidade Federal de Santa Catarina 3 7,70%

Universidade Federal de São Carlos 3 7,70%
Universidade de Uberlândia 1 2,56%

Universidade Federal de Viçosa 1 2,56%
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1 2,56%

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1 2,56%
Universidade Federal de Piracicaba 1 2,56%

TOTAL 39 100%
Fonte: PERICO (2019) Revisão sistemática na BDCTD CAPES.

Os  dados  quantitativos  subsidiam  a  compreensão  da  amplitude
investigativa sobre a questão,  contudo é  importante  ressaltar  que eles  são
insuficientes no que se refere à qualidade destas pesquisas,  buscou-se uma
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análise  envolvendo  dados  quantitativos  e  qualitativos  de  forma  a
instrumentalizar a discussão. 

A produção científica sobre as questões de gênero e o brincar na edu-
cação infantil: resultados, reflexões e discussões

Dentre as pesquisas encontradas na base de dados Catálogo de Teses e
Dissertações  da  CAPES  (TEIXEIRA,  2000);  (SPINELLI  2003);  (GOMES,  2005);
(CRAVO, 2006);  (BEZERRA, 2006);  (BÍSCARO, 2009) (FINCO, 2010);  (WENETZ,
2012); (INOUE, 2018), verificou-se que demonstraram que o processo de cons-
truções das identidades de gênero que ocorrem na educação infantil decorrem
de um processo diário permeado pelas brincadeiras e atividades que ocorrem
no espaço escolar. Os estudos identificaram também que a educação infantil,
no Brasil, ainda reproduz as desigualdades de gêneros e ações discriminatórias,
uma vez que oferta brincadeiras e práticas estereotipadas e segregadas para
meninos e meninas. 

Deste modo, com base na literatura identificada, verifica-se que a edu-
cação infantil brasileira se configura ainda como uma educação sexista, discri-
minatória que reforça papéis binários rígidos de masculinidade e feminilidade
em seus contextos. Com isso, torna-se possível identificar que as elaborações
de masculinidade e feminilidade nas instituições de educação infantil brasilei-
ras vêm ocorrendo de maneira estereotipada, segregada e sexista, portanto,
reforçam papéis binários rígidos de masculino e feminino. O que evidencia a
necessidade de se voltar o olhar para essa realidade a fim de elaborar discus-
sões, estudos e propostas para contribuir com uma mudança capaz de ofertar
uma educação mais igualitária para meninos e meninas da educação infantil. 

Cravo (2006) identificou que as brincadeiras vêm reforçando padrões
comportamentais e questiona o quanto a discriminação do brincar pautada no
sexo do nascimento das crianças é capaz de impactar no processo de desenvol-
vimento das mesmas e chama atenção para a urgência de se pensar acerca
dessas questões na educação infantil. 

49



Bezerra  (2006)  traz  luz  acerca  da amplitude do  papel  da  escola  na
construção de conceitos ideológicos que são impostos às crianças através do
brincar, ainda que, muitas vezes, até mesmo sem a intenção dos educadores.
O autor evidencia como a simbologia do binário masculino e feminino perpassa
por inúmeros elementos presentes nos brinquedos e brincadeiras em suas re-
gras, formas, cores e sons, de modo a doutrinar comportamentos femininos
para meninas e masculinos para meninos. Com isso, demonstra a ampla parti-
cipação do brincar na construção dos papéis sociais, ainda que muitas vezes
seja tido, erroneamente, como mero momento de lazer e desprovido de signi-
ficados no desenvolvimento infantil.

Finco (2010) observa outra perspectiva para os estudos sobre a cons-
trução dos papéis sociais de gênero, uma vez que identifica a complexidade
das interações que ocorrem no brincar em determinado espaço escolar, onde,
apesar de existir uma oferta de brincadeiras de maneira estereotipada, as cri -
anças também assumem uma postura ativa na construção de suas subjetivida-
des, e, portanto, de masculinidades e feminilidades. A autora demonstra, que
mesmo que haja uma educação voltada para a imposição de estereótipos rígi-
dos, ainda assim, existe a possibilidade de rompimento desses padrões dentro
do espaço escolar, uma vez que as crianças pequenas, na medida em que ex-
ploram o espaço, as brincadeiras e os brinquedos, superam as barreiras que
lhe vão sendo impostas. 

Também Inoue (2018) se volta para a ótica da complexidade estabele-
cida nas interações existentes no brincar de crianças pequenas, evidenciando
que, nesta etapa, as crianças buscam ultrapassar os limites que lhe vão sendo
impostos,  indo além das  rígidas ideologias de gênero em suas  atividades e
brincadeiras cotidianas.   

Observa-se,  deste  modo,  que  as  pesquisas  apontaram,  consistente-
mente, para a existência de uma educação sexista e que oferta brincadeiras e
brinquedos de maneira estereotipada, contudo, estudos mais recentes (GO-
MES, 2005); (FINCO, 2010); (INOUE, 2018) passaram a indicar que existe a pos-
sibilidade de rompimento desses padrões, uma vez que as crianças pequenas
também são sujeitos ativos na construção de suas subjetividades e buscam
quebrar as regras impostas pelos adultos em suas brincadeiras. 
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Gomes (2005) evidenciou que ainda assim existe capacidade ativa, por
parte das crianças, ao longo do processo de construção das subjetividades rela-
cionadas a apropriação dos papéis associados a masculinidade e feminilidade,
de modo que o brincar, sendo mecanismo de padronização de gêneros na in-
fância, torna-se também potencial “dispositivo de ruptura da oposição binária
entre o masculino e o feminino” (GOMES, 2005, p. 6). 

O entendimento de que as crianças atuam ativamente na construção
de suas identidades de gênero não reduz o impacto que as imposições rígidas
de papéis sociais atribuídos a homens e mulheres, que ofertados diariamente
por longos períodos de escolarização, possui no desenvolvimento afetivo, cog-
nitivo, motor e social dos indivíduos (MELO, 2003). Deste modo, constata-se
que, já na educação infantil, as brincadeiras infantis mediam a apropriação, re-
produção, ou ainda até mesmo a criação de novos significados de papéis soci-
ais atribuídos a homens e mulheres, e, portanto, configuram-se como impor-
tante elemento no processo de construção de uma educação igualitária para
meninos e meninas. 

Observou-se também que os estudos apresentaram grande preocupa-
ção com os aspectos conceituais no que diz respeito às questões de gênero. A
concepção de que homens e mulheres possuem elementos distintos e inatos
que influenciam nas suas escolhas, afetividade, caráter, comportamento, fun-
ções sociais, função e condições sexuais biológicas,  uniformizando os indiví-
duos e deixando florescer a complexidade da humanidade. Os conceitos natu-
ralistas são oriundos de uma perspectiva científica patriarcal e sofrem um pro-
cesso de ressignificação e reestruturação nas produções atuais, pois os corpos
não são mais entendidos de maneira isolada, mas sim como organismos que
estão inseridos em contextos carregados de elementos simbólicos, culturais,
de modo que se relacionam com estes produzindo diferentes “masculinidades”
e “feminilidades” nas mais diversas sociedades (GOELLNER, 2007). 

Diante da atual ressignificação, fica evidente que esta nova ótica de
compreensão implica em uma limitação conceitual, uma vez que “masculinida-
de” não mais é capaz de representar todas as formas de ser homem em uma
sociedade e tampouco “feminilidade” de representar todas as formas de ser
mulher nos contextos históricos, culturais, econômicos e sociais. “Chama-se a
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atenção para a necessidade também de um vocabulário que dê conta da multi-
plicidade das dimensões constitutivas das práticas sociais e individuais. Neste
caso, a dimensão sexual” (RAGO, 1998, p. 92). 

Com isso observa-se recorrentemente o uso dos termos “masculinida-
des” e “feminilidades” como uma nova forma de representar as diversas for-
mas de expressão do masculino e do feminino, contudo, ainda assim, tratam-
se de conceitos incapazes de expressar a pluralidade das formas de ser homem
e mulher nas mais diversas sociedades existentes.

Os estudos mencionam que gênero não se refere uma condição imutá-
vel de ser humano, ou a um estado fixo de ser homem ou mulher, mas sim a
uma construção dialética humana, que se constrói e reconstrói nas mais diver-
sas culturas e interações sociais. Ainda assim, no senso comum, e também nos
contextos escolares,  acredita que os corpos de homens e mulheres trazem
consigo características comportamentais  inatas e imutáveis,  concepção esta
que instrumentaliza ações que limitam a liberdade à mera experimentação das
mais diversas brincadeiras entre meninos e meninas, e, portanto, limitam tam-
bém o desenvolvimento igualitário dessas crianças 

Existe uma maior preocupação teórica, no ensino fundamental, contu-
do também é importante voltar o olhar para a educação infantil, uma vez que,
desde muito cedo, as crianças vão internalizando papéis sociais estereotipados
para meninos e meninas, e com isso o ambiente escolar, muitas vezes, ainda
propaga o reforço de papéis masculinos e femininos limitando o desenvolvi-
mento das crianças e criando segregação nas brincadeiras das crianças.

Discussões finais: questões de gênero na educação infantil e seu o im-
pacto no desenvolvimento de meninos e meninas

Sobre os aspectos quantitativos identificou-se que, apesar de existir
um número considerável de pesquisas referentes às questões de gênero no
ensino fundamental, ainda assim existem poucas produções acerca do tema na
educação infantil, uma vez que foram localizados 39 estudos. Conforme visto,
também foi identificado que nos últimos 20 anos houve uma produção média
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de 1,95 pesquisas por ano em gênero na educação infantil em todo o território
brasileiro,  demonstrando  baixo  interesse  pelo  tema  com  as  variáveis
envolvidas. 

Com isso, verifica-se a importância de se investigar as construções de
gênero no brincar na educação infantil e suas implicações no desenvolvimento
de meninos e meninas uma vez que ainda há poucas investigações nessa etapa
escolar. 

A revisão sistemática evidenciou que existe um espaço a ser preenchi-
do com novos estudos acerca da questão de gênero, uma vez que as pesquisas
vêm voltando o seu olhar para o ensino fundamental, deixando de lado as de-
mais etapas educacionais, inclusive a educação infantil. 

Justifica-se a importância de preencher essa lacuna com novas pesqui-
sas através do fato de que esta etapa educacional tem papel significativo nas
construções de subjetividades das crianças, incluindo construções de gênero e
papéis sociais. Sendo assim, para se contribuir com uma educação mais iguali-
tária para meninos e meninas, torna-se fundamental também que as questões
de gênero também sejam uma preocupação presente na literatura sobre a pri-
meira infância.   

Os mestrados acadêmicos foram apontados como maiores produtores
de pesquisas acerca das questões de gênero na educação infantil, correspon-
dendo a 74,28% do total localizado, existindo ainda baixa produção nos demais
níveis de pós-graduação.

A Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e a Universi-
dade de São Paulo, as responsáveis pelo maior número de publicações, a pri-
meira com 6 estudos e 15,39%, a segunda com 5 estudos e 12,82% das investi-
gações encontradas. As áreas de conhecimento envolvidas na produção dentro
do tema observaram-se que o estudo dessas variáveis é objeto de maior inte-
resse das ciências humanas, uma vez que compreende 68,57% e das ciências
da saúde correspondendo a 20%. Sabe-se que, historicamente, produziu-se co-
nhecimentos na educação sob a ótica de outras grandes áreas do conhecimen-
to, e, portanto, surge “a necessidade de a educação afirmar-se como ciência
autônoma, especifica. Por isso com corpus teórico próprio, em que pese todas
as dificuldades que tem enfrentado para conquistar  esse status” (VALENTE,
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1996, p. 55). Desta forma, também no que tange as questões de gênero nos
espaços educacionais carece-se de um olhar não somente das ciências huma-
nas, mas construído por educadores.  

Além disso, notou-se que estes estudos, envolvendo as variáveis men-
cionadas, são recentes uma vez que foram encontrados trabalhos somente a
partir de 1998. Também, são poucos os estudos sobre as implicações das práti-
cas segregadoras de gênero nessa etapa escolar no desenvolvimento das crian-
ças no que diz respeito a elementos motores, afetivos, cognitivos e sociais e o
impacto que trazem para o desenvolvimento de meninos e meninas, uma vez
que, conforme a literatura (MELLO, 2003), as brincadeiras são instrumento de
ensino-aprendizagem, de forma que quando existem divergências no brincar
de meninos e de meninas, há também contrastes no processo de desenvolvi-
mento de ambos.

Percebeu-se que existe um campo aberto de estudos a serem desen-
volvidos no que diz respeito aos aspectos de construção de identidade de gê-
nero na etapa da educação infantil bem como de suas implicações no desen-
volvimento cognitivo, afetivo, motor e social de meninos e meninas. 

Os localizados tiveram como principais  referências as pesquisadoras
Guacira Lopes Louro sendo citada 155 vezes e também a estudiosa Silvana Vi-
lodre Goellner sendo citado 98 vezes. Com isso, conclui-se que as autoras cons-
tituem atualmente maior influência na investigação acerca de gênero no brin-
car da educação infantil no Brasil.  É interessante observar que as principais
pesquisadoras localizadas são mulheres, o que corrobora a afirmação de que o
entendimento não naturalista de gênero ganha centralidade nas investigações
com o surgimento do olhar feminino no mundo da ciência como nos explicita
Rago (1998).

As construções das identidades de gênero que ocorrem na primeira in-
fância são impactadas pelas relações e interações estabelecidas nas institui-
ções de educação infantil, de modo que se torna fundamental questionar que
praticas são capazes de ofertar um espaço de interações igualitárias para meni-
nos e meninas, uma vez que a educação infantil brasileira ainda reproduz as
desigualdades de gêneros, pois ainda oferta brincadeiras de maneira estereoti-
padas e segregadas para meninos e meninas, sendo, portanto uma educação
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sexista, discriminatória que reforça papéis binários rígidos de masculinidade e
feminilidade. 

Quando meninos e meninas brincam e experimentam atividades diver-
gentes, também estão recebendo estímulos de aprendizagem cognitiva, moto-
ra, afetiva e social divergentes, portanto acabam sendo inseridos em um cená-
rio educacional desigual. 

A partir do momento em que se supera o discurso naturalista acerca
das identidades de gênero expressas em uma sociedade, e amplia-se a com-
preensão de que as “masculinidades” e “feminilidades” não possuem correla-
ção direta com elementos sexuais biológicos inatos, mas são elaborações cul-
turais complexas construídas historicamente, imediatamente percebe-se que
não existe “brincadeira de menino” e “brincadeira de menina”. 

Fica evidente também que essas brincadeiras carregam implícita e ex-
plicitamente elementos simbólicos do que se espera de feminilidade e masculi -
nidade, visto que ao oferecer uma boneca para uma menina e um carrinho
para um menino, por exemplo, oferece-se também a concepção de que a ma-
ternidade é tarefa da mulher e a mecânica diz respeito aos homens, quando na
verdade tanto a maternidade quanto a mecânica são elementos que constitu-
em o universo de homens e mulheres. 

Os estudos apontaram consistentemente que não somente as institui-
ções de educação infantil reproduzem papéis sociais rígidos para meninos e
meninas através do brincar, mas também que poucos são os intelectuais e pes-
quisadores que voltam o seu olhar para essa etapa educacional, envolvendo o
brincar, de modo que se nota que ainda há um longo processo teórico, político
e cultural no caminho de uma educação igualitária para meninos e meninas.

Apesar dos dados quantitativos instrumentalizarem uma compreensão
da amplitude do olhar sobre a questão, eles são insatisfatórios no que diz res-
peito a qualidade dos mesmos, contudo, uma análise envolvendo dados quan-
titativos e qualitativos subsidia uma reflexão mais profunda acerca do tema,
uma vez que identificar a quantidade de produções dentro das questões de gê-
nero permite questionar os motivos pelos quais se pesquisa mais determinada
variável em detrimento de outra, permite ainda refletir os potenciais impactos
dessas produções. Além disso, esses dados, aliados a aspectos qualitativos, ins-
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trumentalizam o surgimento de pesquisas que venham contribuir preenchendo
os espaços e lacunas ainda pouco explorados, de modo a se construir um cor-
po teórico capaz de impactar transformações educacionais.

Não se pode deixar de destacar que as produções acadêmicas e cien-
tíficas atuando sozinhas não são capazes de causar uma transformação social
no que diz respeito às questões de gênero nos espaços escolares, uma vez que
devesse levar em consideração a complexidade de fenômenos políticos e cul-
turais que envolvem o tema, contudo, sem dúvida, tais investigações, discus-
sões e reflexões contribuem para isso. Deste modo, espera-se que essa revisão
sistemática seja capaz de instrumentalizar novas investigações e mais estudos
acerca das questões de gênero na etapa da educação infantil e suas implica-
ções no desenvolvimento cognitivo, afetivo, motor e social de meninos e meni-
nas através do brincar. 
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III
ESTUDOS DE GÊNERO NOS CONTEXTOS ESCOLAR E POLÍTICO*

Rafaela Silva Lionardo1

Luiz Antonio de Oliveira2

Considerações iniciais

O presente trabalho tem como proposta mapear o campo temático
dos estudos de gênero no contexto escolar e político, com recorte em produ-
ções de estado da arte dos anos de 2001 a 2017, pretende a partir da Scientific
Electronic Library Online – SciELO, bem como, realizar revisão sobre o que se
tem pesquisado sobre gênero no Brasil, na perspectiva escolar e política, de
forma a se salientar os tipos de investigação, processos metodológicos e fon-
tes. O tipo de pesquisa e a base de consulta justificam-se pelo fato de que os
periódicos “vem-se tornando possível a comunicação formal dos resultados de
pesquisas originais e a manutenção do padrão de qualidade na investigação ci-
entífica’’ de acordo com Gil (2008, p.62), e por SciELO por possibilitar o acesso
a produções de diferentes periódicos científicos brasileiros.

A importância de considerar o estado da arte é explicitada por Soares e
Maciel (2000), quando indicam alguns caminhos que se deve considerar para
evidenciar “categorias que identifiquem, em cada texto, e no conjunto deles as
facetas sobre os quais o fenômeno vem sendo analisado” (SOARES; MACIEL,
2000, p.04).

É uma tipologia de pesquisa que possibilita o contato com as várias lei-
turas a respeito das pesquisas, não existindo consenso metodológico para rea-
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lizar este tipo de estudo. No caso em tela, trata-se de uma tentativa de deta-
lhamento das pesquisas de gênero com foco no contexto escolar e na política.
Selecionou-se como recorte temporal os anos de 2001 a 2017.

Num primeiro momento procurou-se identificar as contribuições das
pesquisas de revisão da literatura/estado da arte já realizadas sobre o tema, e,
apreender os fundamentos e processos de construção de tal procedimento e
dos resultados apontados nas pesquisas anteriores. Em seguida, foram analisa-
das mais recentes e não identificadas em revisões de literatura na biblioteca
SciELO.

Deste modo, a questão norteadora encontra-se embasada na revisão
sistemática como método, que se permite apropriar-se da produção já existen-
te a respeito do tema/objeto de pesquisa, e foi assim expressa: como a ques-
tão de gênero tem sido abordada nas pesquisas enquanto relações de poder
perspectivadas na realidade escolar (contexto escolar) e na ocupação do espa-
ço político pelas mulheres? 

Assim, o objetivo do estudo é explorar o campo temático na produção
científica para conhecer o debate acumulado, de forma a se salientar os tipos
de investigação, processos metodológicos e fontes. O que se efetivou por meio
dos seguintes objetivos específicos: analisar as produções de revisão da discus-
são sobre gênero na biblioteca eletrônica Scielo, de forma a revelar os posicio-
namentos dos autores nos estudos de gênero no Brasil quanto à temática, indi -
cados em revisões da literatura já realizadas; analisar as pesquisas dedicadas
ao estudo de gênero, na perspectiva escolar e no campo da atuação política e
seu impacto nos processos eleitorais. 

O que revelam as revisões sistemáticas referentes aos estudos de gê-
nero no Brasil?

Na presente seção relatam-se as descobertas de breve incursão em
seis revisões da literatura encontradas na plataforma Scielo. Os estudos anali -
sados são:  Caminhos cruzados:  educação e  gênero na produção acadêmica
(ROSEMBERG, 2001); Gênero e feminismo no Brasil: uma análise da Revista Es-
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tudos Feminista (DINIZ; FOLTRAN, 2004); Gênero, sexualidade e educação for-
mal no Brasil:  uma análise preliminar da produção acadêmica entre 1990 e
2006 (VIANNA; CARVALHO; SCHILLING; MOREIRA, 2011); Teses e dissertações
sobre gênero e desempenho escolar no Brasil (1993-2007): um estado da arte
(CARVALHO, 2012); Gênero, sexualidade e políticas públicas de educação: um
diálogo com a produção acadêmica (VIANNA, 2012); Gênero, Ciência e Tecno-
logia: estado da arte a partir de periódicos de gênero (FREITAS; LUZ, 2017).

Rosemberg (2001) realizou revisão de literatura, “[…] incitada a visitar
o tema para um balanço sobre os aportes dos estudos de gênero em face dos
dilemas da educação brasileira’’ (ROSEMBERG, 2001. p. 49), com recorte tem-
poral na década de 1990, justificada por pretender entender se a referida dé-
cada teria alterado o cenário da anterior quanto à discussão do tema no perío -
do anterior.

Como base de seleção do material analisado temos: teses e disserta-
ções de programas de Educação filiados à Associação Nacional de Pós-Gradua-
ção e Pesquisa em Educação (ANPEd); o diretório de pesquisa quem pesquisa o
quê em Educação: 1998; e seis coleções de revistas especializadas em Educa-
ção e Estudos Feministas (de gênero). Segundo Rosemberg (2001), o material
encontrado na ANPEd, basicamente evidenciava a existência de uma 

Produção feminina: 92,3% de teses/dissertações são de autoria de mu-
lheres, percentagem que cai para 70% quando se focalizam orientadoras.
Esta diferença entre autoria e orientação, possivelmente, reflete caracte-
rísticas da dominação de gênero do mercado de trabalho: em se tratan-
do de uma área de atuação com predomínio  de mulheres,  “homens-
coringa” galgam, rapidamente, posições de desta que, inversamente ao
que  ocorre  com  mulheres  em  profissões  masculinas.  (ROSEMBERG,
2001, p. 56).

No diretório de pesquisa, quem pesquisa o quê em Educação: 1998,
analisou “manualmente cada uma das 490 fichas que integram o diretório,
identificando aquelas em que pesquisadores empregam, […] palavra-chave as-
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sociada  ao  tema  estudos  sobre  mulher/relações  de  gênero’’  (ROSEMBERG,
2001, p. 60).

Rosemberg (2001) identificou que as revistas acadêmicas trabalhavam
em duas perspectivas: “o tratamento dado por duas revistas especializadas em
educação, ao tema mulher e relações de gênero; a forma como revistas especi-
alizadas  em  estudos  feministas  tratavam  o  tema  Educação’’  (ROSEMBERG,
2001, p. 62).

A questão mais relevante identificada pela autora tratou da produção
relacionada à educação, mulher e gênero, com o objetivo de abordar a existên-
cia de alteração ou não do cenário dos estudos nos anos 1990 em relação à an-
terior, foi a identificação de que “talvez essa retaguarda ainda pouco estrutu-
rada explique, a pobreza das análises de situação, a serem atingidas no plano
das políticas sob a ótica da igualdade de oportunidades de gênero’’ (ROSEM-
BERG, 2001, p. 65).

O objetivo da revisão da literatura/estado da arte realizada por Diniz e
Foltran (2004) foi descrever o perfil dos pesquisadores e de temas sobre gêne-
ro e feminismo, a partir de artigos publicados na Revista Estudos Feministas
(FEF). Esta revista se consolidou como uma das mais importantes sobre a te-
mática na América Latina, como o objetivo de “[…] ser um instrumento educa-
tivo e político de difusão das pesquisas acadêmicas em gênero e feminismo,
com a pretensão de ser também um veículo de formação para os movimentos
de mulheres’’ (DINIZ; FOLTRAN, 2004, p. 246).

Os autores usaram recorte temporal de 1992 a 2002, e justificaram a
seleção conforme a organização da revista. As seções estudadas nos volumes
foram: editorial, artigos, dossiês. No primeiro caso, por se constituir espaço no
qual as editoras resumem a informações e acentuam pontos de vista; no se-
gundo porque artigos representam “[…] o que há de melhor e de mais ativo na
demanda espontânea da pesquisa em gênero e feminismo no Brasil,  sendo,
por isso, um excelente indicativo sobre quais são os caminhos percorridos pela
pesquisa de gênero e feminismo no país” (DINIZ; FOLTRAN, 2004, p. 247); e
dossiês porque tais representam as intencionalidades da revista no sentido dos
temas que escolhia promover, “[…] além de ser um espaço inicialmente pensa-
do para ser destinado à publicação de estudos realizados por feministas mili -
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tantes ou ligadas a movimentos sociais, mais do que de feministas acadêmi-
cas’’ (DINIZ; FOLTRAN, 2004, p. 247).

Os resultados da revisão indicaram “uma concentração nas seguintes
temáticas: saúde, reprodução e sexualidade (25%); etnia (20%); gênero (15%);
feminismo (15%) e política (10%)’’ (DINIZ; FOLTRAN, 2004, p. 250). Segundo os
autores, os procedimentos metodológicos utilizados permitiram afirmar que a
produção da REF resulta das atividades femininas.

Os resultados da referida produção do estado da arte, segundo os au-
tores, foi fortalecer “[…] as pesquisas e a produção intelectual sobre o tema no
Brasil” (DINIZ; FOLTRAN, 2004, p. 251).

Vianna, Carvalho, Schilling e Moreira (2011), com recorte temporal nos
anos de 1990 a 2006, com “[…] objetivo central atualizar, sistematizar e difun-
dir o conhecimento acumulado na produção acadêmica nacional sobre a edu-
cação formal em seu cruzamento com as temáticas de gênero, mulheres e/ou
sexualidade’’ (VIANNA; CARVALHO; SCHILLING; MOREIRA, 2011, p. 527) estipu-
laram encontrar avanços nas produções que articulem gênero à sexualidade e
à educação. Buscaram informações na Base da CAPES e na Base Ariadne, po-
rém, não encontraram. Desta forma, procuram identificar e provocar novas
questões  e  pesquisas  na  exploração de temáticas  de  sexualidade  e  gênero
quando envolvidas  com a  política,  organização escolar,  seu funcionamento,
currículos, resultados, e outras possibilidades.

A revisão de literatura levou à organização de um banco nacional de
dados com um mil e duzentos e treze títulos e resumos (teses, dissertações e
artigos), com finalidade fornecer informações para novas pesquisas e políticas
públicas destinadas a superar as desigualdades de gênero na área da educa-
ção.

Entre os desafios elencados, as autoras destacaram o caráter teórico,
referente à compreensão dos conceitos no levantamento; o caráter metodoló-
gico, que se refere à “[…] definição dos descritores em um contexto investigati-
vo que já indicava a ausência de indicadores precisos para a indexação de títu-
los, fruto da dispersão e da frágil integração entre os trabalhos’’ (CARVALHO;
SCHILLING; MOREIRA, 2011, p. 527).
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Por sua vez, o estado da arte realizado por Carvalho (2012), com obje-
tivo de conhecer o debate acumulado no Brasil sobre as diferenças de desem-
penho escolar entre os sexos, como recorte temporal entre os 1993 a 2007, a
partir da base CAPES de teses e dissertações, localizou noventa e quatro resu-
mos. A partir destes, acessou oitenta e três textos na íntegra, que após a leitu-
ra/fichamento levou exclusão de doze. Assim, a base final do estudo reportou-
se a setenta e uma teses e dissertações.

Carvalho (2012) explorou setenta e um estudos por eixos, que organi-
zou de forma concêntrica. “Partindo do grupo mais externo de pesquisa, que
trouxeram aportes esparsos, e finalizando com aquelas que parecem ter trazi-
do maiores contribuições para a compreensão do tema’’ (CARVALHO, 2012, p.
148). Assim, o seu estado da arte discutiu vinte e um trabalhos referidos a soci-
ologia da educação, por considerar que tais achados explicam com maior pro-
priedade a compreensão do sucesso escolar de mulheres.

Adotou como metodologia a divisão do estudo em estudos quantitati-
vos, Ensino Médio e Ensino Superior e séries iniciais do Ensino Fundamental.
Quanto à categoria estudos quantitativos relatou a pesquisadora:

Sete  dissertações  discutiram,  por  meio  de pesquisas  demográficas  ou
analisando resultados de testes padronizados, questões relativas ao de-
sempenho escolar, considerando, entre outras variáveis, o sexo dos su-
jeitos. Duas delas são provenientes da área de Educação, duas da Psico-
logia, duas da Matemática e uma dos Estudos Populacionais: Machado
(2004) e Santos (2006) utilizaram os resultados da PNAD 1999; Miranda
(2006), Andrade (2005), Andrade (2002) e Freire (2002) estudaram os re-
sultados do SAEB, e Artes (2005) analisou os resultados do Indicador Na-
cional de Alfabetismo Funcional (INAF). (CARVALHO, 2012, p. 148-149).

Quanto aos estudos na área do Ensino Médio, os relatos de pesquisas
se apresentam densos, mas não extensos. As produções sobre o desempenho
escolar no Ensino Médio analisadas são densas no sentido de serem comple-
xas, porém, não extensas, relacionadas ao período estudado. Identificou que
“entre 2002 e 2007 foram defendidas sete dissertações (todas da área de Edu-
cação) e duas teses (uma da Educação e uma de Letras)’’ (CARVALHO, 2012, p.
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152), que abordam as diferenças do desempenho escolar de meninos e meni-
nas nas séries iniciais do Ensino Fundamental. São estudos qualitativos, realiza-
dos em escolas públicas que atendem principalmente crianças de origem po-
pular,  e  mais voltados para as opiniões e para as atitudes das professoras.
Apresentam essas  diferenças  como: a  indisciplina  dos meninos  que  seria  a
principal causa de suas dificuldades escolares; e que os comportamentos ad-
vêm da família, usam do termo vêm de casa.

Segundo a autora, uma melhor compreensão das diferenças de desem-
penho escolar entre os sexos exige “[…] um aprofundamento teórico que per-
mite uma apreensão mais complexa e não hierárquica das relações de gênero
no campo simbólico, para além das relações entre homens e mulheres’’ (CAR-
VALHO, 2012, p.159). O aprofundamento teórico refere-se a subsídios que per-
mitam aos professores perceber a ruptura de pensamentos do que é feminino
e masculino e identifiquem a necessidade de mudar a compreensão como de-
corrente de diferenças de classe, raça, culturas e que multipliquem as formas
de compreender a construção do estar homem e do estar mulher.

Vianna (2012), em seu estudo das produções acadêmicas a respeito da
introdução do gênero e sexualidade nas políticas públicas da educação no Bra-
sil, com recorte temporal de 1990 a 2009, chegou à   leitura de setenta e três
resumos e cinquenta e dois trabalhos completos. Na primeira leitura, a pesqui-
sadora identificou:

Uma passagem do sexo ao gênero na produção acadêmica examinada,
mostrando que a área da educação passa a trilhar as pistas oferecidas
pelos estudos feministas, que procuravam minar o poder de um modelo
explicativo, calcado na imutabilidade das diferenças entre homens e mu-
lheres; e recorre, em seguida, ao gênero, para referir-se à construção so-
cial das diferenças entre os sexos ao longo da história. (VIANNA, 2012, p.
129).

A  autora  analisou  que  os  materiais  evidenciaram  dois  movimentos
analíticos. O primeiro,  sob a influência de Joan Scott3,  conceituando gênero

3Joan Scott nasceu em 18 de dezembro de 1941. Professora da Escola de ciências Sociais do
Instituto  de altos  Estudos  de Princeton,  Nova Jersey.  Especialista  na  história  do  movimento
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como poder. Outro a crítica a Judith Butler4 denominada de matriz heterosse-
xual. O desafio das fontes, que foram investigadas, sobre o contexto de elabo-
ração das políticas e a reflexão acadêmica sobre o tema abordam que o Estado
e os movimentos sociais “nas suas respectivas pluralidades, articulam-se e/ou
disputam acirradamente interesses sociais que se fazem presentes nesse pro-
cesso’’ (VIANNA, 2012, p. 130). ‘

O estudo de Freitas e Luz (2017) apresentou no estado da arte dos
estudos  sobre  gênero,  ciência  e  tecnologia  no  Brasil,  a  partir  de  artigos
publicados em periódicos, como recorte temporal de 2000 a 2015. Justificam, a
partir de “uma articulação entre os estudos de gênero, ciência e tecnologia,
por  intermédio  da  análise  de  artigos  publicados  em  periódicos  nacionais,
buscando verificar confluências, avanços e desafios para a área’’ (FREITAS; LUZ,
2017, p. 02).

As fontes selecionadas formam quatro bases: Cadernos Pagu (Núcleo
de Estudos de Gênero – Pagu, da Universidade Estadual de Campinas); 2. Re-
vista Estudos Feministas – REF (Universidade Federal de Santa Catarina); 3. Ca-
dernos de Gênero e Tecnologia – CGTec (Universidade Tecnológica Federal do
Paraná); 4. Revista Feminismos – Feminismos (Universidade Federal da Bahia).
(FREITAS; LUZ, 2017, p. 06-07).

A seleção deu-se pelos seguintes critérios: os Cadernos Pagu e Revista
Estudos Feministas pela condição de melhor classificação pela CAPES (Qualis
A1) e por serem as mais antigas (a primeira de 1993 e a segunda de 1992). A
“Feminismos’’ por se constituir na primeira revista temática de programa de
pós-graduação no Brasil específico de gênero. Por fim, Cadernos de Gênero e
Tecnologia, por sua origem em grupo de estudos específico no tema gênero e
tecnologia.

Os conceitos perseguidos em tal revisão levaram resultaram na seleção
de estudos que abordassem a temática ciência e tecnologia. Assim, por inter-
médio do título, resumo e palavras-chave, selecionaram 43 textos. No que diz

operário no século XIX e do feminismo na França. É uma das mais importantes teóricas sobre o
uso da categoria gênero em história.
4Judith Butler  nasceu no dia  24 de fevereiro de 1956,  em Cleveland,  Ohio.  É  professora  da
Universidade  da  Califórnia.  Expoente  da  Teoria  Queer,  a  filósofa  defende  que  gêneros  são
construções sociais.
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respeito a metodologia/procedimentos identificados, evidencia-se que os estu-
dos foram analisados por quatro categorias: o histórico; sociológico; pedagógi-
co e epistemológico.

Os autores relatam os desafios e limites do tema analisado que “esta-
vam focados nos estudos sobre/pela mulher; discussões sobre diversidade se-
xual e relações étnico-raciais e gênero não foram contempladas nesses estu-
dos’’ (FREITAS; LUZ, 2017, p. 20).

Os seis estudos de revisão analisados na presente seção indicam ques-
tões a serem enfrentadas nos estudos de gênero são eles: deve-se incluir aos
estudos sobre a temática, a mulher e o homem em suas múltiplas relações;
desfocar o estudo sobre/pela mulher e focar nas diversidades de gênero; en-
frentar a pobreza das análises na perspectiva política sobre igualdade e opor-
tunidade de gênero; discutir a compreensão de estar homem e mulher; não só
estudar as políticas públicas de gênero, mas construir propostas; produzir estu-
dos que articulem o gênero, sexualidade e a educação. 

Quanto aos avanços entre os estudos de gênero, num comparativo en-
tre os anos 1990 e 2000, observa-se um fortalecimento das pesquisas sobre a
temática no Brasil.  As diferenças mais marcantes estão na maneira em que
cada autor em seu estudo procurou explicar gênero.  Três estudos abarcam
tanto os anos 1990 quanto os anos 2000 são os de: Diniz e Foltran (2004); Car -
valho (2012) e Vianna (2012). O primeiro descreve o perfil das autoras e de te-
mas dos artigos publicados na REF, (Revista estudos feministas) de 1992 até
2002. Os principais assuntos discutidos nesta temática foram: divisão sexual do
trabalho, análise literária e teoria feminista. Desta maneira, explicam as ques-
tões de gênero da seguinte maneira: “Os temas da divisão sexual do trabalho e
da reprodução estiverem presentes na história da REF, sendo que o último,
além de ter sido assunto constante dos artigos, foi também tema de dossiês, o
mesmo não tendo ocorrido com o primeiro tema’’ (DINIZ; FOLTRAN, 2004, p.
250). A divisão sexual do trabalho ”cobre, artigos sobre trabalho feminino, mu-
lheres nas Forças Armadas, domicílios chefiados por mulheres e mercado de
trabalho’’ (DINIZ; FOLTRAN, 2004, p. 250). O segundo é um estado da arte dos
anos 1993 – 2007, explicou gênero num ponto de vista teórico. Evidenciaram-
se poucos estudos que articulam gênero e determinantes sociais. O terceiro é
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resultado da produção acadêmica sobre a introdução do gênero e da sexuali-
dade nas políticas públicas de educação no Brasil do ano de 1990 e 2009. Expli-
cou gênero por dois movimentos analíticos: do conceito de gênero, de Joan
Scott, e, na crítica de Judith Butler.

Rosemberg (2001) analisou três fontes, com recorte em pesquisas ape-
nas dos anos 1990. Segundo a autora, naquele período, as questões de gênero
são explicadas evidenciando que as revistas femininas dão pouco espaço para
o tema. Os estudos dos anos 2000 são de: Freitas e Luz (2017) e Vianna; Carva-
lho; Schilling; Moreira (2011). O primeiro nominou de quarta frente de estudos
de gênero,  ciência  e  tecnologia:  a  da transcendência epistemológica.  Nesta
fase, explicam que as questões de gênero ajudam a resgatar as conquistas das
mulheres cientistas, contribuindo para que na história estejam também as mu-
lheres. O segundo, explica gênero na educação formal em cruzamento com te-
máticas de gênero: mulheres e sexualidade.

A abordagem de gênero nas pesquisas com foco nos contextos escolar
e político

A discussão da temática de gênero, seja qual for o enfoque, demanda
pensar a questão como resultado de relações de poder. Desta maneira, o tema
gênero foi definido nos estudos de Scott (1990, p. 92) como sendo: ''uma das
referências recorrentes pelas quais o poder político tem sido concebido, legiti-
mado e criticado”. O poder político é em essência uma relação de classe, no
sentido econômico do termo relativo a quem controla os bens em uma deter-
minada sociedade. De forma hegemônica, se a história da sociedade tem sido a
história da luta de classes, no interior destas, tem sido também a história da
luta gênero.

Gênero envolve relações de poder, controle e influência sobre o outro,
por meio de diferentes meios físicos, psicológicos, morais e legais. Assim, o es-
tudo de tal temática exige que seja considerada no contexto da organização
social-econômica e das relações de poder. Sem o que, sua compreensão fica li-
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mitada e superficial. Nesse processo, foi tornada hegemônica a perspectiva na-
turalista de organização social, referenciando-se na condição de gênero, que

Não apenas faz  referência ao significado da oposição homem/mulher;
ele também o estabelece. Para proteger o poder político, a referência
deve parecer certa e fixa, fora de toda construção humana, parte da or-
dem natural ou divina. Desta maneira, a oposição binária e o processo
social das relações de gênero tornam-se parte do próprio significado de
poder; pôr em questão ou alterar qualquer de seus aspectos ameaça o
sistema inteiro. (SCOTT, 1990, p. 92).

Segundo o autor supracitado, o conceito e relações de gênero foram
construídos  no  bojo  de  concepções  de  poder  que  colocaram  em  oposição
homem e de mulher. Assim, historicamente, a maneira como se apresenta a
construção  da  relação  de  gênero,  faz  parte  das  relações  de  poder. Esta
construção ocorre para mulheres e homens. Neste sentido, Louro (2008, p.18)
afirma que “nada há de puramente ‘natural’ e ‘dado’ em tudo isso: ser homem
e ser mulher constitui-se em processos que acontecem no âmbito da cultura”,
e  das  relações  de  poder  que  geram,  permeiam  e  promovem  cultura
conservadora.

Na presente seção abordam-se as pesquisas selecionadas com a finali-
dade de responder a problemática desta construção que é: como a questão de
gênero tem sido abordada nas pesquisas na perspectiva escolar e política? Es-
tudou-se dez artigos, sobre os quais são apresentados brevemente, na sequên-
cia indicou-se as semelhanças e de diferenças entre os artigos evocados nas re-
visões da literatura tradas na seção anterior.

Identificou-se dez artigos que abordam gênero com foco no contexto
escolar  e  político.  Valores  e  desigualdades  de  gênero:  mediações  entre
participação política e representação democrática (ARAÚJO, 2016); trajetórias
políticas e chances eleitorais: analisando o “gênero” das candidaturas em 2010
(ARAÚJO;  BORGES,  2013);  desnaturalizando  os  gêneros:  uma  análise  dos
discursos  biológicos  (FREITAS;  CHAVES,  2014);  gênero  e  assistência:
considerações  histórico-conceituais  sobre  práticas  e  políticas  assistenciais
(MARTINS,  2011);  financiamento  eleitoral,  representação  política  e  gênero:
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uma análise das eleições de 2006 (SACCHETE; SPECK, 2012);  as jornadas de
junho no Brasil e a questão de gênero: as idas e vindas das lutas por justiça
(SARMENTO; REIS; MENDONÇA, 2017); gênero, raça, desigualdades e políticas
de ação afirmativa no ensino superior (BARRETO, 2015); diferenças de gênero
nas preferências disciplinares e profissionais  de estudantes  de nível  médio:
relações com a educação em ciências (JÚNIOR; REZENDE; OSTERMANN, (2011);
desigualdades  de  gênero  na  carreira  acadêmica  no  Brasil  (MOSCHKOVICK;
ALMEIDA, 2015); territórios da casa, matemática e relações de gênero na EJA
(SOUZA; FONSECA, 2013).

Destes, em seis deles promoveu-se a discussão de questões relativas a
gênero enquanto relações de poder na política. Dois desses artigos foram pu-
blicados em revistas que apresentam dossiês (ARAÚJO, 2016) e (ARAÚJO; BOR-
GES, 2013), e apresentam reflexão e identificam a relação de gênero em espa-
ços sociais, a presença da mulher na política e como o gênero repercute no
perfil dos eleitos e não eleitos. Tais pesquisas abordam gênero associando-o a
papéis sexuais distintos e típicos do que é para mulheres e do que é para ho-
mens, dos candidatos entrevistados percebeu-se que essas associações se ex-
pressam fortes nos processos de ressignificações da política enquanto espaço
de militância.

Da parte das mulheres, o essencialismo parece ser ainda forte e bastante
arraigado.  Tal  essencialismo naturaliza  seus lugares  como “bons”,  em
contraposição a um mundo político que se apresentaria como proble-
mático. Isso, talvez, constitua-se em uma forma de conferir-lhes legitimi-
dade na demanda por ingresso. E, da parte dos homens, persistem as
ideias de “pureza” e de “menor agressividade”, aspectos que, entretan-
to,  não  seriam muito  favoráveis  à  disputa no mundo da política;  um
mundo contaminado por outros valores e dinâmicas. Podemos indicar
que os homens tendem a ter uma percepção mais opaca das desigualda-
des do que as mulheres, fato natural diante das características das rela-
ções de gênero. (ARAÚJO; BORGES, 2013, p. 86).

Os autores evidenciaram que a resposta para as campanhas de suces-
so, especialmente as iniciais, podem estar ligadas a dois fatores: trajetória po-
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lítica  (homens)  e  redes sociais  (mulheres).   “A  tendência  à inércia  eleitoral
dada pela chance de reeleição seria o desdobramento, ainda assim menos fa-
vorável às mulheres’’ (ARAÚJO; BORGES, 2013. p. 86).

Uma  estratégia  abordada  no  estudo  refere-se  à  construção  de  um
equilíbrio entre os sexos nas condições dos pleitos eletivos. De acordo com
Araújo e Borges (2013), os desdobramentos atuais ainda se apresentem ex-
pressivamente desfavoráveis às mulheres, como se pode verificar:

(i) pelos partidos, via consolidação de experiência partidária; (ii) por ocu-
pação de cargos públicos; (iii) por formas de associação, de militância e
de estruturação de redes ou representatividade pessoal  e,  sobretudo,
(iv) pela disponibilidade de recursos financeiros, pessoais ou oriundos de
redes e doações. (ARAÚJO; BORGES, 2013, p. 87).

De acordo com Araújo e Borges (2013), o sucesso e o não sucesso do
feminino nos pleitos eleitorais são decorrentes dos contextos em que estão in-
seridos. Araújo (2016), ao explicar essa desigualdade entre os gêneros em es-
paços sociais, evidenciou que a presença das mulheres nesses processos está
ligada a valores morais e políticos. Valores morais, no sentido de participação e
representação, os valores políticos se referem aos valores abstratos sobre a
democracia que se amplia entre as mulheres. “Em suma, a participação política
tende a ser afetada por valores em diversos ângulos,  inclusive aqueles que
operariam como filtros seletivos anteriores à própria participação’’ (ARAÚJO,
2016, p. 56). Alertam que a cultura política se compõe ”de e por percepções
sobre atributos e lugares mais ou menos apropriados, segundo a pertença de
sexo e o gênero’’ (ARAÚJO, 2016, p. 18). Ou seja, no momento das eleições, o
perfil dos eleitos e não eleitos não destoa segundo o gênero, justificados por
haver uma dupla filtragem entre mulheres.

Dos artigos analisados, quatro artigos foram publicados nos periódicos:
Revista de Sociologia e Política; Revista Ensaio; Revista História Ciências Saúde
Manguinhos; Revista Opinião Pública; Revista Brasileira de Ciência Política. Os
trabalhos de Freitas e Chaves (2014) e Martins (2011) evidenciam que gênero é
uma construção que nasce das relações de poder e das hierarquias sociais.
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Martins (2011) propôs uma análise tanto teórica quanto histórica a respeito do
tema, ligando com a noção de assistência. A união da política com os cuidados,
segundo ele, pode esclarecer confusas maneiras em que o gênero se constitui
politicamente no Brasil.

Freitas e Chaves (2013) explicaram que o processo de construção de
gênero  nos  discursos  da  área  científica  e  biológica.  Fundamentaram-se  em
Scott (1990) para tratar de gênero como relação de poder. Desta forma, postu-
la um espírito de desconfiança ao que se tem denominado de natural. As ques-
tões de gênero impostas nos currículos escolares brasileiros precisam ser ques-
tionadas. A fonte de investigação empírica eleita no estudo foi a revista Supe-
rinteressante, recortando-se as publicações durante o ano de 2008 (de janeiro
a dezembro), totalizando treze edições que trataram da identidade de gênero
a partir do discurso biológico. No que diz respeito aos questionamentos a que
devem ser submetidos os currículos, Freitas e Chaves (2013) asseveram que
“isso  envolve  aprender  as  habilidades  de  desconstrução,  de  compreender
como os textos culturais funcionam, como eles significam e produzem signifi-
cados’’ (FREITAS; CHAVES, 2013, p. 147). Importante atenta-se em como tais
publicações concebem e constituem a moral nos leitores.

O  artigo  de  Sacchete;  Speck  (2012)  foi  destinado  a  analisar  o
desempenho da mulher  na política em relação ao financiamento que lhe é
destinado.  Sacchete  e  Speck  (2012)  aferiram  que  no  que  se  refere  ao
financiamento de campanhas de mulheres em relação ao financiamento de
campanhas de homens

Tanto na análise dos dados agregados como na análise individual, os re-
sultados foram reveladores.  As mulheres recebem menos recursos do
que seus colegas, qualquer que seja a situação. Adicionalmente, a dife-
rença permanece na medida em que os valores se aproximam de um pa-
tamar que viabiliza o sucesso das campanhas. Juntando as duas análises,
sobre a importância do dinheiro e a desvantagem financeira das mulhe-
res, chegamos à conclusão de que o financiamento eleitoral é um dos
principais fatores que explica o baixo desempenho eleitoral das mulhe-
res. (SACCHETE; SPECK, 2012, p. 195).
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Os autores  comparam a  arrecadação para  a  campanha  eleitoral  de
2006 entre homens e mulheres. Neste trabalho de comparação, evidenciaram
a necessidade de mais estudos para entender essa diferença entre os gêneros,
no campo da disputa política.

O estudo de Sarmento; Reis; Mendonça (2017) evidenciam que o con-
fronto político é palco da reprodução da desigualdade estrutural. Analisaram
gênero nas manifestações de 2013, e as estratégias para o enfrentamento das
desigualdades entre os gêneros. O trabalho foi assentado em três matrizes te-
óricas: na discussão das teorias dos movimentos sociais que tem como objeti-
vo oferecer insumos para a compreensão de conflitos políticos; na teoria do re-
conhecimento que alimenta a discussão sobre os fundamentos morais das lu-
tas políticas na transformação das gramáticas sociais e a dimensão paradoxal
de certos avanços conquistados; na leitura feminista sobre o conceito de auto-
nomia que permite refletir sobre o potencial pedagógico das lutas e o esforço
de mulheres.

Os autores concluíram que a noção de justiça está mais próxima de um
emaranhado de fios desencontrados do que de um pacote definido de solu-
ções. Sendo assim, “não há outro caminho para seu fortalecimento que não a
luta  democrática  permanente  para  alterar  disposições  sempre  temporárias
deste emaranhado’’ (SARMENTO; REIS; MENDONÇA, 2017, p. 122).

Foi possível observar em tais estudos publicados em Revista de Socio-
logia e Política, que as estratégias de enfrentamento das desigualdades de-
mandam considerar as questões mais amplas de poder constituídas na socie-
dade e naturalizadas. As pesquisas demonstram que gênero resulta e encon-
tra-se envolto à perspectivação política de determinada sociedade, com pro-
blematizações como gênero em espaços sociais; discussões de papéis (o que é
de mulher e o que é de homem); gênero e as construções sociais; questões de
justiça e igualdade de gênero e a importância do fortalecimento com uma luta
democrática.

Quatro artigos encontrados nos periódicos: Revista de Ciência Política;
Revista  Ensaio;  Revista  Ciências  Sociais  e  Revista  Cadernos  de  Pesquisa
abordam gênero na perspectiva do espaço escolar. O artigo de Barreto (2015)
reflete a necessidade de pensar as instituições de ensino superior de forma
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global, considerando a articulação de desigualdades com foco na classe, raça e
gênero. Apresenta uma breve revisão de literatura a respeito da desigualdade
racial e de gênero no ensino superior, e as políticas de igualdade. Descreve a
situação na Universidade Federal da Bahia quanto à distribuição dos docentes,
e  conclui  que  as  disparidades  de  raça  e  gênero  devem  ser  critérios
fundamentais  ao  se  discutir  as  políticas  de  promoção  da  igualdade.  Estas
políticas  devem  combater,  no  campo  científico  e  no  ensino  superior,  as
desigualdades de gênero.

Júnior; Rezende; Ostermann (2011) investigaram as diferenças de gê-
nero no discurso de estudantes a respeito das suas preferências por profissões
e disciplinas. A contribuição da pesquisa foi evidenciar que estudos futuros de-
vem discutir sobre gênero no contexto escolar, para não se promover algo esti-
pulado e denominado como natural. Os autores usaram como procedimento
metodológico o questionário, com cinco perguntas abertas com a finalidade de
evocar o discurso de estudantes sobre dois tópicos relacionados ao gênero: ‘’
preferência por disciplinas escolares (duas questões) e escolhas profissionais
(três questões)’’ (JÚNIOR; REZENDE; OSTERMANN, 2011, p. 124). As questões
foram formuladas de forma que os estudantes pudessem expressar os senti-
mentos e opiniões com informalidade.

O questionário foi aplicado por estudantes de licenciatura em Física em
três escolas de Ensino Médio: 127 estudantes do Colégio de Aplicação de
uma instituição federal de Ensino Superior; 108 estudantes de um colé-
gio militar; e 127 estudantes de uma escola pública situada em um bairro
de classe média. Destes 362 estudantes, 196 eram do sexo feminino e
166 do sexo masculino. Todos tinham entre 14 e 18 anos de idade. (JÚ-
NIOR; REZENDE; OSTERMANN, 2011, p. 124).

As preferências de disciplinas foram evidenciadas no questionário ana-
lisando os “estilos de linguagem empregados pelos alunos quando abordam o
cotidiano revelou que os enunciados das meninas são geralmente mais dialógi-
cos que os enunciados dos meninos’’ (JÚNIOR; REZENDE; OSTERMANN, 2011,
p. 131). Assim associaram o discurso dialógico às diferenças com que meninos
e meninas se relacionam com o conhecimento. A análise do discurso sobre
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suas preferências profissionais mostrou diferenças quanto a satisfação pessoal
e compromisso social.

Na satisfação pessoal, “os meninos se mostraram mais preocupados
com o salário e a estabilidade no emprego’’ (JÚNIOR; REZENDE; OSTERMANN,
2011, p. 132). No compromisso social, ”foi possível perceber que as meninas
não somente optam com mais frequência por carreiras orientadas a pessoas,
mas desenvolvem seus enunciados de maneira mais comprometida’’ (JÚNIOR;
REZENDE; OSTERMANN, 2011, p. 132). Os meninos se mostraram comprometi-
dos com princípios universais abstratos. A análise dos dados obtidos permitiu
uma compreensão de como as disparidades de gênero moldam o discurso es-
colar no que diz respeito das preferências de disciplinas e profissões.

O artigo de Moschkovich e Almeida (2015) dedicou-se a examinar a
contribuição das relações de gênero na estruturação da carreira docente na
universidade pública – Universidade Estadual de Campinas. O objetivo foi ana-
lisar a carreira da gestão, no Brasil, de uma universidade, a fim de entender
como o gênero interfere no acesso. Explicaram a existência gritante da desi-
gualdade no campo da gestão.

O estudo foi dividido em duas etapas. A primeira consistiu em calcular
a proporção de docentes por sexo. A segunda “foi verificar se haveria uma me-
nor proporção de docentes do sexo feminino no nível mais alto’’ (MOSCHKOVI-
CH; ALMEIDA, 2015, p. 760). Os resultados foram:

No que diz respeito à distribuição de docentes de cada sexo pelas dife-
rentes áreas do conhecimento, constatamos que a desigualdade relatada
pela literatura especializada se verifica também nesse caso. Notamos,
além disso, que as docentes do sexo feminino estão mais concentradas
em algumas  áreas  disciplinares,  enquanto  seus  colegas  encontram-se
presentes em um número maior delas. Em seguida, mostramos que as
chances de chegada ao nível mais alto da carreira e aos cargos de gestão
variam significativamente entre as diferentes unidades. Por fim, identifi-
camos as áreas em que as docentes do sexo feminino estão em vanta-
gem e aquelas nas quais estão em desvantagem no acesso a essas posi-
ções. (MOSCHKOVICH; ALMEIDA, 2015, p. 769).
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De 556 docentes na área de Ciências Biomédicas 238 são do sexo femi-
nino e 318 masculinos; em Ciências Humanas, de 404 docentes, 170 são do
sexo feminino e 234 do sexo masculino; em Ciências da Engenharia, de 529 do-
centes, 136 do sexo feminino e 393 masculinos; em Ciências Exatas 66 do sexo
feminino e 232 do sexo masculino, num total de 298 docentes.

Os resultados mostraram que docentes do sexo feminino estão mais
concentradas em algumas áreas disciplinares e colegas do sexo masculino en-
contram espalhados atingindo um número maior de áreas. Ambos se encon-
tram nos cursos de Ciências Biomédicas, Ciências Humanas, Ciências da Enge-
nharia e Ciências Exatas, com os colegas do sexo masculino encontram-se es-
palhados pelos cursos das grandes áreas.

Souza e Fonseca (2013) buscaram situar as relações entre gênero e
matemática na educação de jovens e adultos, problematizando os comporta-
mentos apreendidos do ser mulher. A casa e escola foram tornados espaço de
produção de verdades. “Se convertem em espaços de produção de verdades,
que se enredam e nos enredam em múltiplas e infinitas práticas implicadas na
fabricação de modos de vida para nós, mulheres e homens, habitantes deste
mundo contemporâneo’’ (SOUZA; FONSECA, 2013, p. 258).

O propósito foi remeter-se às práticas de mulheres e homens, “que se
estabelecem no cuidado, no controle e na organização da casa, para analisar
relações de gênero e matemática que ecoam na escola, naturalizando e institu-
cionalizando desigualdades’’ (SOUZA; FONSECA, 2013, p. 259). O material em-
pírico que subsidia a análise foi coletado em uma associação de catadores de
material reciclável. Ofereceram-se oficinas pedagógicas.

Segundo os autores, as questões de gênero são abordadas nas pesqui-
sas de perspectiva escolar focalizando as desigualdades de gênero. As proble-
matizações que aparecem foram: desigualdades de classe, raça e gênero; dife-
renças de gênero na escolha de profissões e disciplinas; como se dá o acesso à
carreira acadêmica por gênero; relações de gênero na educação de jovens e
adultos.

Os dez textos analisados indicam questões a serem enfrentadas nos
estudos de gênero como estudos sobre campanhas eleitorais abordando estra-
tégias de equilíbrio entre os sexos, e articulando a construção das diferenças

76



entre os gêneros no campo da disputa política; questões de gênero impostas
nos currículos, em especial no currículo oculto; estudos que abordem políticas
de promoção de igualdade combatendo a desigualdade de gênero; gênero no
contexto escolar que evidenciam e desconstruam o protocolo da naturalização.

A semelhança dos estudos desta seção com a da anterior é que, inde-
pendente do enfoque, discutir gênero implica pensar as relações de poder. As
diferenças estão ligadas na maneira que os estudos explicam a temática. Exem-
plificando as revisões de literatura explicam ter evidenciado poucos estudos
que articulam gênero e determinantes sociais, ou que as questões de gênero
ajudam a resgatar as conquistas das mulheres. Na perspectiva política e esco-
lar os focos são essencialmente as desigualdades oriundas da constituição das
relações de poder.

Considerações finais

Ao perseguir a proposta de mapear o campo temático estudos de gê-
nero no contexto escolar e político, com recorte em produções de estado da
arte dos anos de 2001 a 2017, a partir da Scientific Electronic Library Online –
SciELO, bem como, realizar revisão sobre o que se tem pesquisado sobre gêne-
ro no Brasil, na perspectiva escolar e política, de forma a se salientar os tipos
de investigação, processos metodológicos e fontes, e encontrar resposta para
a questão: como a questão de gênero tem sido abordada nas pesquisas en-
quanto relações de poder perspectivadas na realidade escolar (contexto esco-
lar) e na ocupação do espaço político pelas mulheres, evidenciou-se. 

Quanto à primeira seção, as revisões da literatura analisadas esclare-
cem que os recortes temáticos do tema gênero tem se concentrado em assun-
tos como divisão sexual do trabalho, análise literária e teoria feminista, com
pouca discussão dos determinantes socioeconômicos nas relações de gênero.
As mesmas indicam questões a serem enfrentadas nos estudos: inclusão da
mulher e do homem em suas  múltiplas relações;  desfocar o estudo sobre/
por/pela mulher e focar nas diversidades de gênero; enfrentar a pobreza das
análises na perspectiva política sobre igualdade e oportunidade de gênero; dis-
cutir a compreensão de estar homem e mulher; não só estudar as políticas pú-
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blicas de gênero, mas construir propostas; produzir estudos que articulem o
gênero, sexualidade e a educação. 

A segunda seção revelou que discutir gênero implica pensar as rela-
ções de poder. As diferenças indicadas estão ligadas na maneira que os estu-
dos explicam a temática: as revisões de literatura explicam ter evidenciado
poucos estudos que articulam gênero e determinantes sociais. Na perspectiva
política e escolar, o foco é essencialmente as desigualdades, com forte tendên-
cia naturalizadora. Embora, se identifique um movimento de explicar as desi-
gualdades como oriundas de constituição histórica das relações de poder, que
engendram culturas de permanência que precisam ser analisadas. 

Assim,  as  pesquisas  com  recorte  no  espaço  e  tempo  escolar,  bem
como na política demandam considerar gênero como poder; gênero aliado a
política; gênero na formação docente; gênero e as desigualdades dos sexos, de
forma a se questionar concepções e tratamento de gênero presente nos currí-
culos escolares brasileiros, bem como nas relações políticas institucionais.
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IV
BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR ENSINO MÉDIO

(BNCCEM) E O ENSINO DE FILOSOFIA*
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Introdução 

O ensino de filosofia, no Brasil, teve seu lugar garantido a pouco como
disciplina curricular  obrigatória  no Ensino Médio.  Marcada por movimentos
pendulares de idas e vindas do currículo da Educação Básica ao longo da histó-
ria da educação brasileira, a filosofia já foi alvo de críticas e perseguições, o
que levou a sua substituição pelas disciplinas Educação Moral e Cívica e Orga-
nização Social e Política Brasileira (OSPB) no período de Regime Militar no Bra-
sil,  retornando  ao  currículo  oficialmente  somente  após  alteração  da  LDB
9.394/96 por meio da publicação da Lei nº. 11.684/08.

A questão sobre o ensino de Filosofia no Ensino Médio, especificamen-
te na escola pública, é tema de debates a tempo no Brasil, mas tomou nova di -
mensão nos últimos anos, tendo em vista as mudanças pelas quais o Ensino
Médio está passando, com a aprovação da Lei 13.415/2017, que alterou o lu-
gar e o significado da Filosofia no currículo do Ensino Médio, e com a aprova-
ção da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio (BNCCEM), homolo-
gada em 2018, que alterará significativamente esta etapa da Educação Básica a
partir de 2022, data limite para a adequação dos currículos à nova legislação.
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Nesse contexto de mudanças é urgente fomentar a discussão e refle-
xão a respeito dos encaminhamentos possíveis que podem ser dados à filosofia
enquanto componente curricular na Educação Básica pública a partir da imple-
mentação da BNCCEM e do Programa Novo Ensino Médio, para que assim pos-
samos conjecturar a respeito de seu lugar e formas de tratamento após tais
mudanças e, portanto, possamos nos posicionar de modo consciente e crítico
com relação às mudanças.

Assim, não é na tentativa de realizar previsões assertivas que busca-
mos escrever este texto, sabemos das nossas limitações e da imprevisibilidade
das políticas públicas, sobretudo as que tratam da educação, mas na tentativa
de compreender os caminhos que as mudanças em andamento darão a nossa
“disciplina escolar”, tendo em vista pensar sobre qual será seu lugar no currí -
culo e qual sua forma de tratamento, isto é, se esta continuará como disciplina
obrigatória, se terá tratamento transversal, ou se ira ser tratada como tema
transdisciplinar sendo uma espécie de aporte teórico para problemas cotidia-
nos como: gravidez na adolescência; drogadição juvenil; violência urbana; se-
xualidade, etc.

Para tanto faz-se necessária uma análise comparativa de duas épocas
distintas, a saber: o presente, real e seguro, e o futuro, incerto e pouco promis-
sor no que diz respeito à especificidade do ensino de filosofia. Desta forma, é
por via da compreensão da situação real da filosofia como componente disci-
plinar obrigatório no presente que se fará realizável a análise acerca de seu fu-
turo na educação brasileira. 

Assim, no intento de alcançar explicações possíveis ao futuro da filoso-
fia no cenário da Educação Básica Pública de Nível Médio, a pesquisa a ser
apresentada se divide em dois momentos, sendo primeiramente apresentada
uma análise da presença da filosofia na atualidade e as questões legais que a
envolvem e, em um segundo momento, far-se-á uma análise dos princípios pe-
dagógicos e legais que referenciam a Base Nacional Comum Curricular para do
Ensino Médio e o Programa Novo Ensino Médio regulamentado por meio da
Lei 13.415 de 16 fevereiro de 2017, na intenção de buscar projeções acerca do
futuro da disciplina na educação média.
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Visão histórica, atualidade e o futuro do ensino de filosofia: qual o lu-
gar da filosofia no currículo do ensino médio?

A história do ensino de filosofia no Brasil é inconstante, sendo proble-
mática inclusive a afirmação de uma história de seu ensino na Educação Básica
nacional. Nota-se, a partir de uma leitura da história da educação focada na
análise do lugar da filosofia no currículo que as questões pertinentes à docên-
cia em filosofia passaram a compor o debate no cenário educacional brasileiro
a pouco tempo, Lídia Maria Rodrigo ao refletir acerca do ensino de filosofia no
Brasil afirma que: “Só a partir do final dos anos 1970 essa questão se impôs
com maior força em decorrência de um conjunto de mudanças tanto na socie-
dade e na cultura de modo geral como no âmbito da educação escolar” (RO-
DRIGO, 2007, p. 37). Os debates a respeito do ensino de filosofia e sua perti-
nência a formação dos jovens egressos na Educação Básica brasileira iniciam-se
ao passo da abertura política do país no início da década de 80.

Um dos motivos do desenvolvimento tardio de uma filosofia sobre o
ensino de filosofia é o fato de que, historicamente a disciplina passou por pro-
cessos de idas e vindas no currículo como componente curricular, chegando in-
clusive, a sua exclusão sistêmica do currículo nacional da Educação Básica de
Nível Médio a partir da publicação da Lei. 5.692/71, quando: “A filosofia pas-
sou a ser progressivamente eliminada do novo currículo do ensino secundário”
(RODRIGO, 2007, p. 38).  Retornando ao currículo como disciplina optativa so-
mente a partir do Parecer nº. 342/82.

Marcada por uma história de quase de impermanência no currículo da
Educação Básica Pública, a filosofia se viu enquanto disciplina escolar com um
pouco  mais  de  estabilidade  a  partir  da  publicação  da  lei  11.684/08  que,
alterando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96,
que  em  seu  art.  36,  §  1º,  inciso  III,  afirmava  que:  “Os  conteúdos,  as
metodologias e as formas de avaliação serão organizados de tal forma que ao
final  do  ensino  médio  o  educando  demonstre:  […]  III-  Domínio  dos
conhecimentos  de  Filosofia  e  de  Sociologia  necessários  ao  exercício  da
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cidadania”,  (BRASIL,  1996),  garantia  a  obrigatoriedade  da  disciplina  no
currículo do Ensino Médio em âmbito nacional.

Com a Lei 11.684/08, o inciso III do §1º do Art. 36 da LDB é revogado e
em seu lugar é adicionado, à  Lei  nº.  9.394/96, o inciso IV,  que define: “IV-
serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias em todas
as  séries  do  ensino  médio.”  (BRASIL,  2008),  garantindo  um  certo  grau  de
estabilidade a filosofia como componente curricular neste nível da Educação
Básica,  abrindo caminho para sua prática e criando a demanda de debates
acerca de metodologias de ensino, material didático e forma de avaliação da
aprendizagem.

No que se refere aos aspectos legais, a Lei 11.684/08 encontra respal-
do no Parecer 38 do CNE e da Câmara de Educação Básica, aprovado em 7 de
junho de 2006 segundo o qual:

Para garantia do cumprimento da diretriz da LDB, referente à Filosofia e
à Sociologia, não há dúvida de que, qualquer que seja o tratamento dado
a esses componentes, as escolas devem oferecer condições reais para
sua efetivação, com professores habilitados em licenciaturas que conce-
dam direito de docência desses componentes, além de outras condições,
como,  notadamente,  acervo  pertinente  nas  suas  bibliotecas.  (BRASIL,
2006, p. 09).

O Parecer 38/06 aponta para a necessidade de criação de condições
reais para o ensino de filosofia indicando a necessidade de formação profissio-
nal específica para sua docência e material bibliográfico específico para servir
de aporte a tal ensino, no entanto não estabelece que tratamento deve ser
dado à filosofia, ficando a cargo das escolas e Redes de Ensino públicas e priva-
das a interpretação da Lei 11.648/08 e as decisões relacionadas a forma de
oferta da disciplina. O Parecer ainda aponta a preocupação com relação ao en-
sino de filosofia e sociologia por parte do poder Legislativo, ao afirmar que “in-
clusive no Legislativo, em que se registram iniciativas parlamentares visando a
sua inclusão no currículo do Ensino Médio: Projeto de Lei da Câmara dos Depu-
tados n° 1.641, de 2003, e Projeto de Lei do Senado n° 4, de 2004” (BRASIL,
2006, p. 02).
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Outro ponto destacado pelo Parecer 38/06 é o fato de que mais da
metade dos Estados Brasileiros assumiram a filosofia como componente curri-
cular em suas Redes de Ensino e o fato de que também, um número significati-
vo de Redes Privadas de Ensino optaram por integrar a seus currículos as disci -
plinas filosofia e sociologia reconhecendo, desse modo, sua importância, o que
acabou implicando na criação de situações de desigualdade no que diz respeito
ao acesso à filosofia e sociologia criando um desnivelamento da educação Pú-
blica Nacional.

Esses avanços, ocorridos na maioria dos Estados, acabaram por criar uma
situação desigual no acesso aos conhecimentos de Filosofia e de Sociolo-
gia. Nos Estados que ainda não incluíram o ensino da Filosofia e da Socio-
logia no currículo do Ensino Médio, há toda uma população jovem posta
à margem do acesso aos seus conhecimentos. Essa desigualdade ocorre,
igualmente, na rede particular de ensino, na qual, malgrado a iniciativa
de  inclusão  por  uma parte  das  escolas,  muitas  outras  não  o  fizeram
(BRASIL, 2006, p. 03).

O Parecer 38/06, alterando a Resolução CNE/CEB nº 3/98 que instituiu
as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio, propõe ainda a inclusão
ao Art. 10 da Resolução CNE/CEB nº 3/98, o § 3º que afirmava: “§ 3º - No caso
de escolas que adotarem organização curricular  estruturada por disciplinas,
deverão ser incluídas as de Filosofia e Sociologia” (BRASIL, 2006, p. 09). Nota-
se, portanto que o Parecer 38/06 vinha preparando o terreno para a publica-
ção da Lei 11.684/08.

Também deu respaldo à alteração da LDB/96 pela Lei 11.684/08 a Re-
solução CNE/CEB nº.04 de 16 de agosto de 2006 que alterando o §2º do Art. 10
da Resolução CNE/CEB nº. 3/98, dando a ele a seguinte redação: “§ 2º As pro-
postas pedagógicas de escolas que adotarem organização curricular flexível,
não estruturada por disciplinas, deverão assegurar tratamento interdisciplinar
e contextualizado, visando ao domínio de conhecimentos de Filosofia e Socio-
logia necessários ao exercício da cidadania”, e acrescenta ao mesmo artigo o §
3 com a seguinte redação: “§ 3º  No caso de escolas que adotarem, no todo ou
em parte, organização curricular estruturada por disciplinas, deverão ser incluí-
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das as de Filosofia e Sociologia” (BRASIL, 2006), ficando, assim, instituída a pos-
sibilidade de um tratamento interdisciplinar para escolas com organização cur-
ricular flexível e tratamento disciplinar à aquelas escolas que assumem uma or-
ganização curricular organizada por disciplinas.

Muito embora a redação da Resolução CNE/CEB nº.04/06 tenha sido
um norte a implementação das disciplinas de filosofia e sociologia aos currícu-
los das redes de ensino havia, ainda, uma série de divergências com relação à
forma de tratamento que deveria ser dado à filosofia e sociologia, assim como,
fazia-se necessário um debate sobre a perspectiva pedagógica e metodologia
que deveriam nortear o ensino das disciplinas recém-implantadas.

Dessa forma, após a sanção da Lei. 11.684 em 02 de Junho de 2008, é
homologada, em 15 de maio de 2009, a Resolução CNE/CEB nº1 com a seguin-
te redação:

Art. 1º Os componentes curriculares Filosofia e Sociologia são obrigató-
rios ao longo de todos os anos do Ensino Médio, qualquer que seja a de-
nominação e a organização do currículo, estruturado este por sequência
de séries ou não, composto por disciplinas ou por outras formas flexíveis.
Art. 2º Os sistemas de ensino deverão estabelecer normas complemen-
tares e medidas concretas visando à inclusão dos componentes curricula-
res Filosofia e Sociologia em todas as escolas, públicas e privadas, obede-
cendo aos seguintes prazos de implantação: 
I - início em 2009, com a inclusão obrigatória dos componentes curricula-
res Filosofia e Sociologia em, pelo menos, um dos anos do Ensino Médio,
preferentemente a partir do primeiro ano do curso; 
II - prosseguimento dessa inclusão ano a ano, até 2011, para os cursos de
Ensino Médio com 3 (três) anos de duração, e até 2012, para os cursos
com duração de 4 (quatro) anos. 
Parágrafo único. Os sistemas de ensino e escolas que já implantaram um
ou ambos os componentes em seus currículos devem ser incentivados a
antecipar a realização desse cronograma, para benefício maior de seus
alunos. 
Art. 3º Os sistemas de ensino devem zelar para que haja eficácia na in-
clusão dos referidos componentes, garantindo-se, além de outras condi-
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ções, aulas suficientes em cada ano e professores qualificados para o seu
adequado desenvolvimento. 
Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário (BRASIL, 2009).

A partir da homologação da Resolução CNE/CEB 01/09, o que se viu foi
um processo contínuo de adequação das Redes Estaduais e privadas de Ensino
para dar conta do atendimento do que determina a Lei 11.684/08 e a Resolu-
ção CNE/CEB nº 01/09 dentro do prazo por ela estabelecido no que diz respei-
to à integração da filosofia e sociologia como disciplinas curriculares obrigató-
rias em todos os anos do Ensino Médio.

Desde então a filosofia goza de estabilidade enquanto componente
curricular obrigatório no currículo do Ensino Médio em todos os Estados brasi-
leiros, que passaram a assumir a filosofia na rede pública e privada, devendo
esta receber tratamento disciplinar obrigatório adequado às especificidades,
possibilidades e limitações das Redes Estaduais e privadas de Ensino.

No entanto,  este  cenário  vem mudando desde  a  sanção da Lei  nº.
13.415/17 que altera novamente a LDB/96, visando adequar a legislação às
mudanças propostas pela implementação do Programa Novo Ensino Médio e
da Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio. Dentre as mudanças
mais significativas podemos citar a retirada do inciso IV do § 1 do Art. 36 da
LDB que afirmava que: “IV- serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como disci-
plinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio.” (BRASIL, 1996) impli-
cando no fim da obrigatoriedade da presença da filosofia e sociologia como
disciplinas integradas ao currículo do Ensino Médio.

As mudanças provocadas pela Lei 13.415/17, que regulamenta o pro-
grama Novo Ensino Médio, assim como as provocadas pela BNCCEM trazem à
tona inquietações a respeito do lugar da filosofia na Educação Básica Pública
de Nível Médio, nos fazendo questionar sobre seu tratamento, permanência
no currículo, perspectiva pedagógica e metodologia, incitando a reflexão sobre
o lugar da filosofia no Ensino Médio brasileiro a partir deste momento. Trata-
remos deste tema no próximo tópico.

89



A Filosofia a partir da lei 13.415/17, e da base nacional comum curricu-
lar ensino médio (BNCCEM)

Com o objetivo de atender às mudanças em andamento no Sistema
Nacional de Educação promovidos pela implementação da BNCCEM e as mu-
danças no Ensino Médio após a implementação do Programa Novo Ensino Mé-
dio, a Lei nº.13.415/2017 alterou significativamente a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional nº. 9.394/96, tendo em vista as necessárias adequações
da legislação às  mudanças  em andamento,  dentre  estas  podemos citar por
exemplo: no Art. 24, que trata da carga horária mínima e seu aumento pro-
gressivo; inclusão do Art. 35-A, que dispõe que: “A Base Nacional Comum Cur-
ricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, confor-
me diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do co-
nhecimento: I - linguagens e suas tecnologias; II - matemática e suas tecnologi -
as; III - ciências da natureza e suas tecnologias; IV - ciências humanas e sociais
aplicadas” (BRASIL, 2017), além de inúmeras outras que poderíamos citar.

No que diz respeito ao ensino de filosofia a Lei 13.415/2017 revoga o
inciso IV do §1º do artigo 36 e insere o Art. 35-A, que em seu § 2º expõe que:
“A Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino médio incluirá obriga-
toriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia”
(BRASIL, 2017).  A alteração da LDB com relação ao ensino de filosofia, devolve
à disciplina uma instabilidade que havia sido superada pela Lei 11.648/08, as-
sumindo uma redação que, sendo muito próxima a que compunha o inciso III
do § 1º do artigo 36 da LDB é, retomando as palavras de Alves (2000): “genéri -
ca, vaga e imprecisa”, o que faz com que a “nova” LDB represente um retroces-
so em termos de Políticas Educacionais relacionadas ao ensino de filosofia.

Nesse cenário faz-se necessário pensar quais os caminhos possíveis ao
ensino de filosofia no nível médio, para tanto é fundamenta que se compreen-
da os fundamentos legais da educação atual realizando-se uma análise mais fo-
cada na Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio, documento
que, segundo Art. 35 da LDB: “[…]  definirá direitos e objetivos de aprendiza-
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gem do ensino médio […]” (BRASIL, 1996), também é urgente uma análise so-
bre programa Novo Ensino Médio.

A Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio, homologada
em 14 de dezembro de 2018 pelo então ministro da Educação Rossieli Soares
da Silva, é definida em sua introdução como: “[…] um documento de caráter
normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens es-
senciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modali-
dades da Educação Básica” (BRASIL, 2018, p.07). Segundo (SILVA, 2018) a ne-
cessidade da mudança do Ensino Médio e elaboração de uma Base Nacional
Comum Curricular fora apresentada em audiências públicas realizadas entre os
meses de outubro de 2016 e fevereiro de 2017 onde, integrantes do governo
elencaram algumas justificativas para as mudanças propostas pela BNCCEM,
dentre elas a autora destaca: 

O IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) do ensino médio
está estagnado”; “é urgente e necessário melhorar o desempenho dos
estudantes brasileiros no PISA (Programa Internacional de Avaliação de
Estudantes)”; apenas 10% da matrícula do ensino médio é em educação
profissional,  muito aquém dos países desenvolvidos”; apenas 16% dos
concluintes do ensino médio ingressam na educação superior, portanto,
é necessário profissionalizar antes; e, a reiterada argumentação de que
“o Brasil é o único país do mundo com uma mesma trajetória formativa e
sobrecarregada por 13 disciplinas (FERRETI e SILVA, 2017, apud SILVA,
2018, p. 03).

Observa-se  que  nenhuma  das  justificativas  apresentas  é  de  caráter
pedagógico ou metodológico, que nenhuma delas faz alusão à preocupações
com a capacitação dos profissionais da educação e sua valorização, tão pouco
referem-se  às  necessárias  melhorias  nas  condições  materiais  de  trabalho e
estudo ou aumento no investimento público destinado à educação, assim, as
justificativas  deslocam  as  justificativas  das  causas  às  consequências  do
sucateamento  progressivo  pelo  qual  vem  passando  a  educação  brasileira,
desviando  o  olhar,  apontando  preocupações  com  a  formação  técnica
destinada  a  recompor  as  demandas  do  mundo  do  trabalho,  ignorando-se,
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assim, o caráter científico e humano da educação destinando a ela a função de
formação técnica para o trabalho. 

De todas as justificativas apresentadas iremos nos ater a última, que se
refere a suposta sobrecarga dos alunos do Ensino Médio devido à existência de
13 disciplinas e o prejuízo estes devido à existência de um itinerário formativo
único. Mesmo que saibamos que este não seja o real problema da educação
brasileira, no entanto, considerando a conjuntura atual cabe a questão: Qual
seria então a saída encontrada pela BNCCEM para superar tais limitações do
atual Ensino Médio brasileiro?

Uma  das  medidas  tomadas  pela  BNCCEM,  já  anunciadas  pela  Lei
13.415/17, é a substituição do itinerário formativo único, de formação comum,
por um programa formativo que se daria em dois momentos, o primeiro mo-
mento correspondente a formação comum garantida pela BNCC com carga ho-
rária máxima de 1.800 horas (BRASIL, 2017, Art. 3º) e um segundo momento
composto por itinerários formativos diversificados formados por áreas do sa-
ber como: Linguagens e suas tecnologias; Matemática e suas tecnologias; ciên-
cias da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e for-
mação técnica e profissional (BRASIL, 2017, Art. 4º).

Ao assumir os itinerários formativos em defesa de uma “formação in-
tegral” , “[…] a BNCC propõe a superação da fragmentação radicalmente disci-
plinar do conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, a importância
do contexto para dar sentido ao que se aprende e o protagonismo do estudan-
te em sua aprendizagem e na construção de seu projeto de vida”  (BRASIL,
2018, p.15) deslocando a responsabilidade formativa aos próprios jovens, exi-
gindo destes que escolham e responsabilizem-se por suas escolhas tendo em
vista as demandas do mundo do trabalho de suas localidades. 

É  preciso reconhecer que o texto que integra a BNCC se apresenta
como alternativa capaz de reestruturar os sentidos do Ensino Médio brasileiro
lhe dando novos direcionamentos, no entanto seria ingenuidade nos apegar-
mos a literalidade do texto, uma vez que nem sempre a legalidade garantiu a
prática no que diz respeito aos assuntos de Educação Nacional, sendo funda-
mental questionar sobre suas consequências práticas.
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Desta forma entendemos que a “superação da fragmentação radical-
mente disciplinar” de que fala a BNCC é na verdade a dissolução da especifici-
dade de conhecimentos que historicamente foram se constituindo com lógicas,
métodos e conceitos próprios, promovendo o esvaziamento de seus conteú-
dos, causando prejuízos não somente a filosofia mas a todas as disciplinas que
compõem os itinerários formativos, não havendo garantias de carga horária
por disciplina ou rigor metodológico em seu ensino.

A BNCCEM, assim como a Lei 13.415/17, assumem que o Ensino Médio
deva ser organizado a partir de Itinerários Formativos compostos de áreas do
saber afins, nesse contexto a filosofia se apresenta como integrada ao itinerá-
rio de ciências humanas e sociais aplicadas, cabendo questionar a respeito de
qual a finalidade da área e que papel é atribuído a filosofia pelo documento.
Ao apresentar a Área a BNCCEM expõe que:

A BNCC da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas – integrada por
Filosofia, Geografia, História e Sociologia – propõe a ampliação e o apro-
fundamento das aprendizagens essenciais desenvolvidas no Ensino Fun-
damental, sempre orientada para uma formação ética. Tal compromisso
educativo tem como base as ideias de justiça, solidariedade, autonomia,
liberdade de pensamento e de escolha, ou seja, a compreensão e o reco-
nhecimento das diferenças, o respeito aos direitos humanos e à intercul-
turalidade, e o combate aos preconceitos de qualquer natureza (BRASIL,
2018, p.561).

Por mais que o documento cite a disciplina de filosofia como integrada
a  um  itinerário  formativo  devemos  nos  lembrar  do  estipulado  pela  Lei
13.415/17 que ao excluir o inciso IV do § 1º do Art. 36, desobrigando a presen-
ça da filosofia como disciplina curricular dando a ela, por meio do §2º do Art.
35-A, caráter obrigatório por meio de estudos e práticas, não garante a ela um
tratamento  disciplinar  que  respeite  seu  conteúdo e  especificidade,  abrindo
margem para seu tratamento de modo transversal ou transdisciplinar, impli-
cando um ensino superficial e inócuo.

Outra proposta apresentada pela BNCCEM é a retomada da organiza-
ção curricular referenciada por competências e habilidades segundo a qual “Ao
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longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC de-
vem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez com-
petências gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de
aprendizagem e desenvolvimento” (BRASIL, 2018, p.08). Além das dez compe-
tências gerais o documento ainda faz referência a competências específicas a
cada itinerário  formativo a  serem desenvolvidas  de modo interdisciplinar  a
partir dos vários saberes e práticas que compõem o itinerário formativo. 

Tomemos a fim de exemplificar uma das competências específicas da
Área de ciências humanas e sociais aplicadas. A BNCCEM apresenta como sen-
do a primeira competência específica para a Área de ciências humanas e soci-
ais aplicadas: 

1. Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e cultu-
rais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tem-
pos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científi-
cos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente
em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando
decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica (BRA-
SIL, 2018, p.571).

 Ao analisar a competência específica podemos concluir que é possível
dar a ela um tratamento especificamente filosófico, no entanto como não con-
cluir,  também, que é  possível  desenvolver  tais  habilidades a  partir  de uma
perspectiva sociológica, histórica ou geográfica. O que se observa com a leitura
do texto é o fato de não apresentar a especificidade cognitiva na competência,
isto é, não há relação com nenhuma área específica tendo em vista serem ha-
bilidades genéricas o que implica que qualquer campo cognitivo, isto é, qual-
quer ciência capaz de produzir saber que mantenha uma relação mínima com
o que se pede na forma de competência é capaz de promovê-la superficial-
mente, ficando a especificidade da disciplina, assim como a preocupação com
a especificidade metodológica e epistemológica de cada uma relegada a um
segundo plano.

Podemos conjecturar ainda que o argumento que usamos acima utili-
zado como critica possa, subverter-se em defesa uma vez que um dos pressu-
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postos do documento é justamente a promoção de saberes contextualizados e
interdisciplinares, no entanto a questão que se pode fazer é, como promover
interdisciplinaridade sem a  especificidade cognitiva  garantida  somente pelo
tratamento disciplinar?

Com relação as finalidades do Ensino Médio a BNCC afirma que a esco-
la deve ser uma “escola que acolhe a juventude” de modo a garantir:

[…] desenvolvimento de competências que possibilitem aos estudantes
inserir-se de forma ativa, crítica, criativa e responsável em um mundo do
trabalho cada vez mais complexo e imprevisível criando possibilidades
para viabilizar seu projeto de vida e continuar aprendendo, de modo a
ser capazes de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupa-
ção ou aperfeiçoamento posteriores. (BRASIL, 2018, p.466).

Ainda sobre as finalidades do Ensino Médio a BNCCEM afirma:

[…] é também finalidade do Ensino Médio o aprimoramento do educan-
do como pessoa humana, considerando sua formação ética e o desenvol-
vimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Tendo em
vista a construção de uma sociedade mais justa, ética, democrática, in-
clusiva, sustentável e solidária (BRASIL, 2018, p.466).

A definição de competência trazida pela BNCC liga-se diretamente a
um conjunto de saberes práticos a serem postos em exercício no ato do traba-
lho cujas formas vivem em mutação nas sociedades contemporâneas, sendo
fundamental, sobretudo a competência e habilidade de assimilação de tais mu-
danças assim: “Na BNCC, competência é definida como a mobilização de co-
nhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e
socioemocionais),  atitudes  e  valores  para  resolver  demandas  complexas  da
vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BRA-
SIL, 2018, p.08). 

O cenário que se delineia é o de produção de uma educação que, preo-
cupada com o atendimento as demandas do mercado na sociedade neoliberal,
opta pela adesão de modelos pedagógicos que tem como foco principal a pro-
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moção de habilidades e competências gerais capazes de formar sujeitos que,
diante  das  adversidades  e  mudanças  constantes  derivadas  da  instabilidade
atual da economia, sejam capazes e criativos para que possam adaptar-se as
mudanças e dar continuidade a lógica do capital do Estado neoliberal, daí a
preocupação da BNCC com a dita “formação integral” compreendida no texto
como a capacidade de:

[…] reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural,  comunicar-se,
ser criativo, analítico-crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo,
resiliente, produtivo e responsável requer muito mais do que o acúmulo
de  informações.  Requer  o  desenvolvimento  de  competências  para
aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais dispo-
nível, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das cul-
turas digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter auto-
nomia para  tomar decisões,  ser  proativo para identificar  os dados de
uma situação e buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e
as diversidades (BRASIL, 2018, p.14).

A questão que segue é: Nesse contexto qual o lugar da filosofia no En-
sino Médio brasileiro? A resposta a que se chega a partir do exposto é a de que
não há lugar para o ensino e exercício do pensamento filosófico. Tendo em vis-
ta a imprecisão do que determina a Lei 13.415/17 ao expor que a filosofia deve
compor a BNCCEM enquanto estudos e práticas pode-se concluir que seu tra-
tamento pode tomar formas não disciplinares sendo, portanto sua especifici-
dade deixada a segundo plano, em detrimento de certas habilidades práticas
tais como as exposta no documento, segundo o qual:

No Ensino Médio, com a incorporação da Filosofia e da Sociologia, a área
de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas propõe o aprofundamento e a
ampliação da base conceitual e dos modos de construção da argumenta-
ção e sistematização do raciocínio, operacionalizados com base em pro-
cedimentos analíticos e interpretativos (BRASIL, 2018, p. 472).
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O deslocamento dos conteúdos filosóficos para as competências e ha-
bilidades superficialmente ligadas à filosofia se apresenta como uma retroces-
so, sendo comparável aos antigos estudos de Gramática, Dialética e Retórica
que compunham o Trivium da Idade Média (SAVIANI, 2010, p. 56-57).

Ao dar enfoque em habilidades de caráter pragmático, a BNCCEM re-
cusa à filosofia, tal como a entendemos, sua especificidade metodológica além
de ignorar a produção de saberes derivados do estudo da história do pensa-
mento filosófico, a operacionalizando, reduzindo-a a estudos de ética e funda-
mento filosóficos da política que estejam em consonância com os problemas
vigentes, assim se não há perspectiva filosófica, filósofo ou sistema que res-
ponda as questões da ordem do dia estes devem ser suprimidos.

Vemos que os caminhos nos levam a um futuro infeliz em que a posi-
ção ocupada pela filosofia ou é de conteúdo transversal, ou de saber operacio-
nalizado tendo em vista a produção de determinadas habilidades a ela ineren-
tes. Poderíamos discutir ainda o enfoque na ética dado pela BNCCEM à Educa-
ção Média e o modo como a filosofia pode ser usada como mecanismo de dis-
seminação da ideologia neoliberal mas este é problema para outra discussão.
O que fica evidente é que o futuro do ensino de filosofia na rede pública de en-
sino é incerto e devemos lutar para garantir o direito de acesso a este saber
fundamental a formação do homem. 

Considerações finais

Ao  se  realizar  uma  análise  acerca  das  mudanças  trazidas  pela
homologação da Lei 13.415/17, lei que regulamenta o Novo Ensino Médio e
dos processos de mudanças em andamento com a implementação da BNCCEM
torna-se imprescindível refletir a respeito de como tais mudanças ressoarão na
organização curricular e mais especificamente no ensino de filosofia no Ensino
Médio.

Uma análise da Lei 13.415/17 e da BNCCEM nos levam a questiona-
mentos referentes a identidade da educação brasileira e, principalmente a re-
flexão a respeito das forças e interesses que a movem. Fica evidente que os
processos de mudanças pelos quais o Sistema Nacional de Educação vem pas-
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sando tem como objetivo principal o atendimento a demandas do mercado li-
gadas ao desenvolvimento da economia e as influências por essa sofrida pelo
capital global e seus órgão representativos como a Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Nesse cenário a educação se volta a promoção de habilidades e com-
petências gerais básicas que seriam capazes de garantir aos sujeitos sua inte-
gração a realidade econômica do país e do mundo, tornando-se um processo
de preparação dos sujeitos para sua inserção em uma realidade dada como na-
tural e intransponível sendo, inclusive, vetado qualquer forma de manifestação
da consciência que se contraponha ao status quo.

A filosofia por seu caráter problematizador, crítico, reflexivo que busca
sempre compreender a realidade na sua totalidade está na contramão do pro-
cesso de mudança do Ensino Médio sendo transmutada em um tipo de saber/
fazer prático, uma vez que sua exclusão imediata do currículo geraria, por cer-
to, conflitos com estudantes e professores. Como alternativa a sua deliberada
exclusão do currículo do Ensino Médio esta é colocada em todo e nenhum lu-
gar, isto é, na transversalidade, recebendo tratamento interdisciplinar em um
modelo de educação em que as disciplinas são substituídas por itinerários for-
mativos, tendo sua especificidade negada e sua potencialidade formativa neu-
tralizada, restando apenas algumas “lições de ética” voltadas a promoção de
valores que vão ao encontro dos propostos pelo mercado.

Cabe a nós, professores e estudantes de filosofia e do Ensino Médio re-
agir às mudanças. Em uma sociedade como a nossa, marcada pela crescente
desigualdade social e consequente privação do acesso à educação de qualida-
de uma Base Nacional Comum para o Ensino Médio que acentua ainda mais o
desnivelamento  do  acesso  ao  saber  se  apresenta  como  uma  perversidade,
como a perpetuação da formação unilateral, como a ao jovem de sua humani -
dade realizada integralmente.
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V
A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO PROJETO POLÍTICO

PEDAGÓGICO DE UMA ESCOLA DO 
NORTE DO PARANÁ*

Aline Sirlene de Souza
Jorge Sobral da Silva Maia 

Introdução 

Este estudo faz parte de uma pesquisa em desenvolvimento pela linha
de pesquisa Práticas Docentes para a Educação Básica do Programa de Pós–
Graduação em Educação – PPEd da Universidade Estadual do Norte do Paraná,
Campus Jacarezinho, que tem como título “Educação ambiental crítica: con-
cepções e práticas nos anos iniciais do ensino fundamental”. 

Com esta pesquisa, pretendemos investigar a presença da educação
ambiental nos anos iniciais do ensino fundamental de um município do norte
do Paraná, identificar as concepções e práticas dos professores em relação à
Educação Ambiental. Além disso, pretendemos formar um grupo de estudos,
juntamente com esses professores, para promover um espaço de discussões
sobre a importância das práticas em educação ambiental que levem a reflexão
e ampliem o conhecimento sobre a Educação Ambiental Crítica, assim como
elaborar um documento tendo como ponto de partida os relatos dos professo-
res pesquisados, sobre as dificuldades encontradas, para executar a Educação
Ambiental Crítica e possibilidades para superar essas dificuldades.

Para tanto, consideramos que é importante compreender o local de
pesquisa, conhecer onde a instituição se insere, e uma das formas se dá pela
leitura do Projeto Político Pedagógico (PPP). Dessa maneira surge a seguinte
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questão de pesquisa: Como a educação ambiental está inserida no PPP de uma
escola do norte do Paraná? 

Procedimentos metodológicos

Para esse estudo, selecionamos o Projeto Político Pedagógico de uma
das escolas escolhidas para a realização da pesquisa intitulada “Educação am-
biental crítica: concepções e práticas nos anos iniciais do ensino fundamental”.
Esse documento é do ano de 2018 e está sendo revisto para adequação à Base
Nacional Comum Curricular e Referencial Curricular do Paraná, portanto ao re-
alizarmos a pesquisa anteriormente exposta, será necessária, uma nova análise
do documento readequado para verificar se houve mudanças quanto às ques-
tões ambientais.

Utilizamos  a  pesquisa  documental  que,  de  acordo  com  Tozoni-Reis
(2009, p. 41) “a busca de informações (dados) sobre os fenômenos investiga-
dos é realizada nos documentos, que exigem, para a produção de conhecimen-
tos, uma análise.” A análise de texto, nesse caso o Projeto Político Pedagógico,
segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 28) permite “observar os componentes
de  um conjunto,  perceber  suas  possíveis  relações,  ou  seja,  passar  de  uma
ideia-chave para um conjunto de ideias mais específicas, passar à generaliza-
ção e, finalmente, à crítica.” 

Primeiramente,  realizamos  a  leitura  geral  do  documento,  a  fim  de
compreender sua organização e construção. Na sequência, buscamos como a
Educação Ambiental se apresentava para analisá-la de acordo com o referenci-
al teórico adotado. Cabe ressaltar que não nos detivemos a analisar os conteú-
dos, mas a concepção de educação ambiental nesse documento.

A importância do projeto político pedagógico para escola

O Projeto Político Pedagógico é uma exigência legal, um dos principais
documentos que norteiam o trabalho da escola. Silva (2003, p. 296) define o
PPP como um documento “elaborado coletivamente pelos sujeitos da escola e
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que aglutina os pensamentos políticos e filosóficos em que a comunidade acre-
dita e os quais deseja praticar”. A autora ainda acrescenta que nele se definem
“os valores humanitários, princípios e comportamentos que a espécie humana
concebe como adequados para a convivência humana” assim como “sinaliza os
indicadores de uma boa formação e que qualifica as funções sociais e históri -
cas que são de responsabilidade da escola” (SILVA, 2003, p. 296). 

Nesse sentido, partimos do pressuposto de que o Projeto Político Pe-
dagógico pode constituir-se como instrumento de luta e transformação social e
se ele estiver permeado pela educação ambiental é possível que essa realidade
também se manifeste na escola.

O Projeto Político Pedagógico é um documento previsto na Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação, Lei 9394/96, em seus artigos 12, 13 e 14 que incu -
bem os estabelecimentos de ensino de elaborar e executar sua proposta peda-
gógica, assim como salienta a participação dos docentes na construção dessa
proposta. Por conseguinte, essa construção deve promover ações de gestão
democrática, ou seja, se faz necessário a participação de toda comunidade es-
colar. 

Paro (2005) afirma que a participação da comunidade na gestão esco-
lar encontra inúmeros obstáculos, portanto há a necessidade de compreender
a relevância dessa participação, não desistindo diante das primeiras dificulda-
des. Além disso, o autor salienta que a transformação da escola passa pela sua
apropriação pelas camadas trabalhadoras, modificando a própria distribuição
do trabalho no interior da escola. 

Desse modo, a gestão democrática na escola articula-se com os inte-
resses da sociedade, assim como é influenciada por aspectos econômicos, po-
líticos, sociais. Mesmo com todos esses desafios e influências, a participação
da comunidade escolar  na  elaboração  do Projeto Político  Pedagógico pode
contribuir para a transformação social, desde que se incorpore nas dimensões
do PPP o compromisso com a formação humana e construção da cidadania.

De acordo com Veiga (1998) o PPP, tem duas dimensões importantes,
a dimensão política e a dimensão pedagógica. Em sua dimensão política com-
promete-se com a formação de cidadãos para um determinado tipo de socie-
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dade. Assim, no Projeto Político Pedagógico encontram-se as concepções de
educação, sociedade, concepções estas que perpassam as relações sociais.

Na sua dimensão pedagógica possibilita que se efetive a intencionali-
dade da escola, definindo ações educativas. Segundo Veiga (1998, p. 13), essa
intencionalidade  deve  ser  de  formar  o  cidadão  “participativo,  responsável,
compromissado, crítico e criativo.” Nesse sentido, o PPP contempla as propos-
tas a serem desenvolvidas coletivamente guiadas por sua visão política, pois
essas dimensões estão intrinsecamente ligadas.

Ao considerarmos a importância de suas dimensões compreendemos
que a elaboração do Projeto Político Pedagógico não é simples, pois ao definir
as intenções da escola e seus compromissos como instituição educacional, de-
fine-se também a teoria pedagógica que irá norteá-la. Dessa forma, se a escola
deseja alterar a teoria que a norteia, não é suficiente apenas alterá-la no docu-
mento, como alerta Saviani (2011, p. 102):

Assim, quando se quer mudar o ensino, guiando-se por uma outra teoria,
não basta formular o projeto pedagógico e difundi-lo para o corpo do-
cente, os alunos e, mesmo, para toda a comunidade, esperando que eles
passem a se orientar por essa nova proposta. É preciso levar em conta a
prática das escolas que, organizadas de acordo com a teoria anterior,
operam  como  um  determinante  da  própria  consciência  dos  agentes,
opondo, portanto, uma resistência material à tentativa de transformação
alimentada por uma nova teoria. 

Desse modo, ao elaborar o PPP é importante o envolvimento de toda
escola,  propiciando situações para que a proposta possa ser construída em
conjunto e não apenas como cumprimento às responsabilidades jurídicas. En-
tretanto, nem sempre o Projeto Político Pedagógico é construído em conjunto,
possibilitando a participação da comunidade escolar. Todavia, ao buscarmos
uma educação transformadora, há a necessidade de que diretores, coordena-
dores, professores, toda comunidade escolar e instâncias colegiadas sejam res-
ponsáveis por contribuir na tomada de decisões e, consequentemente, na me-
lhoria do ensino e da aprendizagem. 
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Segundo Libâneo (2012, p. 251) é de responsabilidade de toda comuni-
dade escolar assumir a construção do PPP e para que isso ocorra é necessário
articular os segmentos que a compõe a fim de criar espaços de participação, e
dessa  forma a  gestão estará  a  serviço  dos  objetivos  educacionais.  O autor
aponta ações importantes a serem tomadas na elaboração do Projeto Político
Pedagógico, como gestão participativa, formação continuada, formas de avali-
ação da escola e do desenvolvimento do projeto.

Nesse sentido, compreendemos a importância do Projeto Político Pe-
dagógico para a escola e consequentemente para o trabalho educativo, pois
ele "dará indicações necessárias à organização do trabalho pedagógico, que in-
clui o trabalho do professor na dinâmica interna da sala de aula." (VEIGA, 1998,
p. 14).  Dessa forma, é imprescindível pensar no papel da escola na garantia da
apropriação pelos alunos dos conteúdos indispensáveis à sua formação.

Práticas pedagógicas em educação ambiental no contexto escolar

A escola tem um importante papel no desenvolvimento de práticas pe-
dagógicas que priorizem os conteúdos elaborados pela humanidade, tendo o
Projeto Político Pedagógico como norteador de suas ações. Segundo Saviani
(2011, p. 14) ela existe “para propiciar a aquisição dos instrumentos que possi-
bilitam o acesso ao saber elaborado (ciência), bem como o próprio acesso aos
rudimentos desse saber. As atividades da escola básica devem organizar-se a
partir dessa questão.”

Ainda que haja certa clareza quanto à importância de seu papel, perce-
bemos uma diversidade de fatores que, em alguma medida, dificultam e com-
prometem a formação integral dos estudantes, consequência de um crescente
esvaziamento  de  conteúdos,  contrapondo-se  às  atividades  que  podem  ser
transformadoras. Neste contexto, a educação também pode reproduzir as rela-
ções dominantes, como bem esclarece Loureiro (2019, p. 21):

A educação é uma dimensão indispensável  do tornar-se humano. Por
isso, sabendo ou não desse estatuto ontológico, em que o indivíduo só o
é em sociedade, tanto se fala da educação como condição para qualquer
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transformação social. Contudo, enquanto um processo de socialização e
aprendizado, é sempre oportuno lembrar que, ao mesmo tempo em que
é indissociável dos movimentos transformadores, é igualmente elemen-
to de reprodução das relações dominantes, uma vez que se realiza em
sociedades determinadas e atende a certos fins quando é instituída.

Assim, é relevante compreender que a Educação Ambiental pode se
apresentar  de  diferentes  formas  no  contexto  escolar,  sustentadas  por
determinados interesses e que as concepções de Educação Ambiental inseridas
no  Projeto  Político  Pedagógico  podem  promover  ações  superficiais  ou
transformadoras.

Uma das formas em que a EA pode se apresentar no contexto escolar é
a perspectiva fragmentada e conservadora, com vistas a resolver problemas
pontuais, preocupada apenas com comportamentos individuais que deveriam
ser aprendidos por  todos, ignorando-se a relação sociedade e natureza.  De
acordo com Maia e Teixeira (2015, p. 299):

Nesse contexto, as questões referentes à EA têm pouco espaço na orga-
nização do trabalho na escola pública, sendo relegadas a projetos pontu-
ais como datas comemorativas, além de outras tão fragmentadas quanto
essas, levando à compreensão, por parte dos professores, gestores, estu-
dantes e pais, que estas questões são secundárias no conteúdo escolar.

 Nessa perspectiva “o processo educativo promove mudanças superfi-
ciais para garantir o status quo, a alteração de certas atitudes e comportamen-
tos,  sem que isso signifique incompatibilidade com o modelo de sociedade
contemporânea em que vivemos.” (LOUREIRO, 2003, p. 38).  As práticas peda-
gógicas que consideram essa perspectiva preocupam-se com a transmissão de
conhecimentos, como também repassar comportamentos padrões. 

Encaixam-se nesta perspectiva atividades que tem um fim em si mes-
mas. Maia e Teixeira (2015, p. 294) entendem que:

O relativismo, que por vezes encontramos em algumas práticas de EA,
em nome de que “qualquer ação é válida”, prejudica processos mais con-
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sistentes do ponto de vista sócio-histórico, em relação à educação esco-
lar, em geral, e à EA especificamente. Consideramos estas ações como
atitudes pontuais  e  fragmentadas do currículo,  geralmente praticadas
por meio de “comemorações” como o Dia da Árvore, Dia do Índio, Dia do
Meio Ambiente, Dia da Água etc.

Por  outro  lado,  ela  pode  se  apresentar,  em  uma  perspectiva  que
supere a dicotomia entre sociedade e natureza, como uma ação educativa que
exige  considerar  o  estudante  como  sujeito  social,  não  havendo  separação
entre elas. Para Loureiro (2007, p. 67) sendo ela “uma prática social como tudo
aquilo  que  se  refere  à  criação  humana  na  história,  a  educação  ambiental
necessita vincular os processos ecológicos aos sociais na leitura de mundo, na
forma de intervir  na  realidade e de existir  na  natureza”.  Ainda,  segundo o
mesmo autor, para a Educação Ambiental Crítica não é possível uma prática
escolar sem “o conhecimento da posição ocupada por educandos na estrutura
econômica, da dinâmica da instituição escolar e suas regras e da especificidade
cultural do grupo social com o qual se trabalha”. Nesse sentido, no processo
educativo  deve-se  considerar  a  complexidade  das  relações  envolvidas  nas
questões ambientais, como explicitam Festozo e Tozoni-Reis (2014, p. 96) ao
considerarem que: 

A Educação Ambiental Crítica da forma como a compreendemos propõe
uma intervenção educativa democrática adequada, sendo capaz de abar-
car a complexidade das relações socioambientais, pois parte de uma con-
cepção natureza-sociedade como uma unidade dialética, que pretende
denunciar as dicotomias da ciência cartesiana e positivista e da socieda-
de capitalista (sociedade/natureza; esfera econômica/esfera social; men-
te/corpo; matéria/espírito, etc.). 

Para que as práticas em Educação Ambiental no ensino formal contem-
plem essa complexidade de relações socioambientais superando a visão carte-
siana  e  fragmentada,  algumas  ações  são  de  grande  importância.  Loureiro
(2005) aponta seis delas: 
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(1) vinculação do conteúdo curricular com a realidade de vida da comu-
nidade escolar; (2) aplicação prática e crítica do conteúdo apreendido;
(3) articulação entre conteúdo e problematização da realidade de vida,
da condição existencial e da sociedade; (4) projeto político-pedagógico
construído de modo participativo; (5) aproximação escola-comunidade;
(6) possibilidade concreta do professor articular ensino e pesquisa, refle-
xão sistematizada e prática docente. (LOUREIRO, 2005, p. 329)

Levando-se em conta as ações apontadas por Loureiro (2005), conside-
ramos importante que o PPP contemple a educação ambiental, principalmente
na perspectiva crítica, pois se ela estiver inserida na visão política da escola,
construída  coletivamente  pelos  interesses  da  comunidade escolar,  possivel-
mente orientará  as  práticas pedagógicas  tornando-as  transformadoras,  pro-
porcionando aos estudantes um conhecimento emancipatório. Dessa maneira,
as práticas no contexto escolar devem partir da compreensão da realidade e
aspectos que envolvem os problemas ambientais, com objetivo de transformar
essa realidade.

A inserção da educação ambiental no projeto político pedagógico

A Educação Ambiental é reconhecida como importante no ensino for-
mal, há algum tempo, em diversos documentos nacionais, estaduais e munici -
pais, considerada um eixo integrador no processo de formação. Dentre esses
documentos podemos destacar: a Constituição Federal (1988) que estabelece
em seu artigo 25 o direito ao meio ambiente, assim como a necessidade de
promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino, como também a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibra-
do, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
(...)
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VI – promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente.

 A Política Nacional do Meio Ambiente (1981) também reforça a edu-
cação ambiental em todos os níveis do ensino, salientando sua presença inclu-
sive na educação da comunidade, com o objetivo de capacitar para participa-
ção ativa na defesa do meio ambiente; a Política Nacional de Educação Ambi-
ental (Lei n.º 9.795, de 27 de abril de 1999), que afirma a educação ambiental
como um componente essencial e permanente da educação formal.

Art. 2.º A Educação Ambiental é um componente essencial e permanen-
te da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada,
em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter for-
mal e não-formal.

Além destes, temos os Parâmetros Curriculares Nacionais, que tratam
o tema meio ambiente integrado às áreas, de maneira transversal. Assim como
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (Resolução CNE
nº 12/2012), que além de complementar a Política Nacional de Educação Am-
biental trazendo os princípios e objetivos, indica formas de inserção da EA na
Educação Básica e Ensino Superior:

Art. 16. A inserção dos conhecimentos concernentes à Educação Ambi-
ental nos currículos da Educação Básica e da Educação Superior pode
ocorrer:
I – pela transversalidade, mediante temas relacionados com o meio am-
biente e a sustentabilidade socioambiental;
II – como conteúdo dos componentes já constantes do currículo;
III – pela combinação de transversalidade e de tratamento nos compo-
nentes curriculares. Parágrafo único. Outras formas de inserção podem
ser admitidas na organização curricular da Educação Superior e na Edu-
cação Profissional Técnica de Nível Médio, considerando a natureza dos
cursos.
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No que se refere a Educação Infantil e Ensino Fundamental, recente-
mente temos a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018), um documento
normativo que estabelece aprendizagens essenciais a serem desenvolvidas na
Educação Básica. A BNCC ressalta os documentos e resoluções anteriores e tra-
ta a Educação Ambiental como um dos Temas Contemporâneos Transversais, a
serem inseridos nos documentos curriculares.

Em âmbito estadual, o Paraná elaborou o Referencial Curricular do Pa-
raná, estabelecendo objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem.
Este documento tem por base a BNCC, porém considera as especificidades do
estado. Ainda com relação ao estado do Paraná, como complementação ao re-
ferencial, elaborou-se o Currículo da Rede Estadual Paranaense (CREP). Neste
documento os conteúdos foram divididos de acordo com os trimestres, com o
objetivo de que essa organização fortaleça o processo de ensino-aprendiza-
gem. Porém, ao estabelecer e definir os conteúdos e período para que sejam
desenvolvidos, o CREP pode diminuir a autonomia das escolas na definição de
suas propostas curriculares. 

Essas leis e documentos salientam a importância de que a Educação
Ambiental se faça presente no âmbito escolar, entretanto, se a elaboração do
PPP for guiada apenas por eles pode ocorrer uma incorporação superficial des-
sa temática.  Assim, eles devem ser analisados coletivamente na construção do
Projeto Político Pedagógico, estabelecendo adequações a fim de que esse do-
cumento contemple a realidade de cada escola, ou seja, que se considere suas
características e especificidades. 

Dessa forma, a inserção da Educação Ambiental no PPP da escola pode
contribuir  para que as práticas educativas nessa temática colaborem para a
formação humana integral, considerando todos os aspectos de ordem cultural,
social,  econômica  e  política.  De  acordo  com  Tozoni-Reis  (2008)  ao  refletir
sobre a EA na escola é preciso pensar nas relações entre educação, escola e
sociedade. Para a autora, o processo educativo é um processo de formação
humana, ou seja, nele os seres humanos são produzidos, construídos, como
humanos.

Entretanto a educação escolar pode manter ou alterar as relações soci-
ais  historicamente construídas,  assim é  necessário  compreender as  práticas
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pedagógicas derivadas das intencionalidades expostas no PPP, bem como en-
tender que a educação ambiental pode se apresentar de diferentes formas no
contexto escolar, e que a concepção inserida na proposta pedagógica pode ser
instrumento de transformação da sociedade ou de manutenção de interesses
hegemônicos.

O projeto político pedagógico analisado apresenta poucas linhas sobre
Educação Ambiental. Nele, a questão ambiental é considerada “como cada vez
mais urgente e importante para a sociedade, pois o futuro da humanidade de-
pende da relação estabelecida entre a natureza e o uso pelo homem dos recur -
sos naturais disponíveis.” (PPP, 2018, p. 162).

Percebemos que o ambiente no PPP é tratado como “recursos natu-
rais”, dessa forma difere-se do referencial adotado para este trabalho por não
considerar as dimensões sociais. Segundo Loureiro (2003) quando os progra-
mas educativos “por dissociarem o ambiental do social e retirarem a historici-
dade da atividade humana, podem conduzir a um idealizado e acrítico consen-
so sobre as causas e soluções dos problemas ambientais.” (LOUREIRO, 2003,
pp. 51-52).

O PPP menciona a Lei 9.795 de 27 de abril de 1999, que estabelece que
a Educação Ambiental deve estar presente, de forma articulada, em todos os
níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal e
afirma “a importância de se incluir a temática do Meio Ambiente, permeada
em toda prática educacional.” (PPP, 2018, p. 162). 

Para Loureiro (2007, p.71) “é preciso, no âmbito escolar, conseguir a
inserção da educação ambiental no projeto político-pedagógico e a consolida-
ção de espaços de participação institucionais [...] nas quais a discussão ambien-
tal pode ser inserida e potencializada.”

De acordo com o PPP os projetos desenvolvidos na escola, tanto de
Educação Ambiental, quanto de outros temas “trabalham, de maneira contex-
tualizada, enfatizando certos temas que fazem necessários à realidade da esco-
la em momentos específicos e, desenvolvendo outros temas durante todo o
ano letivo.” (PPP, 2018, p.51). Apesar de mencionar que a escola desenvolve
projetos de Educação Ambiental, notamos que esses projetos, atividades e ou-
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tras ações, não estão expostos no PPP, dessa forma não foi possível identificar
somente pela leitura, a concepção de Educação Ambiental inerente a eles.

Conclusões 

Diante do exposto, identificamos a importância da Educação Ambien-
tal estar inserida no Projeto Político Pedagógico, considerando todos os aspec-
tos que envolvem os problemas ambientais, em uma perspectiva de totalida-
de. Dessa forma, salientamos a necessidade de que a construção do PPP priori -
ze ações de gestão democrática, propiciando a participação de toda comunida-
de escolar em sua construção.

Em uma análise inicial do Projeto Político Pedagógico de uma escola
dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental do Norte do Paraná, verificamos a
presença da educação ambiental, porém de maneira fragmentada, não a rela-
cionando ao contexto histórico e social, considerando o ambiente como “re-
cursos naturais,” e não por seu valor intrínseco.

Do mesmo modo, ainda que mencione desenvolver projetos e ativida-
des de Educação Ambiental, elas não se apresentam explicitamente no docu-
mento. Assim, faz-se necessário ir a campo para verificar em que medida isso
se apresenta na realidade escolar, assim como qual a concepção adotada nes-
ses projetos e atividades desenvolvidas pelos docentes no intuito de perceber
se há uma contradição entre o que se apresenta no documento, e o que é efe -
tivamente é realizado.

Por fim, cabe ressaltar a importância das práticas pedagógicas funda-
mentadas nos conhecimentos construídos historicamente pela humanidade, a
fim de proporcionar aos estudantes um conhecimento emancipatório, garan-
tindo a participação e controle social da comunidade escolar e tendo a Educa-
ção Ambiental como um eixo integrador no processo ensino aprendizagem, in-
serida no Projeto Político Pedagógico.
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VI
DISCUSSÃO SOBRE O CARÁTER EMANCIPATÓRIO DAS
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM SEXUALIDADES CRÍTICA*

André Luiz Santos de Oliveira
Jorge Sobral da Silva Maia

Introdução

As práticas pedagógicas acerca das questões de gênero e sexualidades
nas escolas públicas precisam ser exploradas e discutidas, principalmente nas
sociedades sob modo de produção capitalista, por ao longo da história consti-
tuírem uma ordem heteronormativa implementada nas relações humanas alie-
nadas, na produção da cultura, promovendo um contexto social heterossexis-
ta,  homonegativo  e  transnegativo  (BIANCON,  2016).  É  fundamental  buscar
compreender, segundo Dalberio (2007), como os professores trabalham essas
temáticas, sabendo da constante vigilância e liberdade controlada implemen-
tada nos sistemas de ensino, que dificulta o processo de ensino e aprendiza-
gem  com  caráter  transformador  e  instrumento  de  humanização,  buscando
constituir a segunda natureza dos seres humanos, resultado da cultura cons-
truída ao longo do tempo, e que tem como princípio a apropriação dos conhe-
cimentos filosóficos, científicos e artísticos (MAIA, 2019). 

Para que esses pensamentos hegemônicos deixem de determinar as
relações existentes na sociedade é importante haver o enfrentamento com vis-
tas à superação desses conceitos produzidos pela sociedade do capital e o inte-
rior das escolas públicas pode ser considerado apropriado para enfrentar as
determinações de pensamentos hegemônicos, através de uma pedagogia com
caráter contra-hegemônico, onde se busca qualidade no ensino, através de um
trabalho educativo com compromisso político (BIANCON, 2019).
*DOI – 10.29388/978-65-86678-78-9-0-f.117-134
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Uma tendência pedagógica que busca a emancipação humana, com
vistas à superação do modo de produção capitalista e também, consequente-
mente, as demandas particulares hegemônicas, é a pedagogia histórico-crítica,
que segundo Saviani (2013) compreende a educação no seu desenvolvimento
histórico-objetivo,  possibilitando articular  uma proposta  pedagógica  que  dê
subsídios aos estudantes para desenvolverem um pensamento crítico. Diante
desta problemática levantamos a seguinte questão de pesquisa: Quais as difi-
culdades sofridas pelos docentes acerca da discussão dos temas referentes às
sexualidades na educação pública?

O método

O  método  materialista  histórico  dialético  orienta  a  fundamentação
deste artigo, por ser crítico e não reprodutivista, e por através dele, se chegar
ao real pensado, que apropria e supera o senso comum, que tem como carac-
terística a pseudoconcreticidade (ZAGO, 2013). Essa lógica, que busca afirmar e
reconhecer o movimento dialético dos objetos e fatos com suas condições his-
tórico-sociais e de acordo com Pires (1997) promove o movimento do pensa-
mento através da materialidade histórica, que se dá na maneira como os seres
humanos se organizam em sociedade, ao longo do tempo, culminando nas re-
lações sociais construídas pelos séculos de existência. Desta forma, utiliza-se o
princípio da contradição, partindo de uma visão empírica da realidade (real
aparente) e elaborando teorias por meio de pensamentos e reflexões (abstra-
ções), para chegar ao concreto pensado, e assim, compreendendo o objeto de
estudo em sua essência, síntese de múltiplas determinações (PIRES, 1997).

Sexualidades e o caráter crítico

Na sociedade do capital, a classe dominante procura manter a hege-
monia, que segundo Biancon (2016, p. 28), é “a capacidade de determinados
grupos sociais, por meio de seus intelectuais, construírem concepções univer-
sais que refletem um ponto de vista inerente ao grupo que pertencem”, tor-
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nando sua visão ideológica, como um pensamento coletivo. Um exemplo, se-
gundo Louro (1997), é o da lógica invariável de submissão da mulher ao ho-
mem, sem levar em consideração que no pólo masculino, há feminilidade e o
oposto também é verdadeiro e, desconsidera-se também, que cada mulher e
homem são diferentes uns dos outros, possuindo identidades diversas. Essa
concepção que produz as diferenças estabelecidas pela classe detentora do
poder ocorre, pois o pensamento individual da burguesia, de que cada um pos-
sui função e características distintas na sociedade, se torna uma verdade a to-
dos, uma falsa consciência que percebe apenas a aparência dos fenômenos.

Essa forma de pensamento, em que não são considerados todos os
pontos de vista, e se enxerga apenas a aparência e não a essência, sem o obje-
tivo de transformar, negando a contradição e consequentemente visão crítica
da realidade, é uma lógica fragmentada, o senso comum. Essa maneira de pen-
sar pode ser superada, quando se enxerga uma “concepção de mundo na qual
se  articulam o conhecimento objetivo da natureza e a  organização coletiva
consciente da sociedade” (DUARTE, 2015, p. 11).

Pelo ponto de vista crítico, deve-se pensar no conceito gênero, consi-
derando a possibilidade de incluir

[...] diferentes formas de masculinidade e feminilidade que se constitu-
em socialmente. A concepção dos gêneros como se produzindo dentro
de uma lógica dicotômica implica  um pólo que se  contrapõe a  outro
(portanto uma idéia singular de masculinidade e de feminilidade), e isso
supõe ignorar ou negar todos os sujeitos sociais que não se "enquadram"
em uma dessas formas. Romper a dicotomia poderá abalar o enraizado
caráter heterossexual que estaria, na visão de muitos/as, presente no
conceito "gênero". Na verdade, penso que o conceito só poderá manter
sua utilidade teórica na medida em que incorporar esses questionamen-
tos (LOURO, 1997, p. 34).

Isso quer dizer que vários fatores determinam as identidades sexuais
humanas e não apenas o caráter biológico. Louro (2008, p. 18) propõe, que
“nada há de puramente natural e dado em tudo isso: ser homem e ser mulher
constituem-se em processos que acontecem no âmbito da cultura” e Figueiró

119



(2014, p. 42) acrescenta que a sexualidade “não pode, pois, ser restringida à
sua dimensão biológica, nem à noção de genitalidade, ou de instinto, ou mes-
mo de libido.” A Organização Mundial da Saúde complementa este contexto,
ao deixar claro que diversos fatores influenciam nas sexualidades dos seres hu-
manos, como “biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais,
legais,  históricos,  religiosos  e  espirituais”  (WORLD  HEALTH  ORGANIZATION,
2006, p. 29).

Sendo assim, quando se considera todos os aspectos relacionados às
questões de gênero e sexualidades, obtém-se uma visão crítica, uma postura
que tem como objetivo de “[...] desvendar, mais que o conflito das interpreta -
ções, o conflito dos interesses e dessa forma buscar transformar as situações
ou fenômenos estudados, resgatando sempre sua dimensão histórica e des-
vendando suas possibilidades de mudança.” (MAIA, 2011, p. 12).

Essa visão crítica dificulta, de acordo com Duarte (2015), o processo de
legitimação do caráter fetichista das relações sociais capitalistas, por ela se evi-
ta a romantização do saber popular e a visão elitista do conhecimento, desen-
volvendo concepção de mundo em nível mais elaborado e consciente, desven-
dando as concepções socialmente construídas pelos detentores do poder, que
podem formar pensamentos estabelecendo pré-conceitos acerca de determi-
nados assuntos,  como nas sexualidades, que necessitam ser compreendidas
como questões sociais e políticas, constituindo-se ao longo da vida de manei-
ras diferentes por todos os sujeitos. Portanto, apenas socialmente os corpos
ganham sentido, constituídos pela cultura presente em determinado espaço e
momento histórico, onde se expressam desejos e prazeres, que são moldados
pelas redes de poder de uma sociedade (LOURO, 2000).

Neste sentido, há de se compreender que as questões de gênero e se-
xualidades são desenvolvidas ao longo do tempo, pelas relações sociais e, por-
tanto, “a transexualidade é uma questão de identidade. Não é uma doença
mental, não é uma perversão sexual, nem é uma doença debilitante ou conta -
giosa” (JESUS, 2012, p. 7). Essa questão, segundo Jesus (2012) é referente a
como as pessoas se identificam; se a identificação for com o gênero masculino,
por exemplo, é um homem transexual e se for com gênero feminino, mulher
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transexual e a partir daí sim, as pessoas podem ser consideradas homossexu-
ais, heterossexuais ou bissexuais,

Dependendo do gênero que adota e do gênero com relação ao qual se
atrai afetivo sexualmente, portanto, mulheres transexuais que se atraem
por homens são heterossexuais, tal como seus parceiros, homens transe-
xuais que se atraem por mulheres também; já mulheres transexuais que
se atraem por outras mulheres são homossexuais, e vice-versa (JESUS,
2012, p. 8).

Essas formações de identidade são definidas,  de  acordo com Louro
(2000), pela cultura e história, portanto nessa sociedade o que se estabelece
como normal é o homem branco, heterossexual, de classe média, morador de
zona urbana e cristão.  Tudo que seja diferente disso é  marcado e descrito
como desviante, como no caso das mulheres e dos homossexuais.

Nestes discursos preconceituosos,  onde há uma segregação entre o
que é “normal” e “anormal” numa determinada sociedade, em que se trata de
maneira desigual pessoas que possuem identificação com o gênero diferente
ao do nascimento, deve ser feito um trabalho, onde nos assuntos referentes às
questões de gênero e sexualidades, os fenômenos sejam investigados por uma
concepção crítica, desenvolvendo muitas maneiras de perceber a realidade,
não de forma fragmentada, mas com todas as relações possíveis, se aproxi-
mando da totalidade, onde a realidade seja sintética, sem valorizar “uma con-
cepção (inclusive nos cérebros individuais) desagregada, incoerente, inconse-
quente, adequada à posição social e cultural (...)” (GRAMSCI, 2011, p. 148).

Uma maneira de pensar a realidade, de modo a compreender os fenô-
menos em sua essência, é “estudá-la a partir do saber especializado identifi-
cando causas e consequências dos fenômenos sociais,  percebendo-os como
síntese de múltiplas determinações” (MAIA, 2011, p. 211). Esse pensamento
pode, segundo Biancon (2016, p. 122)

[...] libertar o gênero humano dessas correntes opressoras que constitu-
em nossa atual condição social, a qual só é dada quando os homens e as
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mulheres se apropriarem do conhecimento histórico objetivo elaborado,
superando os arranjos alienantes existentes em nosso mundo.

Para isso, há a necessidade de uma educação que busque a emancipa-
ção humana e transformação da sociedade, onde o gênero seja um conceito
que deve ser entendido como compreensão e representação das característi-
cas sexuais, trazendo para o campo social, onde são construídas as desigualda-
des (LOURO, 1997).

Práticas pedagógicas emancipatórias

A educação, de acordo com Biancon (2016), não pode ser separada do
contexto social, e o processo educativo necessita estar preocupado com todas
as questões que envolvam os assuntos acerca do gênero e das sexualidades,
no sentido de buscar uma transformação social e nessa perspectiva, busca-se o
avanço da educação escolar institucionalizada, que deve ser,  segundo Maia
(2011, p. 119) “[...] um local propício para a formação dos agentes sociais em
condições de identificar, compreender e dar o enfrentamento necessário a cri-
se socioambiental [...], o papel da escola é o de socializar o saber sistematiza-
do, elaborado pela cultura” e o trabalho educativo deve “produzir, direta e in-
tencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida
histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 2013, p.13). 

Para que se consiga desenvolver um processo educativo com vistas à
superação da sociedade capitalista, o materialismo dialético deve ser conside-
rado, por não separar em momento algum a teoria da prática, pois de acordo
com Gadotti (1995, p. 23), “a prática é o critério de verdade da teoria, pois o
conhecimento parte da prática e a ela volta dialeticamente”. Assim, o conheci-
mento elaborado é desenvolvido,  ocorrendo o movimento do pensamento,
culminando na compreensão histórica de organização dos seres humanos em
sociedade, pelas relações construídas. (PIRES, 1997).

Em suma, uma concepção dialética da realidade social, ambiental e do
pensamento humano, supera a abordagem utilitária e utilitarista do am-
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biente.  Por  esse  processo  dialético  é  possível  que  os  sujeitos  sociais
apropriem-se das categorias que compõem o modo de produção capita-
lista para, instrumentalizados, produzir um enfrentamento que permita
evidenciar as concepções ideológicas e alienantes desse modelo societá-
rio (MAIA, 2011, pp. 83-84).

Sendo  assim,  adotando  a  dialética  como  método  de  ensino,  Maia
(2011)  entende  que  as  contradições  presentes  na  realidade  ficarão
perceptíveis, facilitando o enfrentamento de questões presentes na sociedade,
como no caso  da homofobia  e  sexismo.  Diante  dessas  e  outras  formas  de
preconceito, os seres humanos precisam se “apropriar das forças essenciais
humanas historicamente produzidas e socialmente acumuladas nas produções
materiais e imateriais da cultura humana [...]” (GALVÃO; LAVOURA; MARTINS,
2019, p. 56-57). 

Com base na percepção da realidade a partir da totalidade e de objeti-
var uma sociedade mais justa e igualitária é possível pensar na democracia po-
pular, e agir instrumentalizando as classes menos favorecidas para o enfrenta-
mento às condições de exploração a que estão submetidas. Para isso a pedago-
gia histórico-crítica,  uma vez desenvolvida na Educação Básica,  viabiliza  em
cada indivíduo conhecimentos acerca das artes, filosofia e ciências, essenciais
para o pleno desenvolvimento humano (GALVÃO; LAVOURA; MARTINS, 2019).

Saviani (2013a) enfatiza que ela se desenvolve de modo histórico-obje-
tivo, na maneira de entender a educação. Isso significa, na compreensão de La-
voura; Martins (2019, p.80), ser fiel “ao seu fundamento filosófico, o materia-
lismo histórico-dialético, analisar e entender a questão educacional em meio à
captação do movimento objetivo do processo histórico, das condições materi-
ais da existência humana” e a consequência é um processo educativo que dê
condições para os educandos de se emanciparem e transformarem a socieda-
de (SAVIANI, 2013a).

Por ser uma prática pedagógica que instrumentaliza o estudante para
o enfrentamento das mais variadas formas de exploração e preconceitos, ela é
emancipadora, pois leva os indivíduos a assumirem responsabilidade política,
resgatarem uma visão histórica e potencializarem o ato de pensar, possibilitan-

123



do a compreensão das diversas formas de entendimento das relações entre so-
ciedade e natureza, e o reconhecimento das culturas, culminando em respeito
à igualdade na diversidade e superando a lógica do capital (MAIA, 2011). Desta
maneira, é uma concepção pedagógica contra-hegemônica, por buscar de ma-
neira “intencional e sistematicamente colocar a educação a serviço das forças
que lutam para transformar a ordem vigente visando a instaurar uma nova for -
ma de sociedade” (SAVIANI, 2012, p. 145).

Essa  pedagogia  entende  a  educação  como  uma  ferramenta  para  a
emancipação humana,  em que  o  método utilizado pelo  professor  parte  da
prática social e, volta a ela pela ação educativa, neste sentido tanto o professor
quanto o aluno estão inseridos, porém em diferentes posições, para haver um
bom encaminhamento das soluções de problemas trazidos pela prática social
(SAVIANI, 2012). Desta maneira, deve-se por ela,

[...]  identificar  as  questões  suscitadas  pela  prática  social
(problematização), dispor os instrumentos teóricos e práticos para a sua
compreensão  e  solução  (instrumentalização)  e  viabilizar  sua
incorporação como elementos integrantes  da própria  vida dos alunos
(catarse) (SAVIANI, 2012, p. 160).

Através desse percurso, que não se dá de maneira linear e sim, em es-
piral, Maia (2011) entende que pode haver um caminho para enfrentar a alie-
nação, desenvolvendo a lógica dialética e por ela, através dos questionamen-
tos, compreender o conflito de interesses, visando uma transformação das re-
lações sociais, para cristalizar a práxis revolucionária, no sentido de exercitar a
ação-reflexão-ação, além de integrar teoria e prática.

Esse exercício desenvolvido por um método de ensino, onde se tem
como princípio e fim a prática social, dá ao estudante a posse do conhecimen-
to erudito, embasado na perspectiva da totalidade, potencializando o processo
de ensino e facilitando a compreensão da realidade social, através da união en-
tre o saber e o fazer (MAIA, 2019). Portanto, a pedagogia histórico-crítica con-
tribui para a emancipação humana, pois busca contribuir para transformar a
sociedade por meio do trabalho educativo. Com essa intencionalidade examina
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as diversas temáticas, como a educação em sexualidades, de maneira crítica e
através de variados contextos,  como histórico, econômico, cultural  e social,
aproximando-se da totalidade. Nesse viés 

[…]  é  possível  formar  e  potencializar  o  pensamento  crítico  dos
estudantes para compreenderem e trabalharem para atingirem a plena
formação humana, o que na perspectiva crítica e dialética da educação
caracteriza-se  pela  onmilateralidade,  ou  o  desenvolvimento  pleno  e
global dos seres humanos em sua atividade consciente no mundo (MAIA,
2019, p. 167).

Então, quando se vive sob o modo de produção capitalista e de rela-
ções alienadas, o papel da escola deve ser de buscar uma educação de melhor
qualidade, objetivando compreender o ser humano em sua integralidade. Esse
salto qualitativo se dá, através do processo de ensino com intencionalidade e
compromisso político por parte do docente, além da competência técnica, em
que os conhecimentos artísticos, filosóficos e científicos apropriados pelos es-
tudantes, com relação ao contexto social,  político, econômico e cultural,  os
municiem de saberes, podendo lutar contra as mais diversas formas de opres-
são trazidas pela sociedade do capital (BIANCON, 2019).

Educação em sexualidades crítica

Para que se desenvolva uma educação voltada para formar consciência
crítica nas questões referentes ao gênero e sexualidades, Duarte (2015, p. 9)
enfatiza que o professor deve desenvolver uma “pedagogia que entende que o
papel educativo do ensino dos conhecimentos científicos, artísticos e filosófi-
cos efetiva-se de maneira tão mais consciente [...] fundamentado na concep-
ção de mundo materialista, histórica e dialética”, porém, na sociedade baseada
no capital, a classe dominante, impede a liberdade objetivada de forma univer-
sal, sendo promovida apenas a alguns membros, ou seja, não contando com a
totalidade dos indivíduos, impedindo sua universalização. Isso se dá, pelo fato
dos cidadãos estarem inseridos em um contexto de “bases de reprodução de
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relações sociais desiguais, de exploração do homem pelo homem e de aliena-
ção” (BARROCO, 2010, p. 71).

A divisão de classes pode causar várias formas de preconceito, como o
sexismo e homofobia, o racismo, entre outros. Isso, pela alienação sofrida pe-
los membros da sociedade, na objetivação moral, confirmada e evidenciada de
maneira histórica. Nesse tipo de distinção as pessoas que não possuem, por
exemplo,  características  sexuais  parecidas  com o  que  o  pensamento  hege-
mônico entende como normal, não se efetivam em sujeitos éticos-morais, pois
estes são capazes de responder por seus atos socialmente e discernir entre va-
lores, como o certo e errado, portanto, possuem consciência moral, com atitu-
des de respeito ao próximo, responsabilidade nos resultados de suas ações,
pensando no outro e saindo da condição de egoísmo. Em via contrária, o indi-
víduo alienado em sua atividade humana, possui o caráter social e consciente
negado, além da liberdade inexpressiva, caindo na desumanização e empobre-
cimento dos sentidos (BARROCO, 2010).

Dessa forma, o professor, cidadão da sociedade capitalista, pode ter
no trabalho, um instrumento de sobrevivência e não como uma “atividade ori -
entada a um fim para produzir valores de uso, apropriação do natural para sa-
tisfazer a necessidades humanas” (MARX, 1983, p. 153). Assim sendo, muitas
vezes, o docente é um indivíduo egoísta, voltado sempre a si mesmo, não com-
preendendo que a orientação sexual de alguém não tem consequências a ou-
tros e julgando esse tipo de atitude como uma ação com implicação moral, se
tornando um sujeito moralista (BARROCO, 2010).

A mesma autora entende que esse sistema normativo, ao qual o indiví-
duo está inserido, ao longo da vida, desde o nascimento, possui costumes que
são moldados pela família, escola, entre outras instituições básicas, e aprende
a assimilar comportamentos e valores que se tornam o referencial moral e de
caráter, influenciando em julgamentos de valor. A consciência crítica, segundo
Biancon (2016), tem o poder de desvelar esses mecanismos ideológicos, mu-
dando a relação do indivíduo com a sociedade, mas estes conhecimentos ela-
borados para alcançar o pleno desenvolvimento do gênero humano tampouco
são apreciados, estudados e compreendidos no processo de formação inicial e
continuada dos professores e professoras.
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Existem barreiras práticas, e conceituais impedindo uma formação de
qualidade, baseada na concepção crítica, como na temática das sexualidades,
ao compreender que as identidades sociais não são estáveis e iguais a todos,
mas sim, fragmentadas, históricas e plurais, além de seres afirmadas pela cul-
tura (LOURO, 2000). 

As dificuldades nesse sentido se instituíram a partir da formação de
uma “[...] classe que vive da exploração do trabalho alheio. A educação tem a
função de preencher o  tempo vago dessa  classe  ociosa,  tornando-a digna”
(MAIA, 2011, p. 17). Loureiro (2004) complementa, acreditando que as ações
educativas desenvolvidas nas escolas apenas consolidam posturas trazidas por
perspectivas ideológicas manifestadas na sociedade de maneira hegemônica.
Isso, por não haver compromisso político, competência profissional e domínio
das artes, filosofia e ciência, para compreender o ser humano em um determi-
nado tempo e espaço (BIANCON, 2016).

Portanto, sabe-se que para formar professores e professoras em con-
dições de compreender a sociedade em que estão inseridos e buscar através
do ato de ensino, transformá-la, deve haver formação para o “contínuo desen-
volvimento pessoal, profissional e político-social,  que não se constrói em al-
guns anos de curso [...] mas pela reflexão coletiva do trabalho, de sua direção,
seus meio e fins antes e durante a carreira profissional” (SILVA, 2011a, p. 15).
Apesar dessa necessidade, a mesma autora entende ser intensificado o proces-
so pragmático da formação do profissional professor, retornando ao tecnicis-
mo, com conteúdos superficializados na formação inicial e no aperfeiçoamento
continuado, dificultando a emancipação e autonomia dos sujeitos.

Desta maneira,  Biancon (2019)  entende que não há como construir
uma concepção crítica  acerca  das  questões  de gênero e  sexualidades,  sem
compreender a atual sociedade capitalista com suas relações alienada e basea-
da na exploração de uma classe por outra em que o trabalho serve apenas so-
breviver diariamente. Em virtude dessas considerações sobre as mazelas trazi-
das pela sociedade do capital, há dificuldades no processo de desenvolvimento
do professor e “a educação atrelada a essa forma de pensar tende a conduzir
para a formação de profissionais acríticos, técnico-utilitários em detrimento de
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uma formação ético-política prontos para servir e perpetuar a sociedade de
classes” (MAIA, 2011, p. 17).

Deveria haver no processo de formação do professor, segundo Biancon
(2016, p. 62), 

[...] conhecimento elaborado (conteúdo científico) integrado e articulado
aos conhecimentos didático-pedagógicos e a preocupação com a eman-
cipação política sem,  entretanto,  desvincular  das  condições colocadas
para o ato educativo, refletindo sobre a realização do currículo e do pa-
pel  do professor  para  possíveis  transformações sociais  e  mudança  da
consciência humana e os modos de se produzir a vida em sociedade.

Essa reflexão sobre o currículo e papel do professor, é de vital impor-
tância, pois esse documento é considerado um “conjunto das atividades nucle-
ares desenvolvidas na escola” (SAVIANI, 2016, p. 57). Nele estão os conheci-
mentos dosados e sistematizados, necessários para que haja o processo de en-
sino, ou seja, para o estudante passar do estado de não domínio para o de do-
mínio (SAVIANI, 2016). Sacristán (2000, p. 15) complementa que

[...] o currículo não é uma realidade abstrata à margem do sistema edu-
cativo em que se desenvolve e para o qual se planeja.
Quando definimos o currículo estamos descrevendo a concretização das
funções da própria escola e a forma particular de enfocá-las num mo-
mento histórico e social determinado [...]

Nesse viés, Silva (2011b) entende a instituição escolar como sendo re-
flexo da sociedade sob modo de produção capitalista, utilizando a educação
para difundir as ideologias da classe dominante, mantendo a hegemonia e re-
cortando o homem de sua humanidade. Portanto, o currículo, produzido den-
tro desse contexto e a partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC),  é
compreendido, de acordo com Louro (2003) como simplista, quando faz refe-
rência às questões de gênero e sexualidades, além de ser inserido nas escolas
com caráter “biologizante”, pois tenta resolver apenas alguns problemas como
gravidez e infecções sexualmente transmissíveis (BIANCON, 2016). 
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A superficialidade que ocorre quando se faz referência a essa temática
pode ser explicada na construção do documento norteador, que a partir dele
os  currículos  são  produzidos,  a  Base  Nacional  Comum  Curricular.  Segundo
Franco  e  Munford  (2018),  vários  elementos  têm  impacto  na  confecção  da
BNCC, como tentativas de mudanças rápidas em legislações relacionadas à par-
te social e educação e o movimento “Escola sem partido”, que exerce pressão
sobre os elementos contidos nos textos. Os autores exemplificam, ao exporem
o projeto de lei (PL) 867/2015, pretendendo proibir conteúdos ou atividades
nas escolas que entrem em conflito com convicções morais ou religiosas dos
pais e o PL 1859/2015, que compromete aos cidadãos a não adoção de algo
nos currículos referente ao termo gênero ou orientação sexual.

Sendo assim, os currículos dificultam um trabalho docente que busque
promover a autonomia para os estudantes possibilitando a eles pensar e agir
na sociedade em busca de transformá-la. Também, compreender, o movimen-
to dialético do pensamento (BIANCON, 2016), partindo do real aparente e por
meio das abstrações da mente chegar ao concreto pensado.

Conclusão

Os aspectos morais, a formação inicial e continuada e o currículo, ao
serem considerados no cotidiano do professor, reforçam a ideia da dificuldade
dos educadores em desempenharem um papel de qualidade nas escolas e de-
senvolverem o pensamento crítico e permitindo que os educandos também o
desenvolvam. 

Quando tentam considerar diversos fatores acerca de determinados
fenômenos, como relacionados às sexualidades, e ao buscarem compreender a
realidade próxima à visão de totalidade e identificar nesse real “causas e con-
sequências dos fenômenos sociais, compreendendo-os como síntese de múlti-
plas determinações com a intenção de desenvolver certa vontade de participar
e construir outra política” (MAIA, 2011, p. 211), os pensamentos são desarmo-
niosos, impedindo-os de tal ação.

Essa dificuldade em fazer relações buscando compreender os fenôme-
nos na totalidade, de acordo com Louro (1997) acontece devido a mecanismos
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de repressão ou censura, práticas e relações que promovem maneiras de ser
dos homens e mulheres, formas de agir e posturas apropriadas instituídas nas
e pelas relações de poder. Portanto, “(...) os professores são cooptados ideolo-
gicamente pelas classes dominantes, adotando seus valores como se fossem
seus” (MAIA, 2011, p. 73). 

Uma maneira de tentar impedir o pensamento da classe dominante de
se difundir pela dos trabalhadores e manter a hegemonia da lógica do capital,
é  através  do  ato  educativo institucionalizado.  Diante  dessa  realidade,  deve
acontecer  a  busca  por  uma  educação  transformadora,  pois  como  Duarte
(2015) informa, quando cita Gramsci, o princípio educativo da escola é o traba-
lho, no sentido de haver relações entre conteúdos escolares, domínio humano
da natureza e maneira como a sociedade se organiza, devendo ser travada luta
contra o conhecimento de senso comum, afim de uma organização coletiva
consciente da sociedade.

Essa  forma  de  ensinar  em  que  são  considerados,  segundo  Gadotti
(1995), os princípios da dialética, como a totalidade, o movimento da natureza
e  a  sociedade  em  transformação,  as  mudanças  qualitativas,  para  que  o
acúmulo de novos elementos qualitativos produz o qualitativamente novo e o
princípio  da contradição,  devem permear a tendência pedagógica escolhida
pelo professor e a pedagogia histórico-crítica tem como base esses princípios,
promovendo a compreensão da realidade de maneira histórica, no modo de
produzir  a  humanidade,  no  trabalho  e  na  relação  com  a  natureza,
oportunizando a apropriação do mundo humano e dos elementos para sua
existência (BIANCON, 2016). 
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VII
PERCEPÇÃO AMBIENTAL: UMA POSSIBILIDADE PARA A

PRÁXIS DOCENTE*

Magali de Fátima Monteiro
Jorge Sobral da Silva Maia

Introdução

Este estudo1, parte integrante de uma dissertação de mestrado em an-
damento, tem por base a pesquisa de caráter bibliográfico que surge a partir
do questionamento: Qual a contribuição da percepção ambiental de grupos de
estudantes para a práxis docente?

No Brasil as pesquisas sobre a percepção ambiental começaram a ser
desenvolvidas a partir da década de 70, em diversas áreas acadêmicas: educa-
ção, psicologia, engenharia, administração e outras; constituindo-se de inúme-
ras definições para este termo (MARIN, 2008).  Segundo Hochberg (1973, p.
11), “a percepção é um dos mais antigos temas de especulação e pesquisa no
estudo do homem [...].  Estudamos a percepção numa tentativa de explicar
nossas observações do mundo que nos rodeia”.

Desse modo é fundamental compreender a partir dos conceitos his-
tóricos de estudos sobre a percepção bem como do conhecimento sensível
para o entendimento das relações sociais  dos estudantes com a natureza e
com seus pares para que ela possa vir a contribuir para uma prática social com
vistas à transformação e emancipação enquanto um ser singular e coletivo atu-
ante no mundo.

*DOI – 10.29388/978-65-86678-78-9-0-f.135-152
1 Este capítulo é resultado de uma adaptação de comunicação/publicação no I  Seminário de
Pesquisa do PPEd/UENP - Programa de Pós-Graduação em Educação/Universidade Estadual do
Norte Pioneiro - PR realizado no ano de 2019 pelo Colegiado do Centro de Ciências Humanas e
da Educação (CCHE), Campus de Jacarezinho CCHE – CJ.
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Nesse sentido, diante da grave crise ambiental, fruto do modo de se
produzir a vida em sociedade e da urgência de reflexões acerca das questões
socioambientais, são necessárias mudanças para além das atitudes e de cren-
ças e, ainda, potencializar a crítica socioambiental do ponto de vista teórico e
prático – práxis educação formal. Sendo assim, compreendemos que a percep-
ção ambiental surge como uma possibilidade à práxis na ação docente. Agudo
e Tozoni-Reis (2014, p.13) consideram “a escola pública como o principal espa-
ço social para levar aos sujeitos à discussão da relação entre a sociedade e o
ambiente”. Então, é possível afirmar que a escola que se almeja seja lócus 2 de
discussão fecunda. Nessa perspectiva, Martins (2013, p. 132) defende que:

É no âmbito da socialização dos produtos do trabalho imaterial, isto é,
do trabalho de decodificação abstrata da realidade concreta, que a edu-
cação escolar desponta como um processo a quem compete oportunizar
a apropriação dos conhecimentos historicamente sistematizados e,  ao
fazê-lo, corroborar o enriquecimento do universo de significações institu-
intes da consciência dos indivíduos. 

Dessa forma entende-se que a práxis docente pode intervir e fornecer
os elementos necessários para que os estudantes tenham oportunidades equâ-
nimes na compreensão e apropriação dos conhecimentos historicamente acu-
mulados pela humanidade e que a partir deles, possam ampliar o leque de per-
cepção, na formação de signos com vistas ao embate com a crise ambiental a
fim de provocar mudanças significativas no modo de pensar e se relacionar
com os outros, com a natureza e consigo mesmo, humanizando-se. 

Para este estudo o que se propõe é o aporte teórico metodológico da
pedagogia histórico-crítica na compreensão do “homem social”3 bem como a
necessidade da escola valorizar os conhecimentos filosóficos, científicos e ar-

2 Termo utilizado por Martins (2013) para ressaltar a importância da escola como um espaço
para  ocorrer  a  apropriação  do  conhecimento  historicamente  acumulado  pela  humanidade
oportunizando os estudantes à emancipação.
3 Termo utilizado para designar que o homem é um indivíduo social,  nas palavras de Saviani
(2011, p.7) “o homem não se faz homem naturalmente; ele não nasce sabendo ser homem”; sua
consciência vai sendo construída socialmente na medida que se relaciona com seus pares e com
a natureza modificando-os e desta relação implica sua própria transformação, humanizando-o.
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tísticos avalizados como clássicos (SAVIANI, 2011) na defesa da educação esco-
lar como espaço principal para promover o desenvolvimento dos estudantes
em sua totalidade enquanto gênero humano.

É oportuno ressaltar nas palavras de Saviani que 

[…] a escola diz respeito ao conhecimento elaborado e não ao conheci-
mento espontâneo; ao saber sistematizado e não ao saber fragmentado;
à cultura erudita e não à cultura popular. [...] A escola existe, pois, para
propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso ao sa-
ber elaborado (ciência), bem como o próprio acesso aos rudimentos des-
se saber (SAVIANI, 2011, p. 14. Parênteses do autor).

A escola constitui num espaço propício à diversidade cultural na qual a
práxis docente, ancorada na perspectiva da teoria e prática, precisa atuar para
reconduzir os estudantes ao saber sistematizado. Ainda, nessa compreensão
Martins  afirma  que  ao  considerar  como  objeto  de  ensino  escolar  o
conhecimento  historicamente  sistematizado  pela  humanidade,  a  pedagogia
histórico-crítica  defende  “a  escola  como  espaço  de  promoção  do
desenvolvimento das capacidades humanas complexas, das operações lógicas
do raciocínio, dos sentimentos éticos e estéticos, do autodomínio da conduta”
(MARTINS, 2013, p. 135).

Assim,  o objetivo desse estudo é evidenciar  a  percepção ambiental
como um caminho para o ato educativo na perspectiva da práxis. À vista disso,
justifica-se a relevância desta análise como sugestão para o debate pelo fato
das práticas educativas serem fragmentadas e que “permanecem desconecta-
das do conjunto de saberes da educação ambiental crítica, [...] demonstrando
que desconsideram a produção teórico-metodológica que vem sendo discutida
nas pesquisas que constituem o campo da educação ambiental” (TOZONI-REIS;
TEIXEIRA; MAIA, 2011).
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A práxis: breve aproximação

Para se compreender a práxis é necessário clareza em relação à vida
das pessoas, entendendo-a como resultado de um sistema hierárquico de ativi-
dades que se sucedem cotidianamente. A afirmação coloca a necessidade da
compreensão do conceito de atividade que neste estudo significa:

Uma unidade não aditiva de vida material corpórea, do sujeito material.
No sentido estrito, isto é, no plano psicológico é uma unidade de vida
mediatizada pela reflexão mental, por uma imagem cuja função real é re-
orientar o sujeito no mundo objetivo. (JAROSZEWSKI, 1995, p.5)

Vê-se que a complexidade e diversidade da atividade está intimamente
relacionada à vida em sociedade e nas relações estabelecidas neste convívio e,
nesse sentido, são as condições de vida e da posição social ocupada pelos su-
jeitos que determinam a atividade humana.

É na sociedade, portanto, que os seres humanos encontram, além das
condições externas que eles necessitam apropriar, os motivos e instrumentos
da sua atividade, os meios e os modos para sua realização.

Esta perspectiva nos permite refletir sobre ideia de práxis como um
processo teórico e prático que pelo qual é possível superar as abstrações da
crítica filosófica, sem, no entanto, abrir  mão de seu profundo papel para a
compreensão do mundo em prol da busca de um projeto ativo de ação com
vista às transformações sociais e econômicas que regem o modelo de mundo,
e, por conseguinte regem os sistemas humanos na atualidade.

Esta forma de entender a práxis fundamenta-se na dialética como mé-
todo e, portanto, ontológica que permite orientar o processo de conhecimento
do real bem como da dimensão epistemológica. Aqui se tem o princípio axioló-
gico ou teoria da ação, como a ideia de ser humano que vê e identifica a reali -
dade numa totalidade tendo em vista suas contradições ao se praticar o ser e o
pensar.
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A percepção ambiental compreendida a partir da sensação, da percep-
ção e a formação do conhecimento

Ao nascermos a nossa primeira leitura é a do ambiente que antecede o
processo de alfabetização. Essa leitura impregnada de percepções adquire sig-
nificados e compreensão à medida que nos relacionamos uns com os outros e
com o ambiente em que estamos inseridos. Desse modo, o estudo da sensação
e percepção não é algo novo, reportando-se mais além na história, segundo
Chauí (2000) para a tradição filosófica, com base nas concepções empiristas e
intelectualistas, até o século passado a percepção é uma síntese de sensações,
porém as ideias dessas duas correntes se contrapõem.

Enquanto na concepção empirista, 

a sensação e a percepção dependem das coisas exteriores, isto é, são
causadas por estímulos externos que agem sobre nossos sentidos e so-
bre o nosso sistema nervoso, recebendo uma resposta que parte de nos-
so cérebro, volta a percorrer nosso sistema nervoso e chega aos nossos
sentidos sob a forma de uma sensação (uma cor, um sabor, um odor), ou
de uma associação de sensações numa percepção (vejo um objeto ver-
melho, sinto o sabor de uma carne, sinto o cheiro da rosa, etc.) (CHAUÍ,
2000, p. 151. Parênteses da autora).

Para eles a sensação é precisa, é única; cabe a percepção associar as
sensações e organizá-las numa síntese passiva, pois depende do objeto exter-
no, sendo ele o condicionante para o conhecimento sensível; por isso tanto a
sensação quanto a percepção são efeitos passivos de uma atividade do corpo
exterior sobre o nosso corpo. Assim, o conhecimento é adquirido pela soma e
associação das sensações na percepção e essa junção depende também da fre-
quência, da repetição e sucessão de estímulos externos e de hábitos. O que
forma o conhecimento sensível é a coisa externa e as ideias são oriundas das
percepções (CHAUÍ, 2000).

Desse  modo  para  os  empiristas  representados  principalmente  por
René Descartes (1596 - 1650), Spinoza (1632-1677) e Leibniz (1646-1716) a ori -
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gem do conhecimento está na própria experiência sensível; portanto, não há
ideia inata.

Para os intelectualistas,

[…] a sensação e a percepção dependem do sujeito do conhecimento e a
coisa exterior é apenas a ocasião para que tenhamos a sensação ou a
percepção. Nesse caso, o sujeito é ativo e a coisa externa é passiva, ou
seja, sentir e perceber são fenômenos que dependem da capacidade do
sujeito para decompor um objeto em suas qualidades simples (a sensa-
ção) e de recompor o objeto como um todo, dando-lhe organização e in-
terpretação (a percepção) (CHAUÍ, 2000, p. 152. Parênteses da autora).

Dessa  forma,  os  intelectualistas  representados  principalmente,  por
Francis  Bacon  (1561-  1626),  John  Locke  (1632-1704)  e  David  Hume  (1711-
1776) entendem que não haveria percepção propriamente dita e sim sensa-
ções dispersas ou elementares que são codificadas a partir da inteligência do
sujeito no qual denominou-se percepção. Sensação e percepção são confusas e
quando o intelecto elabora  uma “ideia  pura”4,  elas  devem ser  deixadas de
lado. Para eles, a percepção não é fonte confiável para o conhecimento, pois
depende das condições particular de quem percebe, podendo causar erros ou
ilusões. Assim, a origem do conhecimento ocorre na própria mente, na própria
razão.

Entretanto, apesar dessas duas concepções interpretarem a sensação
e a percepção de modo distinto, há um aspecto comum para ambas, ou seja,
“a sensação era uma relação de causa e efeito entre pontos das coisas e pon-
tos de nosso corpo” (CHAUÍ, 2000, p. 153) e como consequência, a percepção
era a união, a composição das partes num todo coerente - síntese do objeto
percebido.

Nesse século XXI esses conceitos foram superados pela filosofia e a
partir da fenomenologia de Husserl e a Teoria da Gestalt ou Psicologia da for-
ma surgiram novas significações e compreensões, contrapondo-se aos empiris-

4 Termo utilizado pela Chauí (2000, p.152), segundo a concepção racionalista intelectualista são
consideradas inatas; ideias nas quais os indivíduos já nascem, são claras e distintas.
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tas e aos racionalistas intelectualistas. Assim, na contemporaneidade, para as
duas concepções:

não há diferença entre sensação e percepção porque nunca temos sen-
sações parciais, pontuais ou elementares, isto é, sensações separadas de
cada qualidade, que depois o espírito juntaria e organizaria como per-
cepção de um único objeto. Sentimos e percebemos formas, isto é, tota-
lidades estruturadas dotadas de sentido ou de significação (CHAUÍ, 2000,
p. 153).

Entende-se que a percepção é uma relação entre sujeito e mundo ex-
terior, é a “forma de comunicação que estabelecemos com os outros e com as
coisas” (CHAUÍ, 2000, p.154), relação que dá significado ao percebido qualifi-
cando-o de acordo com nossas vivências atribuindo-o um novo sentido. 

Para a fenomenologia “a percepção é considerada originária e parte
principal do conhecimento humano”, ela “se realiza por perfis ou perspectivas”
(CHAUÍ, 2000, p.156) que se distingue do pensamento abstrato, onde se elabo-
ra as ideias, no qual o intelecto compreende de uma só vez um objeto. 

Na fenomenologia um filósofo e psicólogo que contribuiu, significativa-
mente, para as ciências humanas e sociais é Merleau-Ponty (1945-1994) um
seguidor de Husserl, que a partir de seus estudos, ao trocar as essências trans-
cendentais, no qual o mundo é constituído a partir da consciência, pelas essên-
cias existenciais, com o intuito de compreender o homem considerando sua re-
lação e interação com as coisas, ou seja, compreender o homem em seu mun-
do em que todas as visões são autênticas, quando consideradas em suas totali-
dades, influenciou sobremaneira no pensamento filosófico, social e científico
(CREMASCO, 2009). Ainda, segundo a autora este entendimento fenomenoló-
gico é “que está na base das ideias pós-modernas que questionam as certezas
e hegemonias teóricas e metodológicas. Justamente o que contrasta com a ob-
jetividade e a autoridade do pensamento positivista da modernidade” (CRE-
MASCO, 2009, p.53).
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Neste sentido a racionalidade trazida às ciências considera tanto o su-
jeito como o objeto, ou seja, considera seu papel no mundo e a relação entre
ambos, no qual:

O sentir é esta comunicação vital com o mundo que o torna presente
para nós como lugar familiar de nossa vida. E a ele que o objeto percebi-
do e o sujeito que percebe devem sua espessura. Ele é o tecido intencio-
nal  que  o  esforço  de  conhecimento  procurará  decompor  (MERLEAU
PONTY, 1999, p. 84).

Este elo capaz de ampliar a compreensão e o entendimento da essên-
cia dos fenômenos é único em cada indivíduo singular e para Chauí (2000,
p.154) “a percepção é uma conduta vital, uma comunicação, uma interpreta-
ção e uma valoração do mundo, a partir da estrutura de relações entre nosso
corpo e o mundo”. A percepção envolve nossa personalidade, nossa história de
vida, nossa vida social, no qual “os significados e os valores das coisas percebi-
das decorrem de nossa sociedade e do modo como nela as coisas e as pessoas
recebem sentido, valor ou função” (CHAUÍ, 2000, p. 155). 

Neste sentido a práxis docente pode atuar entre a evidência e a prática
social dos estudantes a fim de que sejam confrontadas para novas significações
que, com a utilização de metodologias mediadas pelo professor com vista a,
contribuir para que se possa superar a crise ambiental, oportunizá-los a serem
autores  de  suas  vidas,  construindo  suas  histórias  com  responsabilidade  e
discernimento  para  condutas  apropriadas  visando  à  emancipação  e
transformação. 

Martins ainda reitera ao afirmar que “as sensações desempenham um
papel de primeira grandeza na formação da imagem subjetiva da realidade, re-
presentando, por assim dizer, a “porta de entrada” do mundo na consciência”
(MARTINS, 2011, p. 96).

Desta forma, as percepções ambientais coletadas podem subsidiar a
práxis docente, na medida em que podem ser utilizadas para compreender a
forma como os estudantes se relacionam e agem sobre, no ambiente e para o
ambiente, ações estas influenciadas pelo mundo do trabalho, do lúdico, do
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imaginário, das crenças e valores de cada um, pois as percepções que fazemos
do ambiente se diferem de indivíduo para indivíduo induzidas por fatores his-
tóricos, sociais, econômicos e culturais. 

Segundo Melazo (2005) o estudo da percepção abrange vários campos
de conhecimento,  com diferentes enfoques.  É  por  meio das sensações que
ocorrem as impressões dos objetos, atribuindo qualidades e por consequência,
as significações e valores. O autor afirma que 

Os estímulos sensoriais, os sentimentos relacionados ao espaço e a pai-
sagem originam-se de experiências comuns voltadas para o exterior. A
percepção do ambiente, as imagens, seus significados, as impressões ab-
sorvidas e os laços afetivos são unos em cada ser humano. Porém, o cog-
nitivismo, a personalidade, o ambiente social e físico tem uma determi-
nada influência direta no processo de percepção do ambiente. [...] Essa
variedade de significados e valores atribuídos aos lugares e ambientes
acabam tornando a tarefa de identificação das percepções extremamen-
te difíceis, porque cada pessoa atribui lugares, valores distintos, sejam
eles ecológicos, econômicos ou estéticos (MELAZO, 2005, p.47).

O mesmo autor ressalta ainda que a percepção individual é associada
através dos cinco órgãos dos sentidos ligados às atividades cerebrais, “[...] ou
seja, há uma contribuição da inteligência no processo perceptivo, que é moti-
vada pelos valores éticos, morais, culturais, julgamento, experiências e expec-
tativas daqueles que o percebem” (MELAZO, 2005, p 48).

Assim, “o mundo é percebido qualitativamente, efetivamente e valora-
tivamente” (CHAUÍ, 2000, p. 155). Desse modo cada indivíduo singular vai for-
mando a concepção de mundo que, segundo Duarte, 

[…] pode ser entendida como a visão que cada pessoa tem da natureza,
da sociedade, da vida humana, das relações entre os seres humanos e de
si mesma como um indivíduo. A concepção de mundo é algo que se de-
senvolve em íntima relação com a vida de cada pessoa, numa unidade di-
alética entre subjetividade e objetividade, individualidade e coletividade,
singularidade e universalidade, pensamento e ação, cognição e afeto etc.
(DUARTE, 2018, p.66).
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É neste sentido que a educação desempenha um papel relevante para
promover discussões acerca da questão ambiental, pois

[…] a percepção nos oferece um acesso ao mundo dos objetos práticos e
instrumentais, isto é, nos orienta para a ação cotidiana e para as ações
técnicas mais simples; a percepção é uma forma de conhecimento e de
ação fundamental para as artes, que são capazes de criar um “outro”
mundo pela simples alteração que provoca em nossa percepção cotidia-
na e costumeira (CHAUÍ, 2000, p. 155).

Desta forma, o estudo da percepção ambiental torna-se relevante a
fim de compreender a inter-relação de um grupo específico de estudantes com
o ambiente, bem como suas satisfações, insatisfações, valores e condutas, a
fim de perceber o modo como cada um reage e responde diante das ações ao
seu redor, promovendo a sensibilização, a consciência e o desenvolvimento da
compreensão ao seu entorno.

Práticas educativas na contemporaneidade e a práxis docente a partir
da percepção ambiental

As  questões  socioambientais  se  manifestam  como  um  dos  temas
contemporâneos da atualidade fruto da urgência de compreendermos o modo
que  nos  relacionamos  com  a  natureza,  onde  a  exploração,  a  degradação
ambiental, a falta de reflexão e comportamentos predatórios estão presentes
em nossas ações e atitudes diárias. Dessa maneira, a preocupação diante da
crise ambiental tem se manifestado, prioritariamente, na educação formal há
aproximadamente, trinta anos; porém, apesar de existir práticas educativas no
âmbito educacional, há carência de discussões mais profundas, uma vez que as
questões socioambientais são abordadas de forma pontual: seja ao relembrar
um  marco  ou  data  específica,  seja  por  meio  de  práticas  fragmentadas
desprovidas de embasamento teórico-metodológico ou ainda, práticas dotadas
de “cientificismo” contido nos livros didáticos sem considerar a prática social
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do  estudante.  Diante  desse  argumento  Maia  e  Teixeira  (2015,  p.  294)
esclarecem que 

Embora reconheçamos a trajetória da EA no Brasil como representativa
de uma área do conhecimento que se consolidou, entendemos que o
processo de inserção da EA na educação escolar ainda carece de discus-
sões críticas para superar práticas educativas e pedagógicas pautadas na
apropriação distorcida, simplificadora e reducionista dos, muitas vezes,
agentes causadores dos problemas ambientais que observamos hoje. 

Confutando-se a esse tipo de prática o que defendemos é tomar como
ponto de partida o conhecimento e compreensão da realidade concreta de es-
tudantes para “elaborar as categorias teóricas e metodológicas que permitirão
uma ação planejada e ajustada” (LOUREIRO, 2019, p. 48). Somente nesta pers-
pectiva por aceite e envolvimento dos estudantes em incorporarem-se como
força material à possibilidade de enfrentamento da crise socioambiental, que
necessariamente precisa estar  aliada à intencionalidade docente com ações
planejadas e efetivas numa perspectiva de que 

A Educação Ambiental só apresentará resultados coerentes se incorporar
em seu fazer  cotidiano a  completa  contextualização da complexidade
ambiental. Para isso, é imperativo o envolvimento das dimensões social,
econômica, política, ideológica, cultural e ecológica do problema ambi-
ental, em suas conexões territoriais e geopolíticas [...] provocando não
apenas as mudanças culturais que possam conduzir à ética ambiental,
mas também as mudanças sociais necessárias para a construção de uma
sociedade ecologicamente prudente e  socialmente justa;  incentivando
não apenas a ação individual na esfera privada, mas também a ação cole-
tiva na esfera pública (LAYRARGUES, 2003, p. 18).

Para Freire (1988, p.67) a intencionalidade do professor é fundamen-
tal, pois a práxis docente “implica a ação e reflexão dos homens sobre o mun-
do para transformá-lo”.  Práxis  esta defendida na relação que se estabelece
com o outro respeitando a liberdade e a livre escolha do sujeito em suas ações
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numa interação dialógica e conflitiva que se estabelece com o outro, com a so-
ciedade e com o mundo com vistas à transformação e emancipação.

Para Loureiro (2006, p.148) constitui-se num aspecto essencial

É,  portanto,  um conceito  central  para  a educação e,  particularmente,
para a educação ambiental, uma vez que conhecer, agir e se perceber no
ambiente deixa de ser um ato teórico-cognitivo e torna-se um processo
que se inicia nas impressões genéricas e intuitivas e que vai se tornando
complexo e concreto na práxis. 

Neste  sentido ao considerar  a  percepção ambiental  dos  estudantes
como ponto de partida da práxis docente Martins explica que 

cabe ao processo funcional pensamento a elaboração da imagem do ob-
jeto em suas relações internas e abstratas e, reconhecendo que a forma-
ção da referida imagem tem suas origens nas sensações e percepções,
para que a educação escolar opere a favor de seu desenvolvimento há
que organizar–se na esteira das demandas requeridas à superação das
condições nas quais as relações entre objetos revelam–se de modo apa-
rente, casual e superficial. Apenas assim, suplantando a apreensão do
real da aparência à essência – não dada à captação sensível, o pensa-
mento poderá apreender as regularidades gerais e as múltiplas relações
instituintes da realidade concreta (MARTINS, 2018, p.85).

Considera-se relevante o papel desempenhado pela educação formal a
fim de aperfeiçoar os conceitos que se apresentam “de modo aparente, casual
e superficial” para que os estudantes possam compreender em suas essências,
oportunizando-os para a transformação num movimento progressivo de reela-
boração e novas significações, pois é por mediação do objeto percebido que a
educação formal  pode atuar  no desenvolvimento do pensamento cognitivo
dos estudantes e para que isso aconteça a contento, há que se priorizar o apri -
moramento  dos  docentes  tanto  na  formação inicial  quanto  continuada,  na
compreensão das questões socioambientais, fruto do modo como a vida é pro-
duzida em sociedade, a fim de auxiliá-los na práxis, pois 
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Os professores são agentes fundamentais na construção da sociedade e
também  importantes  formadores  de  condições  precisas  para  trans-
formá-la rumo à justiça social, a emancipação política e humana. Entre-
tanto, para que possam se comprometer com essa transformação neces-
sitam estar instrumentalizados com as mais elevadas ferramentas cultu-
rais que lhes permitam aprofundar a compreensão do modo de produzir
a vida em sociedade, reconhecer a história de seu surgimento e os meca-
nismos  e  processos  que  a  mantém  em  funcionamento  (MAIA,  2018,
p.15).

Os professores  necessitam de um aporte teórico-metodológico para
que subsidie o ato educativo e estas ferramentas as quais Maia se refere con-
sistem na apropriação dos “conhecimentos científicos, artísticos, filosóficos e
culturais produzidos pela humanidade em sua constituição ao longo do tempo”
(MAIA, 2018, p.15).

Assim, Konder afirma ainda, que a educação dialógica, apoiada no con-
ceito de práxis, se define como “a atividade de um sujeito que, ao enfrentar o
desafio de mudar o mundo, enfrenta também o desafio de promover sua pró-
pria transformação” (KONDER, 1992, p.117).

Em decorrência dos fenômenos naturais e ações humanas o ambiente
sofre um processo contínuo de transformação e percebê-lo torna-se relevante
para subsidiar a práxis docente, sua prática social e a dos estudantes.

Conclusões

O  estudo  da  sensação  e  percepção  torna-se  relevante,  pois  está
presente  desde  o  nascimento  que  antecede  o  processo  de  alfabetização.
Assim,  na  tentativa  de  compreender  o  modo  que  cada  indivíduo  sente  e
percebe o mundo vários filósofos empiristas, intelectualistas, fenomenológicos
contribuíram, significativamente, com seus estudos para explicar a formação
do conhecimento sensível que aliados aos interesses de várias outras áreas do
conhecimento  contribuíram  para  compreender  e  encontrar  respostas  ao
comportamento humano. 
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Desse modo, é essencial ressaltar que sensação e percepção são únicas
em  cada  indivíduo.  A  partir  dos  receptores  sensoriais  os  estímulos  são
captados e codificados de acordo com os valores, comportamentos, atitudes e
que  podem  adquirir  novos  significados  à  medida  que  se  recebe  novos
conhecimentos. 

Assim, a utilização da percepção ambiental  constitui-se numa ferra-
menta importante como ponto de partida sobre as impressões dos estudantes
e suas atitudes diante das questões socioambientais a partir de seus valores e
ações que permitirá ao docente a elaboração de propostas significativas, pla-
nejadas e que possam proporcionar mudanças efetivas tendo em vista uma
educação crítica, emancipatória e transformadora.

Desse modo, a percepção ambiental possibilita que o sujeito seja parte
integrante do processo de aprendizagem, uma vez que através dela, ele passe
a compreender o meio em que vive, bem como suas inter-relações, promoven-
do a reflexão crítica e respostas às formas equivocadas de nos relacionarmos
com o ambiente. É neste sentido que a práxis docente pode contribuir para a
compreensão dos estudantes da grave crise socioambiental que a humanidade
tem enfrentado almejando o desenvolvimento do psiquismo a partir de um co-
nhecimento sistematizado aliando teoria e prática, como é proposto pela pe-
dagogia histórico-crítica com vistas à superação, mudança de hábitos e com-
portamentos, requalificando a direção e apontando novos rumos.

Desta forma há que enfatizar a necessidade de intensificar sobre a im-
portância de formação inicial e continuada aos docentes para a incorporação
das questões socioambientais como ponto de partida e chegada da prática so-
cial de todos que estejam envolvidos nesse processo.

Pelo exposto não se encerram as discussões sobre este assunto, ha-
vendo a necessidade de estudos mais aprofundados a fim de conhecer o real
sentido e contribuição da percepção socioambiental dos grupos de estudantes
e da práxis docente.

148



Referências

AGUDO, M. M; TOZONI-REIS, M. F. C, Educação Ambiental nos anos iniciais do 
ensino fundamental a partir do conto “A maior flor do mundo” de José Sara-
mago. In: TOZONI-REIS, M. F. de C., MAIA, J. S. da S. Educação Ambiental a vá-
rias mãos: educação escolar, currículo e políticas públicas. Organização 1. ED. –
Araraquara –SP: Junqueira & Marin, 2014.

CHAUI, M. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2000.

CREMASCO, M. V. F. Algumas Contribuições de Merleau-Ponty para a Psicolo-
gia em “Fenomenologia da Percepção”. Revista da Abordagem Gestáltica – 
XV(1): 51-54, jan-jun, 2009.

DUARTE, N. A Liberdade como Princípio Estruturante do Currículo Escolar. In: 
PASQUALINI, J. C.; TEIXEIRA, L. A.; AGUDO, M. de M. Pedagogia histórico–críti-
ca: legado e perspectivas. Uberlândia: Navegando Publicações, 2018. 

FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. 

HOCHBERG, J. E. Percepção. Trad. de Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Zahar, 
1973.

JAROSZEWSKI, T. M. Extensão e significado da práxis. In: MAGALHÃES, Vilhena 
(org). Práxis: a categoria materialista da prática social. V II. Belo Horizonte: Edi-
tora Livros Horizonte, 1995.

KONDER, L. O futuro da filosofia da práxis. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 
1992.

LAYRARGUES, P. P. Para que a Educação Ambiental encontre a Educação. Dire-
toria da Educação Ambiental/Ministério do Meio Ambiente. Brasília, 2003. In: 

149



LOUREIRO, C. F. B. Trajetória e Fundamentos da Educação Ambiental. – 4. Ed. 
– São Paulo: Cortez, 2012.

LOUREIRO, C. F. B. Complexidade e Dialética: Contribuições à práxis Política e 
Emancipatória em Educação Ambiental. Educ. Soc., Campinas, vol. 27, n. 94, p. 
131-152, jan./abr. 2006. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/es/v27n94/
a07v27n94.pdf. Acesso em 31 jan. 2020

LOUREIRO, C. F. B. Educação Ambiental: questões de vida. São Paulo: Cortez, 
2019.

MAIA, J. S. da S. Formação permanente de professores e a educação ambiental
crítica no contexto da escola pública. PRACS: Revista Eletrônica de Humanida-
des do Curso de Ciências Sociais da UNIFAP, Macapá, v. 11, n. 2, p. 07-19, 
jul./dez. 2018.

MAIA, J. S. da S; TEIXEIRA, L. A. Formação de professores e educação ambiental
na escola pública: contribuições da pedagogia histórico-crítica. Revista HISTED-
BR On-line, Campinas, v. 15, n. 63: 293-305. 2015. Disponível em: https://peri-
odicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8641185. Acesso 
em 25 jan. 2019.

MARIN, A. A. Pesquisa em educação ambiental e percepção ambiental. Curiti-
ba, Vol. 3, n. 1 – pp. 203-222, 2008.

MARTINS, L. M. O Desenvolvimento do Psiquismo e a Educação Escolar: con-
tribuições à luz da psicologia histórico cultural e da pedagogia histórico-crítica. 
Tese (Concurso público para livre-docente em Psicologia da Educação), Facul-
dade de Ciências da Universidade Estadual Paulista, campus Bauru, 2011. Dis-
ponível em: https://formacaodocente.files.wordpress.com/2012/09/
martins_ligia_-_o_desenvolvimento_do_psiquismo_e_a_educacao_esco-
lar.pdf. Acesso em 30. Jan. 2020.

150



MARTINS, L. M. Os fundamentos psicológicos da pedagogia histórico crítica e 
os fundamentos pedagógicos da psicologia histórico cultural. Germinal: Mar-
xismo e Educação em Debate, Salvador, v. 5, n. 2, p. 130–143, 2013.

MARTINS, L. M. O que ensinar? O Patrimônio Cultural Humano como conteúdo
de ensino e a formação da concepção de mundo no aluno. In: PASQUALINI, J. 
C.; TEIXEIRA, L. A.; AGUDO, M. de M. Pedagogia histórico–crítica: legado e 
perspectivas. Uberlândia: Navegando Publicações, 2018. 

MELAZO, G. C. Percepção ambiental e educação ambiental: uma reflexão sobre
as relações interpessoais e ambientais no espaço urbano. Olhares & Trilhas. 
Uberlândia, Ano VI, n. 6, p. 45-51, 2005.

MERLEAU-PONTY, M. 1908-1961. Fenomenologia da percepção [tradução Car-
los Alberto Ribeiro de Moura]. - 2- ed. - São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

SAVIANI, D., 1944 – Pedagogia Histórico-crítica: primeiras aproximações. 11º 
edição revista. Campinas, SP: Autores Associados, 2011. (Coleção educação 
contemporânea).

TOZONI-REIS, M. F. C., TEIXEIRA, L. A; MAIA, J. S. S. As publicações acadêmicas 
e a educação ambiental na escola básica. Trabalho Completo, 2011. ANPED – 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO. Na-
tal, RN, Anais…,  Natal, RN, 2016

151





VIII
COMO O AMBIENTE COMPETITIVO INFLUENCIA O

DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO 
DE FRAÇÕES*

Jonis Jecks Nervis

Introdução

A educação no Brasil é um direito de todos e dever do estado. Tem sua
garantia estabelecida na Constituição Federal de 1998 e deve ser ofertada com
qualidade em estabelecimentos de ensino que apresentem boas condições de
funcionamento, com pessoal qualificado e estrutura pedagógica que permita o
aprendizado dos discentes envolvidos no processo.

Políticas Públicas e pesquisas que tenham como objetivo proporcionar
a melhoria na qualidade do ensino público ofertado são essenciais para trans-
formar a realidade educacional brasileira. Discutir a qualidade na educação sig-
nifica debater variáveis  que interferem no processo de aprendizagem como
concentração de renda, desigualdade social e o direito a educação. Essa discus-
são não pode deixar de lado as questões envolvendo os sistemas e unidades
escolares, as condições de trabalho, processos de gestão escolar, currículo, for-
mação dos professores e os elementos ambientais de ensino dentro da sala de
aula que norteiam a construção do conhecimento dos discentes.

Ou seja, oferecer ensino com qualidade é um desafio que dependente
da dinâmica pedagógica, dos fatores econômicos, sociais, culturais e políticos
de uma dada sociedade. Dourado, Oliveira e Santos (2007) afirmam que a qua-
lidade da educação é um fenômeno complexo, abrangente, que envolve múlti-
plas dimensões, não podendo ser apreendido apenas por um reconhecimento
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da variedade e das quantidades mínimas de insumos indispensáveis ao desen-
volvimento do processo de ensino-aprendizagem; nem, muito menos, pode ser
apreendido sem tais insumos. Em outros termos, a qualidade da educação en-
volve dimensões extra e intraescolares e, nessa ótica, devem se considerar os
diferentes  atores,  a  dinâmica  pedagógica,  ou seja,  os  processos  de ensino-
aprendizagem, os currículos, as expectativas de aprendizagem, bem como os
diferentes fatores extraescolares que interferem direta ou indiretamente nos
resultados educativos.

Portanto, é inegável que a melhoria na qualidade do ensino está relaci-
onada ao conhecimento que o discente adquire em sua jornada na escola. Co-
nhecimento que segundo Driscoll (1994) é o resultado das experiências indivi-
duais com o mundo, sendo construído pelos aprendizes, quando estes resol-
vem problemas, por meio da interação do indivíduo com o meio social e físico,
dependendo tanto das condições do meio quanto das condições do indivíduo
(DRISCOLL, 1994). 

Ainda nessa linha de raciocínio pode-se citar Piaget, que afirma: o co-
nhecimento é dinâmico e depende da interação entre o sujeito e o meio ao
qual ele está inserido (PIAGET, 2011). O sujeito busca equilíbrio entre as neces-
sidades internas com as novas situações a fim de garantir sua adaptação. Isso
implica que para entender-se o processo de aprendizagem é indispensável ob-
servar as relações que o sujeito estabelece com o meio e como o meio influen-
cia nesse processo (PIAGET, 1986). O presente trabalho procura estudar e ana-
lisar se um ambiente competitivo melhora a qualidade da construção do co-
nhecimento dos discentes do sexto ano do Ensino Fundamental para o conteú-
do de frações.

Competição

Competição humana é um evento onde duas ou mais pessoas lutam
por um objetivo que não pode ser compartilhado, geralmente resultando em
um vencedor e um perdedor. Indivíduos e/ou grupos estão, então, em uma po-
sição onde eles devem disputar a realização de um resultado. Por exemplo, na
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maioria das competições esportivas em equipe, equipes se envolvem com o
propósito de ganhar jogos para tirar o primeiro lugar em um torneio (FREIRE;
SCAGLIA, 2003).

É controverso se a concorrência na educação é positiva ou não. Assim,
por exemplo, Verhoeff é um forte defensor de seus benefícios, alegando que
uma competição bem organizada desafia seus participantes a dar o seu me-
lhor, e, portanto, aumenta a motivação e aprendizagem dos alunos (VERHO-
EFF, 1997). Lawrence concorda com essa ideia dizendo que a concorrência esti-
mula a aprendizagem ativa e aumenta a motivação (LAWRENCE, 2004). Fulu
também reconhece várias chances em competições, como ganho de reconhe-
cimento e maior motivação e autoestima (FULU, 2007). Além disso, Fasli e Mi-
chalakopoulos mostram que um elemento competitivo funciona como um in-
centivo para que todos os alunos coloquem mais esforço e os alunos ainda
mais  fracos  persistem com a participação na atividade (FASLI;  MICHALAKO-
POULOS, 2005). Nesta linha, Siddiqui, Khan e Katar apresentam um estudo que
demonstra que há um alto senso de competição entre os estudantes (SIDDI-
QUI; KHAN; KATAR, 2007). 

Lam e colaboradores no entanto, afirmam que os danos da concorrên-
cia no processo de aprendizagem ocorrem ao forçar os alunos a se concentra-
rem em objetivos, em vez de no próprio processo (LAM et al., 2001). Vockell
também argumenta que o estresse a que um estudante envolvido em uma
competição é exposto tem um efeito negativo, que é maior do que os benefí-
cios extraídos a partir dele (VOCKELL, 2004).

Apesar de existir a discussão sobre a competição em sala de aula ser
saudável ou não, o que é claro é que há recursos que uma atividade competiti-
va deve ter, a fim de torná-la mais benéfica, ou, pelo menos, não prejudicial
(SHINDLER, 2007; THOUSAND et al., 1994; YU et al., 2002). 

Alguns desses  recursos,  que estão relacionados com a definição de
uma concorrência saudável são abordados em Schindler (2007). Em primeiro
lugar, prêmios para os vencedores devem ser simbólicos ou de muito pouca
importância, a fim de garantir que os esforços dos alunos são específicos e não
impulsionados  pelo  prêmio  obtido  (CANTADOR  e  CONDE,  2010;  SHINDLER,
2007). Em segundo lugar, a competição deve ser curta. Uma competição longa
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aumenta o seu senso de destaque, e diminui o seu sentido de intensidade e di -
versão, ambos os efeitos indesejáveis. Por outro lado, a competição tem que
ser longa o suficiente para evitar a desmotivação do estudante por causa de
maus resultados iniciais,  e para garantir que todos os participantes tenham
uma boa chance de ganhar até  o  final  da  atividade (CANTADOR e  CONDE,
2010; SHINDLER, 2007). Finalmente, o objetivo da competição deve ser clara-
mente definido para o processo em vez de nos resultados, deixando claro que,
finalmente, ganhar ou perder tem baixa importância em comparação com a
aprendizagem e as melhorarias que acontecem enquanto competem (CANTA-
DOR e CONDE, 2010; SHINDLER, 2007). 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)

O PIBID tem como uma de suas propostas a contribuição para a forma-
ção do professor com o estímulo à docência aos licenciandos das diferentes
áreas do conhecimento. Cada instituição formadora de professores participan-
te do PIBID desenvolve ações visando atender a essa proposta geral do Progra-
ma (CAPES, 2009).

Ele é um programa que propõe estreitar a relação da formação inicial
nas universidades – nos cursos de licenciatura – com a prática profissional dos
professores nas escolas, incorporando elementos nos licenciados que contri-
buirão para a formação de sua identidade profissional docente. Segundo Mar-
celo (2009, p. 109), “a identidade profissional docente se constitui como uma
interação entre a pessoa e suas experiências individuais e profissionais. A iden-
tidade se constrói e se transmite”. 

Essa iteração na escola ocorre com a convivência dos graduandos com
o cotidiano do exercício da função docente, em condições estimulantes, criati-
vas e diversificadas. Com isso o programa pretende estimular a permanência
dos bolsistas na docência, contribuindo, assim, para ajustar essas ofertas às de-
mandas das nossas redes públicas, minimizando as carências de professores da
educação básica.
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Dentre os objetivos do PIBID está a elevação da qualidade das ações
acadêmicas voltadas à formação inicial de professores nos cursos de licenciatu-
ra das instituições de educação superior, assim como a inserção dos licencian-
dos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, promovendo a inte-
gração entre educação superior e educação básica (CAPES, 2009). 

O programa visa proporcionar aos futuros professores participação em
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inova-
dor e interdisciplinar e que busquem a superação de problemas identificados
no processo de ensino-aprendizagem, levando em consideração o IDEB e o de-
sempenho da escola em avaliações nacionais, como Provinha Brasil, Prova Bra-
sil, SAEB, ENEM, entre outras.

Além dos aspectos acima elencados sobre o programa destaca-se que
o exercício da docência insere-se na prática social e tem papel fundamental na
formação humana. Constrói-se a partir da autonomia e conhecimento especia-
lizado, manifestado em competência e capacidade para desempenhar o traba-
lho com compromisso, responsabilidade, profissionalismo (CAPES, 2009). Per-
renoud (1997) assevera que a profissionalização amplia quando ela cede espa-
ço a estratégias orientadas por objetivos e por uma ética. Afinal, saber onde
está, onde se quer chegar e qual caminho tomar a favor da aprendizagem é
compromisso da parceria professor-estudante.

Sexto ano do ensino fundamental

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) o ensino
fundamental compõe, juntamente com a educação infantil e o ensino médio, o
que a Lei Federal nº 9.394, de 1996 — nova Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional —, nomeia como educação básica e que tem por finalidade de-
senvolver o educando, assegurar-lhe a formação indispensável para o exercício
da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos
posteriores.

A LDB indica que o objetivo da formação básica é desenvolver a capaci-
dade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da
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escrita e do cálculo. Compreender o ambiente natural e social, o sistema políti-
co, a tecnologia, as artes e os valores em que se fundamenta a sociedade. De-
senvolver a capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de co-
nhecimento, habilidades e a formação de atitudes e valores. Finalmente pro-
mover o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade hu-
mana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social (BRASIL, 1996).

Para  a  área de Matemática os  PCNs (BRASIL,  1997)  constituem um
referencial  para  a  construção  de  uma  prática  que  favoreça  o  acesso  ao
conhecimento matemático que possibilite de fato a inserção dos alunos como
cidadãos,  no  mundo  do  trabalho,  das  relações  sociais  e  da  cultura.  Os
parâmetros destacam que a Matemática está presente na vida de todas as
pessoas, em situações em que é preciso, por exemplo, quantificar, calcular,
localizar um objeto no espaço, ler gráficos e mapas, fazer previsões. Mostram
que  é  fundamental  superar  a  aprendizagem  centrada  em  procedimentos
mecânicos,  indicando a resolução de problemas como ponto de partida da
atividade  matemática  a  ser  desenvolvida  em  sala  de  aula.  A  Matemática
também faz parte da vida das pessoas como criação humana, ao mostrar que
ela tem sido desenvolvida para dar respostas às necessidades e preocupações
de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e aqui leva-se em
conta  a  importância  de  se  incorporar  ao  seu  ensino  os  recursos  das
Tecnologias da Comunicação (BRASIL, 1997).

De acordo com o novo Programa de Matemática do Ensino Básico, o
estudo das frações deve iniciar-se logo no 1° Ciclo como uma relação parte-
todo, representando partes numéricas, números menores que a unidade ou
que foi dividida em partes iguais. Essa precocidade na apresentação das fra-
ções possibilita ao aluno um contato mais prolongado com estes números, ao
longo da sua escolaridade (BRASIL, 1997). 

Procura-se desde cedo promover o desenvolvimento do sentido do nú-
mero, incluindo nele também as frações. Torna-se então relevante proporcio-
nar ao aluno a oportunidade e tempo para construir um bom conceito de fra-
ção, na medida em que as frações são essenciais para o posterior desenvolvi-
mento de outros conceitos matemáticos. Mais ainda, Kieren (1976) argumenta
que as frações constituem um fundamento para as relações algébricas posteri-
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ores e que a sua compreensão é essencial para o desenvolvimento de ideias
matemáticas.

Se a resposta não é uma quantidade inteira de objetos, então ela vai
ser dada, correta ou muito aproximada, por um número fracionário. O foco
principal é tornar clara para a criança a existência de situações significativas do
contexto que demandam a introdução de novos números. Números têm que
funcionar na vida, não só em figuras divididas, onde nem adquirem verdadeira-
mente esse significado (BERTONI, 2009).

Os PCNs (BRASIL, 1997) para o ensino da matemática no segundo ciclo
dos anos iniciais consideram o ensino das frações como fundamental para a
aprendizagem dos números racionais. Para a construção do conceito de núme-
ro racional, enfatizam a sua utilização em diferentes situações do cotidiano.
Neste ciclo, os alunos devem ter contato com situações-problema cujas solu-
ções não estejam no campo dos números naturais, possibilitando a aproxima-
ção destes ao conceito de número racional. Afirmam, ainda, que a representa-
ção decimal é percebida no cotidiano com mais frequência do que a forma fra-
cionária e justificam essa ocorrência devido ao advento das calculadoras deci-
mais. Já o uso de frações no nosso dia a dia é percebido na linguagem oral e li -
mita-se a termos como: metades, terços e quartos.

Na Matriz de Referência para a Prova Brasil com relação à 4ª série/5º
ano, encontramos os números racionais, no Tema III - Números e Operações /
Álgebra e Funções, nos seguintes descritores: D21 - Identificar diferentes re-
presentações de um mesmo número racional. D22 - Identificar a localização de
números racionais representados na forma decimal na reta numérica. D23 -
Resolver problema utilizando a escrita decimal de cédulas e moedas do siste-
ma  monetário  brasileiro.  D24  -  Identificar  fração  como  representação  que
pode estar associada a diferentes significados. D25 - Resolver problemas com
números racionais expressos na forma decimal envolvendo diferentes significa-
dos da adição ou subtração (BRASIL, 2011, p. 108). 

Assim como nos PCNs, a ênfase da Prova Brasil para a 4ª série/5º ano
está na forma decimal do número racional, pouco se referem à forma fracioná-
ria (Brasil, 1997).
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Diante do exposto percebe-se, a partir das recomendações dos docu-
mentos oficiais, que nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o ensino das fra-
ções se resume ao seu conceito, seus diferentes significados e principalmente
a relação parte-todo. 

Metodologia

Este trabalho teve inspiração a partir de uma questão levantada nas
reuniões semanais realizadas com a equipe do subprojeto do PIBID – UENP -
Matemática Jacarezinho. Antes de abordá-la será feita uma descrição da equi-
pe e do cotidiano de funcionamento do subprojeto.

A referida equipe corresponde a dois coordenadores, quatro supervi-
sores e vinte e um bolsistas, divididos em três escolas sendo uma na cidade de
Jacarezinho - PR, uma na cidade de Santo Antônio da Platina - PR e outra na ci -
dade de Cambará – PR. 

Uma estimativa da quantidade de estudantes das escolas públicas atin-
gidos diretamente pelo projeto é de trezentos alunos do ensino fundamental.
Os coordenadores são professores e pesquisadores do curso de Licenciatura
em Matemática da Universidade Estadual do Norte do Paraná – Campus de Ja-
carezinho - PR. Os supervisores são professores do ensino público do estado do
Paraná e lecionam um na cidade de Cambará, um na cidade de Santo Antônio
da Platina e dois na cidade de Jacarezinho. Os bolsistas são alunos do curso de
Licenciatura em Matemática da UENP – Campus Jacarezinho, e residem nas di-
versas cidades do entorno da Universidade.

A rotina de trabalhos do projeto pode ser descrita assim:  os vinte e
um bolsistas são divididos entre os quatro supervisores com base na proximi-
dade do seu local de residência e no número de bolsistas sob a supervisão de
cada supervisor. O período no qual os bolsistas permanecem na escola partici-
pando da aula do supervisor possibilita o contato com a realidade educacional
daquela localidade, a observação do comportamento dos alunos e do profes-
sor e a realização de intervenções pelos bolsistas com o objetivo de aperfeiço-
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ar a aprendizagem de determinado conteúdo pelos alunos e permitir ao bolsis-
ta o primeiro contato com a missão de ensinar.

Durante o processo em que o bolsista frequenta a sala de aula é exigi-
do dele a confecção e implementação de uma intervenção na sala de aula. O
primeiro passo para ocorrer as intervenções é a separação dos bolsistas assisti-
dos por um supervisor em grupos menores, de dois ou três indivíduos. Esses
grupos preparam atividades previamente pensadas e dialogados com o super-
visor e com os coordenadores do subprojeto. O tema e o conteúdo escolhidos
são embasados nos PCNs para a uma determinada série. Cada grupo produz o
material necessário para que a intervenção ocorra e em datas estabelecidas
ela ocorre.

Nas  reuniões  quinzenais  os  grupos  expõem para  todos  os  bolsistas
participantes do subprojeto a experiência proporcionada pela intervenção bem
como os resultados obtidos. Uma discussão construtiva acontece e permite
que  todos  os  integrantes  interajam  com  os  bolsistas  responsáveis  pela
intervenção.

Durantes essas discussões tornou-se recorrente a fala dos bolsistas no
que dizia respeito as dificuldades enfrentadas para a realização da intervenção
quanto  ao  comprometimento  apresentado  pelos  alunos  e  a  qualidade  da
aprendizagem obtida. Em diversas ocasiões relatou-se que para uma melhor
fluidez nas intervenções era instituído um sistema simples de recompensa. Se-
gundo os bolsistas essa ferramenta melhorava muito o comprometimento com
a atividade realizada e consequentemente melhorava a aprendizagem do con-
teúdo apresentado.

Essa recompensa consistia em promover uma forma de competição
entre os estudantes. Ao fim da atividade os alunos que se saíssem melhor nos
trabalhos realizada recebiam um prêmio simbólico. Foi a partir dessa questão
que surgiu a ideia de verificar se a introdução de alguma forma de competição
nas aulas é positivo para a aprendizagem do conteúdo trabalhado.

Com base  na  descrição  acima formulou-se  a  Hipótese:  promover  a
competição entre os alunos em sala de aula melhora o seu desempenho em
um determinado conteúdo trabalhado da disciplina de matemática?
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A investigação do problema teve início com uma reunião com um dos
supervisores pertencentes ao projeto e os bolsistas que o acompanham em
sala de aula. Nessa reunião foi exposto ao supervisor a situação, discutiu-se a
forma e o conteúdo que poderiam ser usados para a investigação.

Ficou decidido que a investigação, no primeiro momento, seria realiza-
da em dois sextos anos, contemplando o reconhecimento da fração como par-
te de um todo e a significação de numerador e denominador. Esse conteúdo
foi escolhido pois teria que ser obrigatoriamente trabalhado durante o ano le-
tivo em que a investigação ocorreu e por não requerer pré-requisito. A necessi-
dade de pré-requisito poderia influenciar no resultado da pesquisa visto que o
domínio ou a falta de domínio do pré-requisito pelo discente é fator determi-
nante na aprendizagem de um novo conteúdo.

O primeiro passo consistiu em um sorteio para decidir em qual sexto
ano aconteceria a competição. O segundo passo foi a aplicação de uma avalia-
ção sobre esse conteúdo nos dois sextos anos antes mesmo do conteúdo ser
trabalhado em sala de aula.

Essa avaliação consistiu em dez questões condizentes com os descrito-
res da Prova Brasil. Cinco questões foram de múltipla escolha e cinco questões
foram discursivas. O objetivo da avaliação foi de verificar o grau de conheci-
mento apresentado pelos alunos sobre o conteúdo a ser trabalhado. O terceiro
passo foi expor ao sexto ano sorteado que a abordagem a ser utilizada nas
próximas aulas seria diferente, que ao fim do período necessário para traba-
lhar o conteúdo escolhido seria realizada uma nova avaliação e que os seis me-
lhores classificados no processo avaliativo que ocorreria receberiam uma pre-
miação,  sendo três meninas e  três meninos.  Salientou-se  que todos teriam
chances iguais de aprendizagem e que como seria a primeira vez que os alunos
entrariam em contato com o conteúdo ninguém teria a vantagem de já o ter
estudado.

No sexto ano que não foi sorteado, o mesmo conteúdo, com o mesmo
número de aulas foi trabalhado da maneira tradicional adotada pela professo-
ra. Não foi feita nenhuma menção sobre o que estava acontecendo no outro
sexto ano para não gerar alguma forma de expectativa.
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Ao fim do período necessário para trabalhar o conteúdo escolhido foi
realizada  a  avaliação  novamente  nos  dois  sextos  anos.  Os  dados  foram
tabulados  e  analisados  quanto  a  hipótese  de  ao  gerar-se  um  ambiente
competitivo  na  sala  de  aula  ocorrer  um  aumento  na  aprendizagem  do
conteúdo trabalhado.

Análise e discussão

A análise das informações obtidas com o desenvolvimento do trabalho
consistiu em verificar a evolução obtida pelo conjunto de alunos pertencente
as séries 6 B (sem competição) e 6 D (com competição) a partir dos acertos ob-
tidos na avaliação inicial e final para o conteúdo de frações.

Tabela 1. Dados sobre a quantidade de discentes participantes em cada turma,
nota média e coeficiente de variação.

Série

N° discentes
que fizeram
as duas Ava-

liações

Nota mé-
dia na 1ª.
Avaliação

CV* na
1ª. Avalia-

ção

Nota mé-
dia na 2ª.
Avaliação

CV* na 2ª.
Avaliação

6 B (sem
competição)

16 2,25 0,58 5,62 0,40

6 D (com
competição)

17 2,76 0,84 5,05 0,45

*CV = Coeficiente de Variação. 

Percebe-se pela análise da Tabela 1, para a 1ª. avaliação, que a média
das notas dos alunos pertencentes ao 6 D foi 22,67% maior que a média das
notas dos alunos pertencentes ao 6 B. Porém, quando analisa-se a nota média
na 2ª. avaliação verifica-se uma inversão no desempenho obtido pelos alunos.
Os discentes pertencentes ao 6 B obtiveram em média uma nota 11,28% maior
que os pertencentes ao 6 D. 
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Outro fator observado na Tabela 1 foi o Coeficiente de variação (CV)
que pode ser interpretado como a variabilidade dos dados em relação à média.
Quanto menor o CV mais homogêneo é o conjunto de dados. Tal parâmetro é
adimensional, ou seja, será positivo se a média for positiva ou zero quando não
houver variabilidade entre os dados. Um CV é considerado baixo (indicando
um conjunto  de  dados  razoavelmente  homogêneos)  quando for  menor  ou
igual a 0,25 (25%) (MONTGOMERY; RUNGER, 2015).

O alto valor do CV obtido para o 6 D na primeira avaliação, Tabela 1, é
um indicativo da  pouca  homogeneidade apresentada pelos  discentes  dessa
sala. Na segunda avaliação o valor obtido para o CV foi menor. O 6 B apresen-
tou valor inferior para o CV, isso permite verificar que a homogeneidade me-
lhorou em ambos os sextos anos, porém no sexto ano que não houve competi-
ção foi maior.

Tabela 2. Relação entre as notas obtidas na primeira e segunda avaliação.

Série

Discentes que ob-
tiveram a 2ª nota

maior (em %)

Discentes que ob-
tiveram nota igual
ou superior a 5 na
1ª avaliação (em

%)

Discentes que ob-
tiveram nota igual
ou superior a 5 na
2ª avaliação (em

%)
6 B (sem competi-

ção)
93,75 0,0 68,75

6 D (com competi-
ção)

88,23 29,41 58,82

Outra análise feita foi sobre o percentual de discentes que obtiveram
na segunda avaliação nota superior à primeira avaliação, segunda coluna Tabe-
la 2. No sexto ano que houve competição (6 D) 88% dos discentes conseguiram
obter a segunda nota maior que a primeira enquanto no sexto ano que não re-
alizou a competição (6 B) esse percentual alcançou 93%.

Observando a  segunda coluna da Tabela  2 é  possível  observar  que
29,41 % dos discentes do 6 D (com competição) alcançaram nota igual ou su-

164



perior a cinco na primeira avaliação enquanto no 6 B (sem competição) esse
índice é zero.

Na terceira coluna da Tabela 2 tem-se a informação sobre os discentes
que alcançaram nota igual ou superior a cinco na segunda avaliação. Verifica-
se que no sexto ano que não houve competição o percentual desses discentes
é superior.

Para avaliar o desempenho de aprendizagem utilizou-se como instru-
mento de medida o Force Concept Inventory (FCI) (HAKE, 1998). O FCI foi cria-
do por David Hestenes e colaboradores para avaliar se um aluno apresenta
conceitos newtonianos. Para tal, Hestenes et al. (1992) inventaram questões
simples, que não requeriam do participante conhecimento matemático para
resolvê-las, nessas questões além da resposta newtoniana usual estaria tam-
bém presente um distrator não-newtoniano.  Os distratores foram criados a
partir de pesquisas em ensino de Física que mostram quais são os conceitos es-
pontâneos mais comuns em mecânica. 

A utilização do FCI para avaliar o desempenho consiste em um pré-tes-
te e um pós-teste (HAKE, 2017). Para calcular o ganho normalizado g que é ob-
tido pela razão entre o ganho apurado pelo aluno e o máximo ganho possível
com base em duas avaliações idênticas: uma antes da apresentação do concei-
to (pré) e outra após (pós) utiliza-se a fórmula:

onde % pré corresponde à nota do pré-teste e %pós a nota do pós-teste. O
principal mérito do ganho normalizado é sua invariância para diferentes resul-
tados de pré-teste,  dependendo somente do método de instrução utilizado
(HAKE, 2004). 

O estudo aqui apresentado obteve-se como resultado para o FCI mé-
dio os valores contidos na Tabela 3
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Tabela 3. Resultado médio para o FCI.
Série Média do Ganho Normalizado

6 B (sem competição) 0,43
6 D (com competição) 0,30

Para ter-se uma referência é importante observar os valores típicos de
g apresentados na literatura internacional. Para aulas tradicionais (aulas pura-
mente expositivas) os valores de g variam entre 0,1 e 0,2 (HAKE, 1998). Porém
segundo Hestenes et al. (1992) uma visão que permita compreender o conteú-
do tratado só começa a existir com resultados de FCI superiores a 0,6. Portan-
do, observando a Tabela 3, verifica-se que no 6 B, turma que não ocorreu a
competição, o resultado obtido é mais próximo do valor 0,6 no FCI. 

Conclusão 

O Trabalho realizado e aqui exposto permitiu a observação da evolu-
ção na aprendizagem do conteúdo frações em dois sextos anos de uma escola
pública paranaense.

Verificou-se a evolução obtida pelo conjunto de alunos pertencente as
séries 6 B (sem competição) e 6 D (com competição) a partir dos acertos obti-
dos na avaliação inicial e final para o conteúdo de frações.

Na Tabela 1 estão as informações relativas as duas turmas, as notas
médias e os coeficientes de variação obtidos na primeira e segunda avaliação.
É possível observar que a média das notas dos alunos pertencentes ao 6 D foi
22,67% maior que a média das notas dos alunos pertencentes ao 6 B. Porém,
quando analisa-se a nota média na 2ª. avaliação verifica-se uma inversão no
desempenho obtido pelos alunos. Os alunos pertencentes ao 6 B obtiveram
em média uma nota 11,28% maior que os alunos pertencentes ao 6 D. 

A Tabela 2 apresenta o percentual de discentes que obtiveram na 88 %
e oito por cento dos discentes conseguiram obter a segunda nota maior que a
primeira enquanto no sexto ano que não realizou a competição (6 B) esse per-
centual alcançou 93 %.
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Ainda na Tabela 2 tem-se o percentual de discentes que atingiu nota
igual ou superior a cinco na primeira e segunda avaliação. Enquanto na primei-
ra avaliação 29,41 % dos discentes do 6 D alcançaram nota igual ou superior a
cinco os discentes do 6 B esse índice é zero. Já na segunda avaliação 68,75 %
dos discentes do 6 B obtiveram nota igual ou superior a 5 e no 6 D esse percen-
tual ficou em 58,82 %.

O desempenho de aprendizagem dos discentes é apresentado na Ta-
bela 3. O instrumento utilizado foi o Force Concept Invetory (FCI). A utilização
do FCI para avaliar o desempenho consiste em um pré-teste e um pós-teste. O
ganho normalizado g que é obtido pela razão entre o ganho apurado pelo alu-
no e o máximo ganho possível com base em duas avaliações idênticas na forma
de testes múltipla-escolha: uma antes da apresentação do conceito (pré) e ou-
tra após (pós).

A partir dos valores típicos de g apresentados na literatura internacio-
nal: aulas tradicionais (aulas puramente expositivas) g entre 0,1 e 0,2. Porém
uma visão que permita compreender o conteúdo tratado só começa a existir
com resultados de FCI superiores a 0,6. Observando a Tabela 3, verifica-se que
no 6 D, turma que ocorreu a competição, o resultado obtido é mais próximo do
valor 0,6 no FCI.
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IX
ENSINO DE HISTÓRIA, PATRIMÔNIO CULTURAL E HISTÓRIA
LOCAL: PERSPECTIVAS PARA UM TRABALHO EDUCACIONAL

NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO-PR*

Vanessa Fernanda Mayrinck1

Jean Carlos Moreno2

Introdução

O Ensino de História, o Patrimônio Cultural e a História Local são áreas
do saber que estão intrinsecamente ligadas pelo elo da memória. Esses três
campos possuem suas epistemologias específicas que se complementam no
processo  de  construção  do  conhecimento.  Durante  um  longo  período,  em
contextos  específicos,  o  ensino  de  História  foi  permeado  por  uma  visão
tradicional,  que  não  abarcava  outros  instrumentos  para  a  construção  do
conhecimento  dos  estudantes,  além  dos  livros  didáticos.  Essa  visão  foi
cristalizada  por  um  “currículo  oficial”  e,  infelizmente,  ainda  hoje,  norteia
algumas práticas docentes.

Repleta de vários bens patrimoniais com grande potencial para o tra-
balho educacional sistemático, Jacarezinho, cidade onde essa pesquisa se cir-
cunscreve, localiza-se na região que se convencionou chamar de Norte Pionei-
ro do Paraná. A principal narrativa que rege o município é a de que os pionei-
ros adentraram o território, composto por um vazio demográfico, e que trou-
xeram o progresso para a região. Essa narrativa possui inúmeras fissuras, prin-
*DOI – 10.29388/978-65-86678-78-9-0-f.171-184
1 Aluna do programa de Pós-graduação em Educação (PPEd) da Universidade Estadual do Norte
do Paraná. vanessa_mayrinck@hotmail.com
2 Pós-Doutor  em  História,  Cultura  e  Identidades  (UEPG).  Professor  do  programa  de  Pós-
graduação  em  Educação  (PPEd)  da  Universidade  Estadual  do  Norte  do  Paraná.
jeanmoreno.uenp.edu.br
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cipalmente, por homogeneizar uma região que nunca foi homogênea. Pode-
mos notar. Podemos notar a presença da ausência nessa narrativa, principal-
mente, quando nos perguntamos sobre os outros sujeitos que foram funda-
mentais para a construção da cidade, mas que não aparecem na história do
município, como os trabalhadores, os negros, os índios, as mulheres...

Nesse sentido, o presente artigo, fruto da pesquisa História, Memória
e Patrimônio: Uma articulação entre o Ensino de História e a Educação Patri-
monial, aprovado pelo PPEd no ano de 2019, tem como principal objetivo dis-
cutir perspectivas e possibilidades para o trabalho sistemático com o ensino de
História pelo viés do Patrimônio Cultural, especificamente, por meio de bens
patrimoniais específicos pertencentes ao município de Jacarezinho.

Ensino de História, Patrimônio Cultural e História Local: uma articula-
ção possível

O Ensino de História, o Patrimônio Cultural e a História Local são cam-
pos do saber que estão ligados pela memória. Apesar de possuírem epistemo-
logias próprias, eles podem se tornar complementares no processo de ensino-
aprendizagem.

Assim como a História e seu ensino, o Patrimônio Cultural passou por
inúmeras reformulações conceituais que estão intimamente ligadas ao campo
da História e das mudanças sociais, culturais, políticas e econômicas que per-
passaram as sociedades.

Herança paterna; bens de família, um legado deixado às gerações pos-
teriores. Essa é a gênese do conceito de patrimônio. Segundo Salvadori:

Um patrimônio [...] é capaz de estabelecer relações – de continuidade,
ruptura, permanência ou mudança – entre as várias dimensões do tem-
po: o tempo passado, condensado na herança, o tempo presente, mo-
mento de seu recebimento e o tempo futuro, processo no qual vai so-
frendo inúmeras mutações de sentido. Assim, um patrimônio se constitui
pela valoração material e/ou simbólica, dada a um bem ou a um conjun-
to de bens que se deixa como herança (SALVADORI, 2008, p. 11-12).
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Essas relações de continuidade, ruptura, permanência ou mudança são
dimensões fundamentais ao Patrimônio, que tem a capacidade de transcender
as fronteiras do tempo e de sentido. Assim como o ensino de História, os bens
patrimoniais foram utilizados como um mecanismo, em inúmeros países, com
o intuito da construção e legitimação dos Estados Nacionais:

[...] o conceito de patrimônio está vinculado ao nascimento do conceito
de Estado- Nação, aliado às idéias de soberania política, unidade territo-
rial e legal, com a nação passando a indicar o conjunto de indivíduos nas-
cidos em um mesmo lugar (CHAUÍ 2000 apud MAGALHÃES, 2009, p. 34).

Um dos primeiros países a utilizar o patrimônio no sentido apontado
por Chauí e Magalhães foi a França. No contexto pós Revolução Francesa, era
preciso romper com um determinado tipo de passado e se construir uma nova
nação, pautada em uma nova memória. Nesse sentido, símbolos foram escolhi-
dos e passaram a ter dimensões nacionais, auxiliando na construção da ideia
de um passado comum. Sendo assim, esses símbolos deveriam ajudar a cons-
truir uma nação pautada na homogeneização, com um passado comum e he-
roico, que deveria continuar sendo governada por aqueles que “lutaram ardua-
mente por ela”.

Essa perspectiva, que liga o patrimônio a um aspecto material, vincula-
do a um passado grandioso de uma nação, prevaleceu durante muito tempo
na história. E é exatamente essa perspectiva que adentra o mundo brasileiro a
partir do século XIX.  De acordo com Salvadori,  “como a história construída
como identidade da nação, os bens entendidos como patrimônio deveriam ser
objetos de culto, pois remeteriam à origem e à ancestralidade” (SALVADORI,
2008, p.16).

Bens patrimoniais que diziam respeito a uma elite branca e religiosa.
Essa era a origem e a ancestralidade brasileira. Os primeiros bens tombados, já
no século XX em nosso país, referiam-se, na maioria das vezes, à memória des-
sa elite. Bens de pedra e cal”; eram assim chamados, pois os únicos bens passí-
veis de tombamento eram aqueles que possuíam materialidade.
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A instituição legal para o tombamento de um bem patrimonial foi cria-
da no Brasil na década de 30. O SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional), atualmente IPHAN, tinha o intuito de eleger e preservar os
bens patrimoniais materiais do país, bens estes, como citado anteriormente,
que diziam respeito, na maioria das vezes a uma elite política, religiosa e eco-
nômica. Essa instituição ainda tinha um intuito maior: a construção de uma
identidade nacional homogênea. De acordo com Fenelon, “esta perspectiva,
que foca a unidade e a identidade nacional, foi fator de marginalização das
contradições reais e tira da memória o significado da luta social por ela, e as -
sim, pelo patrimônio” (FENELON, 1992, p.29-30).

O pesquisador Ricardo Oriá, também comenta esta visão restritiva so-
bre os bens patrimoniais, que reinou até a segunda metade do século XX no
Brasil: 

[...] preservam-se as igrejas barrocas, os fortes militares, as casas-gran-
des e os sobrados coloniais. Esqueceram-se, no entanto, das senzalas,
dos quilombos, as vilas operárias e cortiços (ORIÁ, 1997, p. 131).

Essa perspectiva acima referenciada, entra em xeque com o processo
de redemocratização do Brasil. Nessa conjuntura, a historiografia passou por
inúmeras revisões no intuito de romper com um passado europeu e homoge-
neizador. Os conflitos passaram a ser enfatizados e os grupos sociais antes ali-
jados da história passaram a reivindicar o seu lugar nela.

Foi nesse período que a ótica sobre o patrimônio iniciou seu processo
de transformação. Essa reformulação, pautada por uma ampliação e pluralida-
de do conceito foi legitimada na Constituição de 1988, em seu artigo 216, se-
ção II – DA CULTURA, onde se estabeleceu o conceito de Patrimônio Cultural:

Art. 216 Constituem Patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza
material e imaterial, tomado individualmente ou em conjunto, portado-
res de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
I- formas de expressão;
II- Os modos de criar, fazer e viver;
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III- As criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV- As obras, objetos documentos, edificações e demais espaços destina-
dos às manifestações artístico-culturais;
V- Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (BRASIL, 1988). 

Comentando a ampliação da visão de patrimônio, legitimada agora por
bens materiais e imateriais, Gilberto Gil, ministro da Cultura de 2003 à 2008,
aponta que:

[...] pensar em patrimônio agora é pensar com transcendência, além das
paredes, além dos quintais, além das fronteiras. É incluir as gentes. Os
costumes, os sabores, os saberes. Não mais somente as edificações his-
tóricas, os sítios de pedra e cal. Patrimônio também é o suor, o sonho, o
som, a dança, o jeito, a ginga, a energia vital, e todas as formas de espiri-
tualidade de nossa gente. O intangível, o imaterial (GIL, 2008 apud AL-
MEIDA, 2009, p. 5).

Nesse sentido, se o patrimônio pôde ser utilizado para legitimar uma
ideia de nação e construção de identidades homogêneas, o mesmo também
pode ser um mecanismo auxiliador na construção de identidades plurais, pau-
tadas na empatia e respeito, com vistas à conscientização e contra todo tipo de
discriminação e opressão. Mas como realizar essa tarefa? Pensar em um traba-
lho conjunto, que articule o Ensino de História, História Local e a Educação Pa-
trimonial pode ser um caminho.

O trabalho com a História local coloca a cidade, seus símbolos e suas
narrativas como o centro do processo de ensino e aprendizagem. Esse exercí-
cio torna-se possível uma vez que:

A cidade é o espaço onde se registra uma ampla troca de interesses,
conhecimentos e práticas socioculturais. Ela é um produto histórico definido
pelas atitudes e formas de vida próprias de uma localidade oriunda da distri -
buição peculiar de indivíduos em um espaço definido (MEDEIROS, 2006, p. 29).

Nesse sentido:
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O ensino de História local torna possível a utilização da própria cidade
como recurso didático, uma vez que “a cidade está lá fora”, apenas à es-
pera de uma leitura, “com suas ruas, praças, avenidas, monumentos, a
cidade é um caleidoscópio de imagens, cores e sons” um espaço aguar-
dando pela (re)descoberta (POSSAMAI, 2011, p. 297).

Nesse caleidoscópio de imagens, encontram-se os bens patrimoniais
que dizem respeito a um passado de determinado grupo social muitas vezes
suprimido por uma narrativa pautada pela história oficial. Conhecer e decodifi-
car esses bens a partir de uma visão crítica, fazendo afluir os conflitos e as ten-
sões intrínsecas ao patrimônio, pode contribuir para um processo de constru-
ção do conhecimento histórico mais rico, norteado pela diversidade. A Educa-
ção Patrimonial é uma estratégia importante para efetivar esse processo. 

Entendida em um primeiro momento como um “instrumento de alfa-
betização cultural”, a Educação Patrimonial possibilita aos sujeitos uma leitura
de mundo, auxiliando-os a compreender a sociedade em que vivem e a trajetó-
ria histórico-temporal na qual estão inseridos (cf. HORTA, 1999).

FLORÊNCIO (2014), apresenta um conceito plural de Educação Patri-
monial, relacionando-a à educação formal/não formal e também apontando a
relevância do constante diálogo com a sociedade:

[...] a Educação Patrimonial constitui-se de todos os processos educati-
vos formais e não formais que têm como foco o Patrimônio Cultural,
apropriado socialmente como recurso para a compreensão sócio-históri-
ca das referências culturais em todas as suas manifestações, a fim de co-
laborar para seu reconhecimento, sua valorização e preservação. [...] Os
processos educativos devem primar pela construção coletiva e demo-
crática  do  conhecimento,  por  meio  do  diálogo  permanente  entre  os
agentes culturais e sociais e pela participação efetiva das comunidades
detentoras e produtoras das referências culturais, onde convivem diver-
sas noções de Patrimônio Cultural. (FLORÊNCIO et al., 2014, p. 19).

Partilhando  da  mesma  perspectiva  acima  citada,  Salvadori  explicita
que a Educação patrimonial se trata de: 
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[...]  propiciar  informações  que  permitam  às  pessoas  em  geral  e,
particularmente  no caso aqui  em questão,  aos  alunos,  perceberem a
importância  do  passado  na  formação  de  sua  identidade  individual  e
coletiva  e  na  construção  da  realidade  em  que  estão  inseridos
(SALVADORI, 2008, p. 36).

A Educação Patrimonial, articulada com o ensino de História e com a
História Local, deve estar ancorada em uma prática democrática, onde as nar-
rativas que permeiam a cidade sejam trabalhadas a partir de um viés crítico;
onde os sujeitos marginalizados da história da cidade sejam recolocados no
seu papel como construtores da história; onde os silêncios sejam contextuali -
zados, transformando assim, ausências em presença.

Chagas (2006, p. 01), afirma que “o patrimônio deve ser capaz de arti-
cular tensões entre o universal e o singular”. Dentro da mesma ideia, Maga-
lhães, Zanon e Branco (2009, p. 60) afirmam que nesse sentido é importante
“retomar os espaços arquitetônicos sociais e de memórias, [...] desde que se
façam relações com outros elementos e que se chame atenção para as tensões
das vivências e das seleções”. 

Similarmente às ideias apresentadas acima, Soares aponta que:

As tensões e seleções, assim como o consenso, são elementos inerentes
ao patrimônio, que não podem ser ignorados por aqueles que trabalham
com educação patrimonial, pois preservação e representação estão vin-
culados a interesses de grupos, sendo assim necessário disputar o patri-
mônio, o que pressupõe um duplo caminho (SOARES, 2003, p. 24)

Quando  falamos  sobre  patrimônio,  estamos  também falando  sobre
memória(s). E quando falamos de memória(s), não podemos nos esquecer de
duas palavras que a(s) permeiam: o poder e o esquecimento. Quem detém o
poder, detém a memória, ou ao menos, a manipulação dela, legitimando o que
deve ser lembrado e consequentemente, o que deve ser esquecido. Os bens
patrimoniais são frutos desse processo e dessa “guerra fria” entre memória e
esquecimento.
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Através da articulação entre o Ensino de História, História Local e da
Educação Patrimonial é possível fazer com que esse conjunto de inquietações
aflua. Trabalhar com o patrimônio é desconstrução, e desconstrução se faz,
muitas vezes, através da análise das contradições e conflitos. Nesse sentido,
esses processos devem ser enfatizados de maneira didática para os alunos e
para a comunidade local. Assim, os mesmos compreenderão que os patrimô-
nios e os processos que os legitimaram não são frutos do mero acaso, mas sim,
resultados de disputas e lutas internas entre uma elite e grupos sociais margi-
nalizados presentes na memória da cidade.

Educar  pelo patrimônio  é  permitir  “um exercício  de  (re)significação
cultural e da construção de outros olhares sobre o patrimônio de uma determi-
nada comunidade” (SCHIAVON; SANTOS, 2013, p. 86). Educar para a História
local é “tentar buscar no recorte micro os sinais e as relações de totalidade so-
cial, rastreando-se por outro lado, os indícios das particularidades – os homens
e as mulheres de ‘carne e osso’ (BITTENCOURT, 2004, p. 2003). Educar a partir
da intersecção desses dois campos do saber é educar também para a com-
preensão da memória ou das memórias que permearam ou que ainda permei-
am as inúmeras narrativas do município.

O ensino de História sob o viés do patrimônio cultural em Jacarezinho
– PR: possibilidades

Jacarezinho, município no qual esta pesquisa se situa e se delineia, é
vista por muitos como uma “cidade bucólica do interior”. Emancipada no ano
de 1900, ela só foi receber essa denominação em 1903. Município formado em
um primeiro momento por mineiros e paulistas que buscavam novas terras
para a criação de suínos e gado, logo se transformou em “cidade modelo do
norte do Paraná”, graças a sua força econômica que se expandia pelo conjunto
da “terra rocha” mais a cultura do café, que crescia e passava por um momen-
to de valorização em todo o país.  

A partir de um exame e análise mais apurados, essa narrativa, que ain-
da hoje permanece no imaginário social entra em xeque.  Sob um olhar mais
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delineado, percebe-se inúmeras memórias suprimidas através de uma narrati-
va oficial. Nessas memórias, que heroicizam o pioneiro, “responsável por tra-
zer o progresso para a região”, os negros, os índios, as mulheres e os trabalha-
dores não existem.

Estes sujeitos e estas memórias apagadas, esquecidas, não são traba-
lhadas no ensino de História no Município, porém, parte delas foram cristaliza-
das nos bens patrimoniais da cidade. Por este fato, acredita-se que há inúme-
ras possibilidades para um trabalho crítico, plural, capaz de relacionar-se ao
cotidiano dos estudantes, trazendo empatia, e, principalmente, desconstruin-
do ideias pré-concebidas  sobre a(s)  narrativa(s)  que a cidade possui.  Nesse
sentido, os bens patrimoniais que a cidade possui, construídos, legitimados e
perpetuados na memória do município, podem ser instrumentos fundamentais
nesse processo.

Assim, essa pesquisa selecionou a capela São Benedito e a Catedral
Imaculada Conceição, ambas localizadas em Jacarezinho, para serem os eixos
norteadores da articulação entre Ensino de História, História Local e Patrimô-
nio Cultural. Cabe salientar que nesse trabalho, transcender as fronteiras religi-
osas intrínsecas a esses bens será fundamental. Nesse sentido, as questões po-
líticas, sociais e culturais serão os temas centrais do trabalho.

Como afirmado acima, os bens patrimoniais nos quais a presente pes-
quisa irá se delinear são a Capela São Benedito e a Catedral Imaculada Concei-
ção. A construção da Capela São Benedito insere-se em um contexto específi-
co: o fim do século XIX e início do século XX. Jacarezinho ainda não havia ga-
nhado força econômica, nem havia se transformado em Diocese. A abolição já
havia sido decretada há anos, porém, a marginalização dos negros e o racismo
ainda se faziam presentes na sociedade. Segundo fontes memorialísticas, na ci-
dade residiam escravos, que vieram com os primeiros moradores do município
e que, segundo essas mesmas fontes, não sabiam que haviam sido libertos: 3

3 Podemos questionar essa afirmação. Confrontando-a com ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO (2006)
e FRAGA FILHO (2006), o que podemos afirmar é que existiam aqueles que já estavam cientes de
sua condição de liberdade e que, mesmo assim, optavam por um rearranjo dentro da situação
anterior, uma vez que, a vida longe da fazenda poderia se tornar ainda mais difícil para eles e
para sua família. A lei Áurea acabou legitimando a liberdade de pessoas escravizadas apenas no
papel. Na prática, a marginalização dessa população ainda se fazia presente na sociedade.
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Aos domingos e dias Santos, os senhores iam a Igreja de São Sebastião, e
não era permitido que seus escravos, que oficialmente já eram libertos
mas não sabiam, pois a lei de 13 de maio de 1888 não era conhecida pe -
los escravos, e os senhores procuravam sempre abusar dos negros escra-
vos [...] (AIMONE, s/d, p. 30, grifo do autor).

Essas pessoas que eram escravizadas, segundo Aimone, ficavam con-
centradas onde hoje se localiza a Rua Costa Júnior. Lá elas dançavam suas con-
gadas e vendiam seus quitutes com o intuito de arrecadar dinheiro suficiente
para construir um templo onde seu sagrado pudesse ser professado, uma vez
que, os negros não podiam frequentar a catedral da cidade, pois o único padre
residente no município, “não professava só a fé”, mas também sentimentos e
atitudes racistas:

Joaquim Inácio de Melo e Souza, único padre que veio com a caravana
dos Alcântaras, somente pregava para os brancos, pois os negros escra-
vos não tinham o direito de estarem junto com os seus senhores e seus
parentes [...] (AIMONE, s/d, p. 30, grifo do autor).

Sendo assim, de acordo com o mesmo autor,  um senhor conhecido
como Capitão Gasparino, dono do terreno ao qual os negros se concentravam,
resolveu doá-lo como obra de “caridade”, para que os mesmos construíssem
uma igreja. Após esse fato, eles começaram a se organizar, “isso foi em 1895,
quando teve início o alicerce da nova igreja, com tijolos fabricados pelos mes-
mos operários, em caieiras provisórias [...] pois não existia ainda fornos de ola -
rias” (AIMONE, s/d, p. 30, grifo do autor).

Ainda segundo o autor, a capela terminou de ser construída no ano de
1903 e, nesse mesmo ano, os negros solicitaram ao Padre Melo, a presença de
outro padre, para “atender todas as solenidades que se faziam necessárias”.

Assim, desde o início do século XX, a Igreja São Benedito se faz presen-
te, de uma forma discreta na cidade de Jacarezinho. Parafraseando Aimone,
até hoje, a obra “feita pelos escravos” ainda perdura.  

Após explicitarmos um pouco da história da construção dessa capela,
podemos então, tomar ciência da sua relevância histórica. Podemos também
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entender o porquê de sua escolha para servir de eixo norteador para o traba-
lho com os estudantes.

O outro bem selecionado situa-se na Catedral Imaculada Conceição.
São as pinturas de Eugênio Sigaud, famoso pintor brasileiro que veio para a ci -
dade realizar a obra a convite de seu irmão, na época, bispo da cidade. Eugênio
era conhecido como o pintor dos operários e expressou seus valores e posicio-
namentos políticos em cada mural que pintou. Tensões e conflitos permearam
a produção dos murais. Sigaud era ateu e também comunista e esses posicio-
namentos e valores podem ser encontrados nos murais que pintou na Catedral
de Jacarezinho.

A partir do trabalho crítico com esses bens, os alunos poderão entrar
em contato com um lado da história da cidade que não conheciam, lado este,
permeado por tensões e conflitos que não fazem parte da história oficial. Po-
derão compreender também, que a tríade Patrimônio, memória e esquecimen-
to são entrecruzados pela poder. Por fim, terão a possibilidade de conhecer a
história dos inúmeros sujeitos que foram fundamentais para o desenvolvimen-
to de seu município, mas que foram apagados intencionalmente das narrativas
oficiais da cidade.

Conclusões

Trabalhar com o ensino de História, o Patrimônio Cultural e com a His-
tória Local envolve um processo de desconstrução. A partir da história da cons-
trução e perpetuação dos bens elencados, permeada por conflitos e tensões,
os alunos poderão compreender que o Patrimônio não é uma via de mão única
e que nunca existirá uma história universal e homogênea sobre um bem patri-
monial, mas sim, lutas e disputas que são mediadas por relações de poder que
permeiam a sociedade.

Sabemos que as cidades “educam olhares”, que conseguem exprimir
através de mecanismos específicos o implícito da sociedade. Elas são claras e
ao mesmo tempo misteriosas. A cidade de Jacarezinho não possui traços dife-
rentes dos citados acima.
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Com inúmeras memórias suprimidas por uma narrativa oficial, alguns
sujeitos da história foram produzidos como não existentes. Parte dessas me-
mórias foram cristalizadas nos bens patrimoniais da cidade. Nesse sentido, a
partir da intersecção entre o ensino de História, História Local e Patrimônio
Cultural, é possível auxiliar os estudantes a compreender diversos pontos de
vista sobre a história, ajudá-los no desenvolvimento de sua consciência histó-
ria, quebrar paradigmas e conceituações rasas pode contribuindo assim para a
preservação e valorização de bens patrimoniais antes marginalizados, transfor-
mando os jovens estudantes em cidadãos conscientes e críticos. Além disso,
através dessa intersecção, é possível “fazer falar a multidão imensa dos figu-
rantes mudos que enchem o panorama da história [...]” (BITTENCOURT, 2005,
p.201) e recolocá-los como sujeitos históricos, enfatizando seu papel funda-
mental na construção e desenvolvimento da História do município.
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Introdução

Este capítulo é resultado de investigações realizadas por pesquisadores
ligados ao Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado Profissional
em  Educação  Básica  da  Universidade  Estadual  do  Norte  do  Paraná  (PPEd-
UENP). Originou-se a partir de trabalhos apresentados inicialmente no I Semi-
nário de Pesquisa do PPEd, evento realizado em novembro de 2019 e que con-
gregou especialmente trabalhos desenvolvidos por pós-graduandos ligados ao
programa. Além disso, o trabalho se insere em um projeto maior desenvolvido
no âmbito das reflexões do Grupo de Estudos e Pesquisas: História, Sociedade
e Educação no Brasil (GT HISTEDNOPR - Norte Pioneiro do Paraná), sediado no
Campus de Jacarezinho da UENP.

Uma das linhas de pesquisa do grupo investiga a Pedagogia Histórico-
Crítica (PHC) com a finalidade de subsidiar teórica e metodologicamente ações
ligadas à produção científica sobre a Educação Básica. Esta tendência educacio-
nal brasileira foi elaborada por Dermeval Saviani entre fins dos anos de 1970 e
ao longo da década de 1980 e se caracteriza como uma pedagogia com viés
crítico/revolucionário  desenvolvida  a  partir  das críticas às pedagogias  hege-
mônicas não-críticas (especialmente as pedagogias tradicional, escolanovista e

*DOI  – 10.29388/978-65-86678-78-9-0-f.185-196
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tecnicista) e às pedagogias crítico-reprodutivistas (teoria da escola como apa-
relho ideológico de Estado, teoria da escola dualista e a teoria do sistema de
ensino como violência simbólica)1. A PHC tem sua essência originalmente fun-
damentada no materialismo histórico-dialético, notadamente nos trabalhos de
Karl Marx, Friedrich Engels e Antonio Gramsci, bem como na psicologia his-
tórico-cultural a partir dos estudos de Lev Semionovich Vygotsky. Desse modo,
a partir destas bases, a Pedagogia Histórico-Crítica concebe a educação como
um trabalho que produz, “[...] direta e intencionalmente, em cada indivíduo
singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjun-
to dos homens [...].” (SAVIANI, 2011, p. 13). Além disso, esta pedagogia consi-
dera a escola como espaço privilegiado para a socialização do saber sistemati-
zado; ela é lugar do conhecimento elaborado e não do conhecimento espontâ-
neo. Em suma: a escola é o espaço da ciência. 

Se inicialmente coube ao professor Dermeval Saviani a elaboração dos
fundamentos da PHC, ao longo das quatro décadas que se seguiram, o desen-
volvimento dessa tendência pedagógica se tornou resultado de contribuições
coletivas. Isto se deu principalmente em torno do Grupo Nacional de Estudos e
Pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil (HISTEDBR).

O HISTEDBR foi fundado por Saviani e outros pesquisadores da área da
Educação na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) em 1986. Com
sua expansão nos anos seguintes, converteu-se em uma ampla rede de pesqui-
sadores com Grupos de Trabalho (GTs) sediados por todos os Estados brasilei-
ros em instituições de ensino superior públicas e privadas. Esta rede interinsti-
tucional de pesquisadores tem desempenhado importante papel na história da
educação brasileira, especialmente na defesa da escola pública e da democra-
tização do ensino em todos os seus níveis e modalidades. Dentre as ações de-
senvolvidas pelo HISTEDBR, destacam-se os eventos acadêmicos promovidos
pelo grupo (Jornadas e Seminários Nacionais). 

Para nortear as discussões neste texto, questionou-se sobre a produ-
ção acadêmica acerca da Pedagogia Histórico-Crítica em três veículos de divul -

1 A  crítica  às  pedagogias  hegemônicas  (não-críticas)  e  às  teorias  crítico-reprodutivistas  foi
apresentada por Dermeval Saviani  (2008) na obra “Escola e Democracia”.  O livro é uma das
referências mais importantes na elaboração da PHC e atingiu em 2018 sua 43ª edição.
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gação: anais dos eventos organizados pelo HISTEDBR (Jornadas e Seminários
Nacionais)  e  na revista publicada pelo grupo,  o periódico HISTEDBR online.
Desse modo, procedeu-se a um levantamento de trabalhos com o propósito de
elaborar uma síntese inicial que pudesse elucidar alguns dos caminhos investi-
gativos na produção acadêmica sobre a PHC.

O percurso escolhido para realizar este trabalho foi o levantamento e
análise bibliográfica do tipo estado do conhecimento ou estado da arte. Este
tipo de trabalho de caráter bibliográfico tem o intuito de mapear e discutir
uma certa produção acadêmica nos mais variados campos do conhecimento, a
fim de evidenciar em que aspectos e espaços essas pesquisas, sejam elas, dis-
sertações de mestrado, teses de doutorado, comunicações em anais de even-
tos entre outros, encontram-se e apresentam-se no meio acadêmico. Esse tipo
de metodologia adotada tem caráter […] inventariante e descritivo da produ-
ção acadêmica e científica sobre o tema que busca investigar, à luz de categori-
as e facetas que se caracterizam enquanto tais em cada trabalho e no conjunto
deles, sob os quais o fenômeno passa a ser analisado.  (FERREIRA, 2002, p. 1).

A principal finalidade deste trabalho inicial é nortear a pesquisa e com-
preender melhor o objeto de estudo dos trabalhos em andamento no Mestra-
do Profissional do PPEd2. Através desse levantamento, por exemplo, é possível
analisar  como a  PHC vem sendo discutida atualmente,  em quais  campos e
áreas do conhecimento ela se destaca, se ela direciona para determinados ní-
veis e modalidades de ensino, entre outros fatores importantes que podem
contribuir significativamente em nossos trabalhos. 

Para atingir nossos objetivos neste texto, apresentamos uma discussão
que está dividida em três partes: inicialmente, fazemos uma breve exposição
dos critérios utilizados pelos autores no processo de seleção dos trabalhos nas
bases de dados. Em seguida, apresentamos resultados das análises dos textos
selecionados  dos  eventos  e,  por  fim,  na  revista.  Espera-se  que  do  mesmo
modo que este levantamento serve às nossas pesquisas, ele possa servir de

2 Referimo-nos especificamente às investigações realizadas por Aline Letícia Trindade Rosa e
Gabriela  Aparecida de Assis,  desenvolvidas  sob  a  orientação de Flávio M.  M.  Ruckstadter  e
Vanessa C. M. Ruckstadter,  respectivamente. Ambas as investigações pretendem desenvolver
produtos  educacionais  fundamentados  teórica  e  metodologicamente  a  partir  da  Pedagogia
Histórico-Crítica.
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base para outras investigações e trabalhos comprometidos com a adoção de
práticas pedagógicas contra-hegemônicas na Educação Básica brasileira na atu-
alidade.

Caminhos para a elaboração do estado da arte

A primeira questão que nos colocamos foi sobre em quais bases de da-
dos realizar um levantamento de trabalhos acadêmicos que versassem sobre a
PHC. Tendo em vista a importância do HISTEDBR no cenário educacional e a re-
percussão nacional dos trabalhos desenvolvidos através de seus GTs regionais,
consideramos que um bom ponto de partida poderia ser o levantamento nas
publicações diretamente ligadas ao grupo. Por isso a escolha dos dois princi-
pais eventos realizados pelo grupo e do periódico organizado e mantido pelo
mesmo. 

Após a definição das bases de dados a serem consultadas, a etapa se-
guinte  envolveu  a  definição  de  critérios  para  seleção  de  textos.  Tanto  nos
eventos quanto na Revista HISTEDBR Online, os mesmos critérios foram respei-
tados, ainda que tratados de modo separado devido à organização de suas pla -
taformas online. Para seleção, buscamos pelo termo Pedagogia Histórico-Críti-
ca em títulos e/ou resumos e/ou palavras-chave e/ou lista de referências. 

Com relação aos eventos o primeiro passo foi localizar os arquivos. No
site  do  HISTEDBR,  (http://www.histedbr.fe.unicamp.br/)  é  possível  acessar
informações sobre como se dá a organização do Grupo bem como de seus
acervos. No entanto, ao adentrar esses links de acesso às páginas dos eventos,
encontramos  páginas  indisponíveis  e/ou  sem  o  anexo  dos  anais  com  os
trabalhos  publicados.  Em  especial,  sobre  as  páginas  das  Jornadas,  não  foi
possível ter acesso a nenhuma das edições, pois todas encontravam-se com
erro, informando a seguinte mensagem “Not Found. The requested URL was
not found on this server”. No que se refere especificamente aos Seminários
Nacionais, nas primeiras edições do evento, realizadas nos anos de 1992, 1993
e 1995, não há o link para acesso. Por sua vez, para os eventos realizados nos
anos de 2001 e 2016, há os links de acesso porém, ao clicar, as páginas não são
encontradas. 
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Diante dessas dificuldades,  passamos a buscar os anais  dos eventos
nas páginas das Universidades/Faculdades que organizaram e realizaram cada
uma das edições do Seminário e das Jornadas. Com isso foi possível contem-
plar nesse levantamento grande parte dos anais.

Já com relação a Revista HISTEDBR Online, o acesso às bases de dados
se deu através do endereço eletrônico: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/
index.php/histedbr/about, a fim de analisar: Artigos, Resenhas, Resumos e De-
bates, que apresentam a PHC como tema. A Revista HISTEDBR On-line é uma
publicação trimestral do Grupo de Estudos e Pesquisas do HISTEDBR, que con-
ta com 79 edições de Setembro de 2000 até o ano de 2019.

Considerando os critérios adotados, selecionamos 100 (cem) trabalhos
para análise  dos eventos do HISTEDBR, sendo 60 (sessenta)  publicados nos
Anais das Jornadas no período de 2002 a 2018 e 40 (quarenta) nos anais do Se-
minário Nacional, nos anos de 1997, 2003, 2006, 2009, 2016 e 2019. E com re-
lação à Revista HISTEDBR Online foram selecionados 34 (trinta e quatro) traba-
lhos que versam sobre a PHC, no período de dezenove anos de publicações.

Cabe informar que até este momento da pesquisa ainda não constam
nos resultados os trabalhos de todas as edições das Jornadas e dos Seminários,
devido a uma dificuldade em encontrar os arquivos das seguintes edições: I, IV
e V Jornadas do HISTEDBR e os Seminários de 1991, 1992, 1995 e 20013.

Ao concluir essa primeira etapa do processo do trabalho, a próxima re-
fere-se a análise dos mesmos, sendo que a partir das leituras mais detalhadas
sobre as pesquisas selecionadas, torna-se possível elencar categorias como for-
ma de organizar e apresentar as ideias do trabalho de forma mais clara e plau-
sível para o entendimento dos caminhos que permeiam os trabalhos sobre a
PHC.

 
Levantamento das produções acadêmicas nos eventos do Histedbr

Após o levantamento dos textos nos Anais dos eventos disponíveis o
material foi organizado considerando algumas categorias: Fundamentos Epis-

3 Oportunamente,  caso  seja possível  acessar  tais  arquivos,  poderemos  apresentar  uma nova
versão deste texto que contemple de modo mais amplo tais produções.
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temológicos; Níveis e Modalidades de Ensino; Áreas do Conhecimento; Forma-
ção docente; e Região. Essas categorias permitem a classificação e uma melhor
visualização do resultado dos dados coletados. A seguir, apresenta-se a classifi-
cação dos trabalhos analisados divididos por suas categorias, feitas de forma
comum entres os dois eventos selecionados.

A primeira categoria, denominada de “Fundamentos Epistemológicos”
se refere aos trabalhos que tratam sobre a origem e a concepção da Pedagogia
Histórico-Crítica, bem como discutem seus fundamentos filosóficos e métodos.
Com relação a essa categoria, foram encontrados 42 trabalhos entre os anos
de 2002 a 2019. Alguns trabalhos foram possíveis de serem identificados no
próprio título, por exemplo aquele intitulado “A Pedagogia Histórico-Crítica e
sua fundamentação”, apresentado na XIV Jornada do HISTEDBR – 2017. Já ou-
tros, por sua vez, apenas foram identificados no resumo.

Na sequência, a categoria denominada “Níveis e Modalidades de Ensi-
no” direcionou o levantamento para os trabalhos apresentados sobre a Peda-
gogia Histórico-Crítica que estão voltados para o trabalho pedagógico em de-
terminadas fases e níveis do ensino na Educação Básica. A partir dessa catego-
rização  foram  encontrados  20  trabalhos,  assim  podem  ser  subclassificados
como: Ensino Médio (2);  Ensino Médio Integrado (1);  Anos finais  do Ensino
Fundamental  (2);  Educação Especial (3);  Formação de docentes (magistério)
(1); Educação Infantil (7); Educação do Campo (3); Educação de Jovens e Adul-
tos, EJA (2); e Educação Básica no contexto geral (1). Essa última classificação
“Educação Básica no contexto geral” se deu pelo fato de que o trabalho intitu-
lado “Reflexões sobre a avaliação na perspectiva da Pedagogia Histórico-Críti-
ca” traz uma análise a respeito da avaliação em toda a Educação Básica, princi-
palmente nos níveis do Ensino Fundamental e Médio, sendo então necessária
incluí-la de modo mais abrangente do que as demais.

As “Áreas de Conhecimento” são as grandes áreas do conhecimento:
Ciências Exatas e da Terra; Ciências Biológicas; Engenharias; Ciências da Saúde;
Ciências Agrárias; Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Humanas e Linguísticas,
Letras e Artes. Desse modo, foi a terceira categoria elencada para o inventário.
De acordo com o levantamento dos trabalhos foram encontrados referentes às
áreas do conhecimento 29 pesquisas, dentre as quais: Ciências da Saúde – Edu-
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cação Física (5); Ciências Exatas e da Terra – Matemática (5); Ciências Humanas
– Geografia e História (6); Ciências Biológicas – Ciências (3) e Linguísticas, Le-
tras e Artes – Português – Arte – Música (11).  

Na categoria denominada “Formação Docente” seja ela na formação
inicial ou continuada, foram encontrados 23 trabalhos voltados para essa dis-
cussão, como, por exemplo, o trabalho intitulado “Ideário pedagógico na for-
mação de professores: análise a partir da Pedagogia Histórico-Crítica” da XII
Jornada do HISTEDBR em 2014.

Os eventos do HISTEDBR a cada ano são sediados em diferentes Uni-
versidades/Faculdades em diferentes estados e regiões do Brasil. A partir do
levantamento realizado podem ser mapeados os locais e regiões onde a pes-
quisa sobre a PHC tem maior ou menor frequência. Conforme o levantamento
é possível classificar como Sudeste (43); Norte (5); Sul (42) e Nordeste (10).

Levantamento  preliminar  das  produções  acadêmicas  na  revista  HIS-
TEDBR Online

Assim, como a apresentação anterior sobre o levantamento das pes-
quisas sobre a PHC nos eventos, este estado da arte visa selecionar trabalhos
sobre esse tema na Revista HISTEDBR Online, parte também do trabalho coleti-
vo organizado pelo Grupo de estudo HISTEDNOPR entre professores e mes-
trandos. Os mesmos procedimentos e critérios para a busca e seleção dos tra-
balhos foram utilizados para essa Revista.

Dentre as 79 edições publicadas e disponíveis para a consulta, entre os
períodos de Setembro/2020 até o ano de 2019, foram selecionados 34 traba-
lhos sobre a PHC. Após a seleção dos trabalhos, procedemos à definição de ca-
tegorias de análise, que permitissem identificar a forma como tais pesquisas
têm abordado a PHC, para isto elencaram-se as seguintes categorias: Região;
Níveis e Modalidades de Ensino; Áreas do Conhecimento; Formação Docente;
e Referencial Teórico.

Quanto à categoria “Região”, a principal finalidade era identificar onde
se originam as pesquisas sobre a PHC, e com isso reconhecer as necessidades
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de pesquisa de cada região. Os resultados encontrados foram: Norte (1); Nor-
deste (2); Centro-Oeste (3); Sudeste (18); e Sul (9).

Sobre  “Níveis  e  Modalidades  de  Ensino”,  procurou-se  reconhecer
como a PHC é abordada na Educação Básica, nos diferentes níveis e modalida-
des de ensino. O levantamento de dados identificou a presença de estudos so-
bre a PHC em vários níveis e modalidades de ensino, nas mais diversas pers-
pectivas. Seguem os números de trabalhos encontrados: Educação Infantil (2);
Ensino Fundamental Anos Finais (1); Ensino Médio (1); Educação Especial (1);
Educação do Campo (2); Formação de Docentes (3); Educação Básica, no con-
texto geral (3), totalizando 13 trabalhos.

A respeito  das  Áreas  do Conhecimento,  foram mapeadas  pesquisas
considerando as grandes áreas, para que fosse possível organizar e compreen-
der os campos de estudos que se interessam pela PHC. Tendo em vista o levan-
tamento de dados e os trabalhos selecionados, apresenta-se a seguinte visão:
Ciências da Saúde, Educação Física e Psicologia (6); Ciências Humanas, contem-
plando História e Geografia (5); Ciências Linguísticas, que envolvem as Letras e
as Artes (1); Ciências Sociais, campo da Sociologia e assuntos sobre os diferen-
tes Movimentos Sociais (4).

A categoria “Formação Docente” foi estabelecida em razão do conside-
rável número de trabalhos científicos que abordam a PHC e suas contribuições
ou implicações sobre a formação de docentes, seja inicial ou continuada. Den-
tre os trabalhos elencados, 18 estabelecem a relação entre a PHC e a formação
de professores. Entre esses trabalhos, vale ressaltar a presença de apenas uma
pesquisa que visa a formação de Gestores a partir da PHC.

Para a categoria “Referencial Teórico”, procuramos identificar os três
principais autores citados nos diversos textos como referenciais teóricos. Veri-
ficamos que Dermeval Saviani, João Luiz Gasparin e Newton Duarte são as prin-
cipais referências. Vale ressaltar a presença de duas obras constantemente uti-
lizadas entre os trabalhos analisados: Vigotski e o “aprender a prender”: crítica
às apropriações neoliberais e pós-modernas da teoria vigotskiana, (DUARTE,
2006) e Pedagogia histórico-crítica e luta de classes na educação escolar (SAVI-
ANI; DUARTE, 2012).
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Durante o processo de levantamento de dados foi possível constatar o
baixo número de publicações sobre a PHC na Revista HISTEDBR On-line no pe-
ríodo de 2000 a 2011. Os poucos trabalhos publicados nesse período enfatiza-
vam as contribuições e discussões sobre a PHC em diferentes áreas do conheci-
mento. Importante ressaltar que, entre esses materiais levantados no referido
período, nenhum abordou a formação de professores. Considerando a escas-
sez dessa interface, ressalta-se a importância do desenvolvimento de pesqui-
sas sobre a contribuição da PHC para a pesquisa sobre formação de professo-
res. Somente a partir da edição de número 45 da Revista HISTEDBR On-line, no
ano de 2012, a PHC aparece com mais frequência e com mais intensidade no
campo da Formação Docente, além das demais áreas do conhecimento.

A realização desse levantamento possibilitou compreender a necessi-
dade de partir das publicações de resultados de pesquisas já realizadas a partir
da PHC para o preparo e desenvolvimento de um trabalho completo, no caso a
dissertação, com um olhar amplo em relação ao “[...] comprometimento com o
ensino de qualidade, com a aprendizagem efetiva e com o enraizamento peda-
gógico alicerçado, consolidado, engajado e comprometido com a formação da
classe trabalhadora, tendo neste ideal alfa e ômega da pedagogia histórico-
crítica. (MARSIGLIA; MARTINS; LAVOURA, 2019, p.23). Portanto, o estudo em
questão, além de apresentar novos conceitos, novos autores e obras sobre a
PHC, amplia a percepção da necessidade de maior desenvolvimento de pesqui-
sas a partir dela no campo educacional, com o objetivo de motivar e instruir di-
ferentes instâncias educacionais e sociais.
 
Conclusão

O principal objetivo deste texto foi apresentar o mapeamento prelimi-
nar da produção acadêmica sobre a Pedagogia Histórico-Crítica nos eventos e
na revista do grupo no qual essa teoria se originou. A tarefa coletiva em um
dos GTs do grupo, o HISTEDNOPR, intentou colaborar com as pesquisas em an-
damento desenvolvidas no grupo e destacar a importância de levantamentos
para dialogar com a produção acadêmica já existente na área de Educação. 
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Percebe-se  que  a  maioria  dos  trabalhos  mapeados  nos  eventos
promovidos  pelo  HISTEDBR são referentes  ao  debate  epistemológico e  aos
fundamentos  da  PHC.  De  um  total  de  100  trabalhos  selecionados,  42  se
dedicaram à discussão dos fundamentos teóricos da PHC. Já aqueles que se
dedicam a analisar as práticas docentes a partir da PHC nos diferentes níveis e
modalidades  somam 20.  Isso  pode  direcionar  a  uma hipótese:  a  de  que  a
didática para a Pedagogia Histórico-Crítica está em construção, e é uma tarefa
coletiva  que  necessita  ampliação  e  divulgação.  Nem  todo  professor  da
Educação  Básica,  por  exemplo,  pode  ter  a  oportunidade  de  formalizar  e
divulgar  sua  prática  docente  na  PHC  e  compartilhar  os  resultados  de  sua
experiência. Também pode indicar a necessidade do compromisso coletivo na
construção  de  uma  didática  para  a  PHC  em  cada  uma  das  áreas  do
conhecimento.  Sobre  isso,  percebe-se  um  número  maior  de  pesquisas
divulgadas nos eventos de trabalhos que relatam experiências a partir da PHC
na  área  de  Linguísticas,  Letras  e  Artes  –  Português  –  Arte  –  Música  (11
trabalhos). Já na revista, há duas áreas com número próximo de publicações:
Ciências  da  Saúde,  Educação  Física  e  Psicologia  (6  trabalhos)  e  Ciências
Humanas, contemplando História (1 trabalho) e Geografia (4 trabalhos).

Especificamente sobre o aspecto da necessidade coletiva de constru-
ção de uma didática para a Pedagogia Histórico-Crítica é fundamental destacar
as possibilidades que se abrem com a difusão dos Mestrados Profissionais em
Educação. No caso da UENP, com o mestrado que tem a Educação Básica como
área de concentração, isso se torna ainda mais significativo, pois um dos obje-
tivos do curso é articular Educação Básica e Ensino Superior a partir da forma-
ção de um professor pesquisador, que investigue problemas que são originá-
rios de sua prática profissional. Desse modo, os produtos que serão desenvol-
vidos pelos mestrandos no programa poderão contribuir nessa tarefa coletiva
de elaboração de uma didática para a PHC, ou seja, para esta que é uma das
mais importantes pedagogias contra-hegemônicas brasileiras na atualidade.

No que se refere aos trabalhos sobre formação docente, há um núme-
ro crescente de artigos na revista. Foram 23 trabalhos apresentados nos even-
tos e 18 artigos publicados na revista, o que soma um total de 41 trabalhos so -
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bre a PHC na formação de professores, um deles, tendo como centro a PHC na
formação de gestores. 

Tanto nos eventos quanto na Revista percebe-se a predominância de
pesquisas sobre PHC desenvolvidas na região sudeste, seguida da região Sul, o
que leva a pensar sobre a própria história nacional em relação às políticas de
pós-graduação e apoio ao desenvolvimento de pesquisas no país. 

Ao finalizar o levantamento das produções acadêmicas dos trabalhos
acerca da Pedagogia Histórico-Crítica nos eventos e na revista organizados pelo
HISTEDBR é possível destacar a importância e a necessidade desse tipo de in-
ventário para que se tome como ponto de partida para a pesquisa o conheci-
mento já produzido e divulgado anteriormente sobre a temática, já guardadas
as devidas dificuldades no acesso a todos os trabalhos, bem como os limites
desse tipo de levantamento, que deve ser coletivamente e constantemente
(re) construído.
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