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APRESENTAÇÃO

Um tributo ao centenário de Paulo Freire

O volume 06 da coleção Borboletar e Esperançar na 
Educação e Saúde manifesta nesta edição uma homena-
gem ao Patrono da Educação Brasileira, PAULO REGLUS 
NEVES FREIRE, que em 19/09/2021 comemoramos seu 
centenário.

A celebração deste título da mais alta importância 
para a pessoa de Paulo Freire e para a nação brasileira 
deu-se através da Lei n. 12.6121 assinada pela presidenta 
Dilma Rousseff e pelo ministro da Educação Aloizio Mer-
cadante, em 13 de abril de 2012, pelo trabalho e empenho 
da deputada federal Luiza Erundina.

Assim, esse reconhecimento público ao grande e 
respeitado educador brasileiro, nós, professores e profes-
soras, discentes de graduação e pós-graduação, não pode-
ríamos deixar de celebrar os 100 anos desse educador, que 
cotidianamente em nossas práticas educativas nos instiga 
a pensar e a fazer do ato de ensinar não uma transferência 
de conhecimento, mas uma aventura criadora, uma acei-
tação do novo, uma alegria e uma esperança.

E nessa esperança do ensinar, que essa coleção nos 
motiva ao registro de nossos saberes e fazeres nos espa-
ços-tempos de escolas e de universidades, diante de um 
cenário de crises sanitária, política, econômica e social 
que nos conduzem às rupturas, inovações, diálogos e que-
bra de paradigmas.

É nesse contexto, alarmante e desafiador, a partir 
do fenômeno da pandemia da Covid-19 (SARS- CoV-2) que 

1  Publicado em Diário Oficial da União, no dia 16 de abril de 2012.
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nós, docentes e discentes, de forma coletiva enfrentamos 
mudanças e inovações no formato online, sem deixarmos 
de realizar conforme Freire (2000, p.102) em sua Pedago-
gia da Indignação,

[...] o exercício de pensar o tempo, de pensar a técni-
ca, de pensar o conhecimento enquanto se conhece, 
de pensar o quê das coisas, o para quê, o como, o em 
favor de quê, de quem, o contra quê, o contra quem 
são exigências fundamentais de uma educação de-
mocrática à altura dos desafios do nosso tempo.

Destarte, nossos escritos neste vol. 06, estão agru-
pados em duas partes: A primeira, trata de concepções 
freireanas em fazeres e saberes pedagógicos na educação. 
A segunda parte , está relacionada às perspectivas freire-
anas em fazeres e saberes pedagógicos na saúde.

Por fim, desejamos uma boa leitura a todos/as e que 
as lições de Paulo Freire se eternizem em nossas práticas 
educativas e se tornem verdadeiramente um legado para 
a humanidade. PAULO FREIRE presente!

Raimunda de Fátima Neves Coêlho
Maria Eliene Magalhães da Silva

Karla Eveline Barata de Carvalho 
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PREFÁCIO

Poema: 
A Escola é...

Escola é ...
o lugar que se faz amigos.

Não se trata só de prédios, salas, quadros, Programas, 
horários, conceitos...

Escola é sobretudo, gente
Gente que trabalha, que estuda

Que alegra, se conhece, se estima.
O diretor é gente,

O coordenador é gente,
O professor é gente,

O aluno é gente,
Cada funcionário é gente.

E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um 
se comporte como colega, amigo, irmão.

Nada de “ilha cercada de gente por todos os lados”
Nada de conviver com as pessoas e depois,
Descobrir que não tem amizade a ninguém.

Nada de ser como tijolo que forma a parede, indiferente, 
frio, só.

Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar,
É também criar laços de amizade,

É criar ambiente de camaradagem,
É conviver, é se “amarrar nela”!

Ora é lógico... Numa escola assim vai ser fácil!
Estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser  feliz.

É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo.

(Paulo Freire)

Ao nosso ver, este poema traduz concepções freirea-
nas as quais podem e, devem ser usadas na área da Educa-
ção e, também, na Saúde. O vasto contributo de Freire nos 
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conduz a reflexão de que ‘podemos começar a melhorar o 
mundo’ a partir de um novo olhar e de uma nova mentali-
dade capaz de romper com a lógica societária mercantil e, 
apesar de todas as adversidades oriundas do capital, tor-
narmo-nos pessoas, simplesmente, mais humanizadas.

No âmbito da saúde, a Política Nacional de Humani-
zação (PNH), lançada em 2003, também conhecida como 
HumanizaSUS, empenha-se em viabilizar os princípios do 
Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano dos serviços de 
saúde, a fim de provocar melhorias nos modos de gerir e 
cuidar. A PNH resgata e orienta, no campo da saúde, a pre-
missa proposta por Freire da humanização nas diversas 
relações sociais. Na prática, a PNH se traduz em método, 
princípios, diretrizes e fazeres mais humanizados.

Assim, o livro Diálogos em Educação: Fazeres-sa-
beres pedagógico-didáticos e práticas socioculturais re-
ferenciadas em Paulo Freire, organizado por Karla Eveli-
ne Barata de Carvalho, Maria Eliene Magalhães da Silva e 
Raimunda de Fátima Neves Coêlho, chega ao leitor como 
contribuição ímpar ao fortalecimento do pensamento 
freireano. É composto de 16 capítulos, os quais estão orga-
nizados em duas partes, a saber: a primeira, traz concep-
ções freireanas em fazeres e saberes pedagógicos na edu-
cação. A segunda parte, registra perspectivas freireanas 
em fazeres e saberes pedagógicos na saúde.

Escrito por profissionais com atuação no campo da 
Educação e da Saúde, a obra traz o resultado de estudos, 
reflexões, relatos de experiências contemplando as se-
guintes temáticas: leitura como caminho de emancipação; 
literatura inglesa; Libras; educação democrática e antir-
racista; quilombagem; escolas indígenas; Educação de 
Jovens e Adultos; experiências exitosas no ensino remo-
to; uso das tecnologias digitais na educação; formação da 
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identidade; integralidade da formação do enfermeiro; di-
mensão socioemocional da criança; classe inclusiva; con-
tributo de Paulo Freire e Lauro de Oliveira Lima. Assim, as 
áreas da Educação e da Saúde podem se considerar privi-
legiadas em dispor de um referencial significativo capaz 
de inspirar novas e diversificadas experiências pedagógi-
co-didáticas.

Os estudos trazidos aqui ganham ainda mais impor-
tância em razão de pôr em destaque a integralidade, en-
tendendo-a como um dos princípios do Sistema de Saúde 
brasileiro, que transcende a prática curativa, ao conceber 
a pessoa enquanto ser dotado de múltiplas dimensões, a 
saber: física, psíquica, emocional, cultural, espiritual, so-
cial, ou seja, de forma totalitária e não fragmentada. Pre-
missa que se materializa em bases legais.

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 a qual dis-
põe sobre as condições para a promoção, proteção e recu-
peração da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes, em seu Art. 7º preconiza que 
as ações e serviços públicos de saúde e os serviços priva-
dos contratados ou conveniados que integram o Sistema 
Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com 
as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Fe-
deral, obedecendo aos seguintes princípios: I – universa-
lidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis 
de assistência; II – integralidade de assistência, entendida 
como um conjunto articulado e contínuo das ações e ser-
viços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exi-
gidos para cada caso em todos os níveis de complexidade 
do sistema.

Desse modo, os autores e autoras compartilham, do 
reconhecimento de que práticas humanizadoras e regi-
das pelo princípio da integralidade devam efetivar-se nos 
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mais diferentes âmbitos sociais. E, este é um desafio que 
está posto a cada um de nós.

Com sua coerência entre o pensar e o agir, Freire 
nos ensina que somos mais que expectadores da História. 
Cabe-nos, então, não somente teorizar, mas também pen-
sar/refletir, agir, articular, transformar conhecimentos, 
ações e contextos, consoantes com o propósito maior de 
melhorar as condições de vida/existência das pessoas. Por 
isso, a relevância e atualidade da pedagogia freireana, a 
qual deve fazer parte da formação e das reflexões nos cur-
sos vinculados às áreas da Educação e Saúde.

Nisso reside o mérito deste livro: reunir, numa só 
obra (o que torna mais acessível o conhecimento) estudos 
e experiências que articulam educação e saúde em con-
textos diversos. Assim, o leitor se encontrará com relatos 
de práticas que envolvem diferentes sujeitos, em diferen-
tes espaços, mas que dialogam entre si, porque referen-
ciadas em Paulo Freire.

Convém pontuar que a base teórica dessas experi-
ências é a emancipação humana. Paulo Freire, com sua 
sapiência, nos ensina a analisar, compreender e agir com 
conhecimento, razão, emoção e ética para com todas as 
pessoas, indistintamente, assegurando-lhes dignidade 
humana. Reitera-se, assim, os princípios da cidadania, em 
favor da democracia, da liberdade, da equidade e da justi-
ça social. Entretanto, é mister reconhecer que a pedagogia 
freireana tem ainda um longo caminho a percorrer em di-
reção à consolidação de fazeres-saberes pedagógico-di-
dáticos e práticas socioculturais.

Destaca-se ainda, que os contributos de Freire vão 
muito além, dos reduzidos elementos aqui pontuados. 
Entretanto, o êxito do livro incide no fato de fortalecer e 
ampliar o debate acerca das ideias de autor supramen-
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cionado que servem de aporte teórico basilar para sub-
sidiar práticas sociais que sejam críticas, éticas, justas e 
 humanizadoras.

Assim, entendo ser esta obra um passo realmente 
importante no compartilhamento de experiências e refle-
xões teóricas e práticas, envolvendo-nos na luta por uma 
ética social crítica e emancipatória que resulte em quali-
dade de vida para todos/todas. É possível assegurar que 
este livro representa um esforço intelectual nessa direção.

Que a leitura deste livro possa inspirar outros sa-
beres-fazeres plenos de sentido, porque conscientes do 
nosso papel no mundo. Congratulações aos autores e au-
toras de cada capítulo e, as organizadoras – pela iniciativa 
de, neste ano em que se comemora o centenário de Paulo 
Freire, nos brindar com esta obra que põe em diálogo as 
áreas da Educação e Saúde.

Fortaleza, outubro de 2021. 

Maria Gerlaine Belchior Amaral
Professora Associada da Universidade Federal 

de Campina Grande
Pós-doutorado em Desenvolvimento Profissional Docente

Psicanalista Clínica 
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Introdução 

Mundialmente a pandemia da COVID-19 pelo Coro-
navírus (SARS-COV-2) tem se apresentado como um dos 
maiores desafios sanitários já vivenciados neste século, e 
no Brasil desde o dia 16 de março de 2020. De acordo com 
a Organização Mundial de Saúde (OMS) foi declarado no 
dia 09 de março de 2020 que a COVID-19 é uma doença 
infecciosa provocada por um vírus que se propaga em 
humanos, sobretudo a partir de gotículas desenvolvidas 
quando uma pessoa contaminada espirra, fala ou tosse. 
Depois de dois dias, foi comunicado pela OMS que a CO-
VID-19 se caracterizava como pandemia, devido aos mais 
de 118 mil infectados, em 114 territórios naquele momento, 
dos quais 4.291 pessoas vieram a óbito pelo Coronavírus 
(OMS, 2020). 

No Brasil, conforme Decreto Nº 10.277, de 16 de mar-
ço de 2020, o Presidente da República, através da Secre-
taria – Geral/ Subchefia para Assuntos Jurídicos, institui 
o Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos 
Impactos da Covid-19. A partir do cenário, o ensino pas-
sou a ser de forma remota, e já nos colocava a desafiado-
ra questão que ainda nos mobiliza a pensar até hoje, pois 
trouxe uma ressignificação para a educação, nunca antes 
imaginada, ou seja a dor causada pela perda de pessoas, 
empregos, o afastamento, o isolamento social e doenças 
emocionais que causaram uma desestruturação no siste-
ma regular e presencial de ensino, como também na vida 
das famílias, dos empregados, dos empresários, nos siste-
mas de saúde, educação e outros. O isolamento social cau-
sado pela COVID-19 levou bilhões de humanos à condição 
de reflexão e ao pensamento da necessidade mais efetiva 
de se considerar um ser social e histórico, pensante e ca-
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paz de encontrar uma saída para a educação no período 
da pandemia. Paulo Freire já idealizava o indivíduo como 
um ser social:

[...] Assumir-se como ser social e histórico, como ser 
pensante, comunicante, transformador, criador, 
realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque é 
capaz de amar. Assumir-se como sujeito porque é 
capaz de reconhecer-se como objeto. A assunção 
de nós mesmos não significa a exclusão dos outros. 
(FREIRE, 1996, p.29).

Nesse contexto, em tempo de incertezas e vivências 
atípicas, diretores, coordenadores, professores, alunos e 
familiares tiveram que se reinventar e se adequar às cir-
cunstâncias e ao novo ensino, ocasionadas pela pandemia 
COVID-19, causando diversas mudanças dentro do lar, 
no trabalho e na escola. A gestão escolar, os professores, 
pais e alunos tiveram que desempenhar várias funções ao 
mesmo tempo em seus lares, reservando um espaço para 
o home office e para a dona de casa. 

Apresentamos neste artigo, “Os desafios no ensino e 
aprendizagem da educação de jovens e adultos do ensino 
médio em escolas indígenas de Caucaia – CE, em tempos 
de pandemia”. O mesmo objetiva coletar dados sobre os 
desafios vivenciados pela gestão, professores e alunos da 
Educação de Jovens e Adultos – Eja médio na perspectiva 
de três Escolas Indígenas da rede pública estadual, locali-
zadas em Caucaia-Ceará, sob a abrangência da Coordena-
doria Regional de Desenvolvimento da Educação – CRE-
DE 1, com sede no município de Maracanaú-Ce. O objetivo 
também, é de proporcionar ao diretor, coordenador e pro-
fessor dessas escolas, uma reflexão sobre as dificuldades 
enfrentadas no ensino remoto com as turmas de EJA Mé-
dio, bem como relatar os desafios vivenciados nessa mo-
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dalidade durante o período de pandemia, visando superá-
-los no processo de ensino/aprendizagem dos alunos. 

Esta pesquisa caracteriza-se pela investigação críti-
ca, com a intenção de apreender a práxis por meio da aná-
lise de produções bibliográficas, dados empíricos coleta-
dos em estudo de caso nas turmas de ensino médio da EJA 
– Educação de Jovens e Adultos dessas escolas, através de 
formulários elaborados. Destacamos o processo e desa-
fios do ensinar-aprender em tempos de pandemia, numa 
perspectiva humanizadora, transformadora de educação 
que se propõe a trabalhar com a proposta do grande edu-
cador Paulo Freire.

Ensinar um conteúdo pela apropriação ou a apre-
ensão deste por parte dos educandos demanda a 
criação e o exercício de uma séria disciplina inte-
lectual a vir sendo forjada desde a pré-escola. [...] 
Mas, assim como não é possível ensinar a aprender, 
sem ensinar um certo conteúdo através de cujo co-
nhecimento se aprende a aprender, não se ensina 
igualmente a disciplina de que estou falando a não 
ser na e pela prática cognoscente de que os educan-
dos vão se formando sujeitos cada vez mais críticos. 
(FREIRE, 2006, p.82).

Realizamos uma pesquisa qualitativa e um estudo 
de caso com a gestão (diretor e coordenador pedagógi-
co) das três escolas indígenas pesquisadas (A, C e P), que 
ofertam o ensino médio na modalidade EJA, juntamente 
com os professores e alunos. Foi aplicada a metodologia 
qualitativa e para o estudo de caso, foi realizada uma co-
leta de dados, através de um formulário on-line contendo 
quatro perguntas objetivas para a gestão, os professores 
e sete para os alunos das três escolas indígenas da rede 
estadual de ensino, pertencentes à Crede 1. O formulário 
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foi disponibilizado no Google Drive e o link enviado para 
o WhatsApp particular de cada diretor (04) coordenador 
(02), professor (13) e alunos(36). Os dados estão disponibi-
lizados nos quadros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 6.

Por fim, acredita-se que este estudo possa garantir 
uma profunda reflexão aos nossos leitores, acerca dos 
desafios enfrentados pelos atores envolvidos, suas contri-
buições através das sugestões para superação no ensino 
da Educação de Jovens e Adultos, como também propor 
melhorias para o ensino dessa modalidade, durante e após 
o período pandêmico.

Pingos e respingos da Educação de Jovens e Adultos

A modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) no 
Brasil, assume a função primordial de incluir pessoas que 
ainda não foram alfabetizadas ou semianalfabetas na co-
munidade letrada. Esse público é resultante das questões 
de desigualdades entre os demais segmentos educacio-
nais, nas áreas econômica, política e social em relação às 
oportunidades existentes na sociedade que excluem mui-
tos e incluem poucas pessoas. Os jovens e adultos optam 
pela EJA, com sonhos de concluir os estudos mais rápido 
e conseguir um emprego. Com a grande concorrência do 
mercado de trabalho e por exigir uma mão de obra es-
pecializada e qualificada, esses jovens e adultos em sua 
maioria, são sentenciados ao fracasso educacional e pro-
fissional. Segundo Foucault (1999, p.6):“A historicidade que 
nos domina e nos determina é belicosa e não linguística. 
Relação de poder, não relação de sentido.”

No dia a dia da sala de aula, muitos são os desafios 
enfrentados pelos alunos e professores da EJA na busca 
de um ensino com qualidade e recursos pedagógicos para 
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auxiliar as aulas. A exemplo destes, citamos a diversida-
de cultural, a diferença de idades entre os alunos, a su-
peração do analfabetismo digital, o cansaço, a formação 
profissional para o trabalho, pouco tempo para dedicação 
aos estudos e as metodologias utilizadas, que podem im-
pactar no desempenho profissional e acadêmico. A Edu-
cação para Jovens e Adultos passou por muitos momentos 
difíceis, de lutas e de conquistas. Foi reconhecida desde os 
anos 30, obtendo relevância com o advento da campanha 
nas décadas de 40 e 50, prosseguindo com o “Movimento 
de cultura populares dos anos 60 com a chegada do Mo-
vimento Brasileiro de Alfabetização – Mobral (1964- 1985), 
ensino supletivo dos governos militares e a Fundação 
Educar” (HADDAD, 2000, p.111).

Segundo Di Pierro (2008), na história do Brasil, entre 
a década de 1950 a 1960, o ensino passou por retrocessos 
e avanços que resultaram em campanhas de movimentos 
em favor da educação popular, intencionando alfabeti-
zar em massa e erradicar o analfabetismo. E, na ausência 
de interesse político para com a modalidade, acabou por 
permanecer à margem do ensino por anos. Mais adiante, 
em 1963, o Ministério de Educação encerrou a Campanha 
Nacional de Educação de Adultos (CNEA) iniciada ante-
riormente e, em 1947 foi delegado a Paulo Freire a elabo-
ração de um Programa Nacional de Alfabetização (PNA) 
como solução em alcance do analfabeto em seu universo 
comunitário. Entretanto, Freire se tornou referência de 
um moderno paradigma pedagógico, denunciando a su-
perficialidade dos programas, inadequação do método e 
a diversidade das regiões brasileiras e, a proposta acabou 
por ser engavetada. Muitos foram os movimentos, as lu-
tas dessa classe excluída de seus direitos, da liberdade de 
pensar e expressar-se. “Descobrem-se que como homens, 
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já não podem continuar sendo quase coisas possuídas e da 
consciência de si como homens oprimidos, vão a consci-
ência de classe oprimida”(FREIRE, 2005, p.201). Diversas 
mudanças no sistema educacional ocorreram, através das 
lutas de educadores e da classe oprimida, que em alguns 
momentos eram vencidos e, em outros, eram vencedo-
res. Mas diante de todos os obstáculos encontrados, a luta 
sempre estava viva. Mesmo diante de tantas lutas e inicia-
tivas, grande parte do povo continuava no analfabetismo. 
E GADOTTI (2003, p.25) explica essa situação dizendo: “No 
sistema capitalista a única filosofia tolerada é a filosofia 
da alienação. O Capital precisa cada vez mais de homens 
 alienados”.

O Plano Nacional de Educação-PNE inclui em suas 
metas, estratégias para melhoria da educação de jovens 
e adultos. Nesse sentido, a garantia desse direito na legis-
lação é um grande avanço, porém, precisa que o defini-
do, seja implementado, como é o caso do PNE (2014- 2024) 
que determina na Meta 9, como desafio de elevar a taxa 
de alfabetização do público-alvo com 15 (quinze) anos ou 
mais. A Educação de Jovens e Adultos é um direito do ci-
dadão que não terminou o ensino na idade regular, deste 
modo, secretarias municipais, estaduais, rede federal, ou 
seja, devem admitir este público como prioritário nas suas 
ofertas de escolarização.
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Dados coletados e sua Análise 

Quadro 1 – Dados sobre as Escolas Indígenas de Caucaia – 
Crede 1 – Eja médio no período da COVID-19 (2020-2021)

Escola 
Indígena

Rede de 
Ensino Diretor(a)

Coordena-
dor(a) Pe-

dagógico(a)

Experiên-
cia com Eja 

Médio

Ofertou 
turma 
de Eja 

Médio na 
Pandemia 

(2020-2021)

A Estadual 01 01 desde 2010 não

C Estadual 01 00
desde 

2019.2 a 
2020.2 

sim

P Estadual 02 01 desde 2018 sim
Fonte: Elaboração do Grupo a partir do formulário respondido pelos 

Diretores

 O Quadro 1 sintetiza os dados dos formulários que 
foram elaborados para os diretores e coordenadores das 
três (03) escolas indígenas pesquisadas. O mesmo informa 
sobre o tempo de experiência que as escolas vêm traba-
lhando com as turmas de EJA Médio e se elas ofertam essa 
modalidade no período da pandemia Covid-19 (2020-2021). 
Foram entrevistados um (01) diretor das escolas A e C e 
dois (02) da escola P. Também participaram da entrevista 
um (01 coordenador das escolas A e P. A escola C, não teve 
coordenador entrevistado, porque não tem número sufi-
ciente de alunos para ter esse profissional.

Podemos perceber que a escola A, se destaca por ter 
um período maior nessa área, facilitando assim a organi-
zação e busca de estratégias para os desafios que irão se 
apresentar durante o processo de ensino e aprendizagem. 
Observa-se também que uma escola não contempla no seu 
quadro de gestão, a figura do coordenador pedagógico, 
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profissional relevante para a organização e acompanha-
mento pedagógico nas turmas de EJA médio. Entendemos 
que as escolas que trabalham com essa etapa, deveriam 
dar um maior acompanhamento pedagógico, por con-
ta dos desafios que é trabalhar com alunos que estão há 
muito tempo sem estudar. O coordenador pedagógico 
contribui também com o professor, auxiliando-o e pro-
porcionando estratégias e metodologias mais dinâmicas, 
eficazes para os alunos que enfrentam um dia muito ente-
diado de  trabalho. 

“A gestão pedagógica é, de todas as dimensões da 
gestão escolar, a mais importante, por estar mais 
diretamente envolvida com o foco da escola, que é 
o de promover aprendizagem e formação para os 
alunos”. LUCK (2009, pág.95)

Um ponto importante também a se destacar é que 
somente duas escolas tiveram a experiência de ofertar 
turmas neste período de pandemia, pois acreditamos que 
esses profissionais tiveram muitas dificuldades, mas tam-
bém a partir desse episódio atípico adquiriram bastante 
conhecimentos em relação às experiências de aulas re-
motas, os recursos midiáticos, além deles terem que se 
reinventarem para superar essas dificuldades na educa-
ção. Isso acrescenta bastante para o amadurecimento dos 
professores da EJA que atuaram nesse período bastante 
complexo.
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Quadro 2 – Dados dos Desafios da Gestão(diretor/coord.) – 
Modalidade Eja médio 

Desafios que a Gestão encontrou com a 
modalidade de ensino 

 Eja Médio

Escola 
A

Escola 
C Escola P

Alunos com muito tempo fora da escola.
diretor
coord.

diretor coord.

Grande índice de evasão escolar. coord. diretor
diretor
diretor

Professores(as) sem formação continua-
da para melhorar sua prática pedagógica.

coord.

Muitos(as) alunos(as) se matriculam para 
adquirirem uma declaração para o seu 
trabalho e não dão continuidade aos es-
tudos.

coord. diretor

Presença dos(as) filhos(as) da Eja Médio 
na escola.

diretor

Falta de formação continuada para os 
professores(as) por parte dos órgãos 
competentes.

diretor
diretor
diretor
coord.

Falta de material pedagógico para o pro-
fessor e aluno, principalmente no perío-
do da pandemia.

diretor
diretor
coord.

Falta de recursos tecnológicos (chips, ta-
blet, celular, etc) para o ensino remoto.

diretor diretor

Falta de acompanhamento e suporte pe-
dagógico.

diretor diretor diretor

Fonte: Elaboração do Grupo a partir do formulário respondido pelo 
Diretor(a) e Coord. Pedagógico

No Quadro 2, apresentamos os desafios da gestão 
das Escolas A, C e P, em relação à modalidade da Educa-
ção de Jovens e Adultos – EJA Médio. Dentre os nove de-
safios apresentados no quadro, três foram apontados por 
unanimidade pelos gestores das três (03) escolas, como 
sendo os mais desafiadores. São estes: alunos com muito 
tempo fora da escola; grande índice de evasão escolar e 
falta de acompanhamento e suporte pedagógico. A gestão 
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das escolas C e P, consideraram como desafios nessa mo-
dalidade, a falta de material pedagógico para o professor 
e aluno, principalmente no período da pandemia e a falta 
de recursos tecnológicos (chips, tablet, celular etc.) para 
o ensino remoto. O diretor da escola C, dos nove (9) de-
safios apresentados, quatro (04) não foram apontados por 
ele. Sendo que a gestão de duas escolas (A e P), apontaram 
como um grande desafio o professor sem formação con-
tinuada para melhorar a sua prática, bem como a falta 
dessa formação por parte dos órgãos competentes. Como 
afirma Paulo Freire (1991):

[...], ninguém começa a ser educador numa certa 
terça-feira às quatro horas da tarde. Ninguém nas-
ce educador ou marcado para ser educador. A gente 
se faz educador, a gente se forma, como educador, 
permanentemente, na prática e na reflexão sobre a 
prática. (FREIRE, 1991, p.58)

Quadro 3 – Dados dos treze professores da Eja Médio das 
Escolas A, C e P – Crede 1/Maracanaú-Ceará

Área/Leciona
Quanti-

dade
Professor

% Tempo/Leciona
Quanti-

dade
Professor

%

CH e Sociais 
aplicadas

3 23,1 Menos de 1 anos 0 0

LC e suas tec-
nologias

4 30,8 1 ano 3 23,1

Matemática e 
suas tecnolo-

gias
3 23,1 2 a 4 anos 6 46,2

CN e suas 
tecnologias

3 23,1 acima de 5 anos 4 30,8

Fonte: Elaboração do Grupo a partir do formulário respondido pe-
los(as) professores(as).

O Quadro 3, apresenta os dados dos professores da 
EJA médio das escolas A, C e P, a área em que lecionam à 
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luz da Base Nacional Comum Curricular (BNCC 2017) e o 
tempo de docência na modalidade. Dos 13 (treze) professo-
res, 46,2% (6) possuem experiência de 2 a 4 anos; 30,8% (4) 
acima de 5 anos e 23,1% menos de 1 (um) ano.

Quadro 4 – Desafios dos Professores ao lecionarem a 
modalidade Eja Médio – Crede 1/Maracanaú-Ceará em 

tempos de pandemia (2020 e 2021)

Desafios dos(as) Professores(as) Quantidade
Professor(a) %

Alunos com dificuldades na aprendizagem por 
se encontrarem há muito tempo fora da escola; 10 76,9

Falta de material pedagógico para o aluno, por 
exemplo o livro didático; 8 61,5

Falta de material pedagógico para o(a) profes-
sor(a), por exemplo o livro didático; 5 38,5

Falta de suporte pedagógico por parte do(a) co-
ordenador(a) pedagógico(a); 3 23,1

Falta de suporte pedagógico por parte do(a) di-
retor(a) da escola; 1 7,7

Falta do(a) diretor(a) e/ou coordenador(a) no 
turno da noite para acompanhar (infrequência, 
indisciplina) das turmas ou até mesmo para mo-
tivá-las;

4 30,8

Falta de interação dos(as) alunos(as) nas ativida-
des remotas; 5 38,5

Dificuldades em trabalhar com os recursos mi-
diáticos (notebook, tablet, celular) e/ou ferra-
mentas para auxiliar no ensino remoto;

4 30,8

Indisponibilidade de notebook para suporte 
do(a) professor(a); 2 15,4

Falta de formação continuada para o professor, 
diante da realidade educacional e devido a pan-
demia

5 38,5

Fonte: Elaboração do Grupo a partir do formulário respondido pe-
los(as) Professores(as)

O Quadro 4, faz referência aos desafios encontrados 
pelos professores que lecionam na EJA médio no período 
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pandêmico (2020 e 2021). Os maiores desafios pontuados 
por eles foram: alunos com dificuldades na aprendizagem 
por se encontrarem há muito tempo fora da escola, com 
(76,9%), seguidos da falta de material pedagógico para o 
aluno, por exemplo o livro didático (61,5%); falta de ma-
terial pedagógico para o/a professor/a, por exemplo o li-
vro didático(38,5%), falta de formação continuada para o 
professor diante da realidade educacional e devido a pan-
demia(38,5%) e a falta de interação dos/as alunos/as nas 
atividades remotas (38,5%); falta do/a diretor/a e/ou coor-
denador/a/ no turno da noite para acompanhar (infrequ-
ência, indisciplina) das turmas ou até mesmo para moti-
vá-las(30,8%) e dificuldades em trabalhar com os recursos 
midiáticos(notebook, tablet, celular) e/ou ferramentas 
para auxiliar no ensino remoto(30,8%).

Quadro 5 – Dados das sugestões dos professores para 
superação dos desafios/Lecionar Eja médio em tempos de 

pandemia Covid-19

Sugestão Quantidade
Professor(a) %

Acompanhamento e monitoramento de um téc-
nico, para dar suporte pedagógico/tecnologias 
digitais para as turmas da Eja médio das escolas 
indígenas;

4 30,8

Disponibilizar recursos tecnológicos (chips, ta-
blet, celular, notebook, etc), para os(as) alunos(as) 
e professores(as) da Eja médio;

9 69,2

Elaboração de um horário da gestão que contem-
ple o turno da noite, principalmente com o(a) di-
retor(a) e coordenador(a) pedagógico(a);

2 15,4

Formação continuada para o(a) professor(a), nas 
áreas de ensino e voltadas para o ensino remoto; 9 69,2

Disponibilizar material pedagógico (livro) para 
o(a) aluno(a) e professor(a). 10 76,9

Fonte: Elaboração do Grupo a partir do formulário respondido pe-
los(as) Professores(as)
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No Quadro 5, apresentamos os dados das sugestões 
dos professores para a superação dos desafios ao lecionar 
a Educação de Jovens e Adultos – Eja médio em tempos de 
pandemia – Covid 19. Em destaque, nota-se que a disponi-
bilização do material pedagógico (livro) para o(a) aluno(a) 
e professor(a) teve um percentual maior (76,9%), seguidos 
da falta de formação continuada para o professor, nas áre-
as de ensino e voltadas para o ensino remoto e da disponi-
bilização dos recursos tecnológicos (chips, tablet, celular, 
notebook etc.), para os(as) alunos(as) e professores(as) da 
Eja médio foram os mais sugeridos com (69,2%). Dando 
continuidade com as sugestões tivemos o acompanha-
mento e monitoramento de um técnico, para dar supor-
te pedagógico/tecnologias digitais para as turmas da Eja 
médio das escolas indígenas com (30,8%) e a elaboração 
de um horário da gestão que contemple o turno da noite, 
principalmente com o(a) diretor(a) e coordenador(a) peda-
gógico(a) com (15,4%).

Quadro 6 – Dados dos 37 Alunos da EJA MÉDIO das Escolas 
A (18,9%), C (13,5%) e P(67,6%), que foram entrevistados

Traba-
lha

Não 
traba-

lha

Tem 
filhos

Não 
tem 

filhos

Há muito 
tempo fora 
da escola? 

(SIM)

Há muito 
tempo fora 
da escola? 

(NÃO)

Cur-
sando

Con-
cluiu

Desis-
tente

59,5% 40,5% 83,8% 16,2% 89,2% 10,8% 5,6% 88,9% 5,6%
Fonte: Elaboração do Grupo a partir do formulário respondido pelos 

alunos da Eja Médio

No Quadro 6, observamos que o perfil dos alunos da 
Eja Médio das escolas A, C e P em sua maioria é compos-
to por discentes que trabalham (59,5%), possuem filhos 
(83,8%), estão há muito tempo sem estudar (89,2%), mes-
mo diante de tal situação, 88,9% concluíram essa etapa da 
educação.
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Compreender e respeitar a pluralidade cultural, as 
identidades, as questões que envolvem classe, raça, saber 
e linguagem dos alunos, valorizando a sua bagagem histó-
rica, pois de acordo com ARBACHE (2001): 

Visualizar a educação de jovens e adultos levando 
em conta a especificidade e a diversidade cultural 
dos sujeitos que a elas recorrem torna-se, pois, um 
caminho renovado e transformador nessa área 
educacional. (ARBACHE, 2001, p.22)

Quadro 7 – Dificuldades dos alunos Eja médio/estudos em 
tempos de pandemia Covid-19

Dificuldades/Desafios encontrados pelos alunos – 
Eja Médio

Qtde de 
alunos %

Falta do livro para estudar as disciplinas; 10 27
Cansaço devido a rotina diária do trabalho e estudo; 16 43,2
Violência e falta de segurança no trajeto casa/escola 
ou trabalho/escola; 2 5,4

Filhos menores, sendo preciso levá-los comigo para 
a escola; 6 16,2

Assistir as aulas pelas ferramentas do meet, zoom, 
classroom; 8 21,6

Conseguir aprender os conteúdos pelas ferramentas 
do meet, zoom, classroom; 11 29,7

Responder as atividades que os professores elabora-
ram, principalmente as de matemática e português; 7 18,9

Controlar o tempo do meu celular com minha família, 
para também assistirem às aulas; 4 10,8

Falta de explicação e/ou acompanhamento do(a) pro-
fessor(a), nas atividades que ele(a) passava para se-
rem resolvidas;

0 0

Falta de chip, tablet, celular, internet ou notebook 
para ajudar no estudo remoto. 1 2,7

Fonte: Elaboração do Grupo a partir do formulário respondido pelos 
alunos da Eja Médio

O Quadro 7, apresenta as dificuldades dos alunos da 
Eja médio, das escolas A, C e P, relacionadas aos estudos 
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em tempos de pandemia Covid-19, evidencia como maio-
res desafios o cansaço devido a rotina diária do trabalho 
e estudo(43,2%), conseguir aprender os conteúdos pelas 
ferramentas do meet, zoom, classroom(29,7%), falta do li-
vro para estudar as disciplina(27%), assistir as aulas pelas 
ferramentas do meet, zoom, classroom(21,6%); responder 
as atividades que os professores elaboravam, principal-
mente as de matemática e português(18,9%), filhos meno-
res, sendo preciso levá-los para a escola(16,2%) e controlar 
o tempo do celular com a família, para também assistirem 
às aulas(10,8%)

Quadro 8 – Sugestão dos alunos Eja Médio – Superar desafios em tem-
pos de pandemia Covid-19

Sugestão Qtde de 
alunos %

Ser disponibilizado o livro para estudar os conteú-
dos das disciplinas; 12 32,4

Ser disponibilizado o livro para fazer as atividades 
remotas; 14 37,8

Ser disponibilizado para o aluno, chip, tablet ou 
notebook para ajudar no estudo remoto; 18 48,6

Mais compreensão/flexibilidade por parte dos 
professores; 4 10,8

Ser disponibilizado apostilas com conteúdo e ati-
vidades; 13 35,1

Que o(a) professor(a) utilize uma ferramenta digi-
tal (whatsApp, meet, zoom,) acessível para nós. 5 13,5

Fonte: Elaboração do Grupo a partir do formulário respondido pelos 
alunos da Eja Médio

O Quadro 8, apresenta seis sugestões dos alunos da 
Eja médio, das escolas A, C e P, para superar os desafios 
em tempos de pandemia. De acordo com a tabela, as reco-
mendações dos alunos com maiores percentuais foram: a 
disponibilização de chip, tablet ou notebook para ajudar o 



OS DESAFIOS NO ENSINO E APRENDIZAGEM DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO 
ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS INDÍGENAS DE CAUCAIA-CE EM TEMPOS DE PANDEMIA 

35

aluno no estudo remoto (48,6%), ser disponibilizado livros 
para a realização das atividades remotas (37,8%), ser dis-
ponibilizado apostilas com conteúdo e atividades (35,1%) e 
ser disponibilizado o livro para estudar os conteúdos das 
disciplinas (32,4%).

Considerações finais

Os resultados da pesquisa sobre os desafios do ensi-
no da Educação de Jovens e Adultos em tempos de pande-
mia, como também as sugestões, foram realizadas a partir 
dos dados coletados através dos formulários aplicados aos 
04 (quatro) diretores, aos 02 (dois) coordenadores pedagó-
gicos e aos 36 (trinta e seis) alunos de três escolas indí-
genas estaduais localizadas em Caucaia-Ce pertencentes 
a regional Crede 1. Esses dados revelam que o tempo de 
experiência da gestão na escola com a modalidade e a ex-
periência do docente no ensino da EJA médio, não garan-
tiram a superação dos desafios postos no período da pan-
demia, embora os professores estivessem lecionando em 
suas áreas específicas.

 Entendemos, que a aprendizagem dos alunos como 
as orientações curriculares, necessitam de recursos peda-
gógicos como suporte para nortear o processo de ensino 
e de aprendizagem, possibilitando continuidade e sucesso 
educacional seja em qual for a série e modalidade ofertada 
pela instituição de ensino. Todo profissional para desem-
penhar bem suas funções, necessita de formação contínua 
para qualificação do trabalho desenvolvido e poder ofe-
recer um melhor atendimento naquilo que realiza. Com 
a educação, isso não é diferente, principalmente dian-
te dos grandes desafios educacionais postos nos tempos 
contemporâneos e muito mais em período pandêmico da 
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Covid -19. E o/a diretor/a da escola deve acompanhar todo 
o processo educacional nos três turnos, gerenciando ta-
refas aos demais da gestão para atender as situações de 
mais vulnerabilidade das turmas/séries, principalmente 
aos professores e alunos da modalidade EJA.

Como sugestão para superação dos desafios para 
ofertar, ensinar e estudar a/na modalidade de Educação 
Jovens e Adultos (médio) das escolas pesquisadas, apre-
sentamos abaixo a reivindicação da gestão, dos professo-
res e alunos: Gestão – contemplar a escola com um pro-
fissional para fazer a merenda escolar dos alunos da EJA; 
acompanhamento e monitoramento de um técnico para as 
turmas das EJAs das escolas indígenas e disponibilização 
de recursos tecnológicos (chips, tablet, celular, notebook) 
para os alunos e professores. Professores/as – disponibi-
lização do material pedagógico (livro) para o/a aluno/a e 
professor/a; falta de formação continuada para o profes-
sor, nas áreas de ensino, voltadas para o ensino remoto; 
disponibilização dos recursos tecnológicos(chips, tablet, 
celular, notebook, etc), para os/as alunos/as e professo-
res/às; acompanhamento e monitoramento de um técni-
co, para dar suporte pedagógico/tecnologias digitais para 
as turmas da EJA médio das escolas indígenas; elaboração 
de um horário da gestão que contemple o turno da noite, 
principalmente com o/a diretor/a e coordenador/a peda-
gógico(a). Alunos/as – disponibilização de chip, tablet ou 
notebook para ajudar o/a aluno/a no estudo remoto; ser 
disponibilizado livros para a realização das atividades re-
motas; ser disponibilizado apostilas com conteúdo e ativi-
dades e ser disponibilizado o livro para estudar os conte-
údos das disciplinas. A EJA é uma prática escolar e social 
que envolve estudantes, professores, coordenadores de 
escola e gestores públicos. Como se trata de um público, 
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ainda “excluído” na educação, há necessidade de uma pre-
paração mínima para se trabalhar na EJA, como afirma 
Miguel Arroyo (2012),

“se são outros sujeitos, requerem outras pedago-
gias”. Cada vez mais os desafios colocados pela EJA 
requerem essa preparação. Há de superar a falta 
de critério utilizada por equipes de secretarias que 
simplesmente “alocam” docentes na EJA, como a 
recorrente expressão “Caí na EJA”. (Revista Brasi-
leira de Educação Básica | Vol. 4 | Número 12 | Jan 
– março 2019)

Ofertar turmas de EJA na escola requer um plane-
jamento responsável, condições físicas, recursos peda-
gógicos e ter um coordenador que conheça a realidade 
do público é fundamental para realizar a mediação entre 
estudantes e professores, garantindo assim, um acolhi-
mento com base na escuta ativa, tão necessária a quem 
volta a estudar depois de muito tempo fora da escola e que 
na maioria dos casos, o público dessa modalidade encon-
tra-se com sua autoestima muito comprometida. Por isso, 
toda atenção deve ser voltada para os estudantes da Edu-
cação de Jovens e Adultos com a elaboração de políticas 
públicas que venham contribuir para o fortalecimento da 
educação dos estudantes e fortalecimento na oferta com 
qualidade nas instituições educacionais.
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Considerações iniciais

As discussões acerca da leitura estão presentes em 
todo o âmbito educacional por se tratarem de uma pre-
ocupação primordial em sala de aula. Ler e escrever são 
habilidades básicas a serem desdobradas no decorrer do 
processo de escolarização inicial dos sujeitos e, conside-
rando a dimensão desse processo, é necessário paciência, 
respeito e dedicação do profissional docente em relação 
ao tempo e às condições próprias de cada ser. 

O conceito de leitura adquiriu um novo olhar a par-
tir de pesquisas voltadas para a semiótica social, desmis-
tificando o ato de ler como mera decifração do código 
linguístico – tendo em vista que essa concepção reduz a 
linguagem a uma série de sons ou esquemas escritos, bem 
como tende a minimizar o significado da palavra e suas 
inferências na vida dos sujeitos. Atentando que leitura de 
mundo antecede à leitura da palavra (FREIRE, 1989), com-
preendemos que a prática da leitura extrapola o sentido 
genuíno da palavra, envolvendo o conhecimento de mun-
do e o olhar crítico do leitor. 
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Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. 

 E-mail: nathaliafeitosasjp@gmail.com/ 
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Desse modo, concebemos a leitura como um ato in-
trinsecamente voltado à formação social, política e cul-
tural dos sujeitos, por isso a relevância dessa temática, 
tendo em vista a necessidade de cultivar, nos espaços edu-
cacionais (escolares e não escolares), o gosto pela leitura, 
e não apenas o hábito de ler de maneira sistemática e/ou 
por necessidade individual.

A literatura desempenha um papel fundamental no 
processo de formação do leitor crítico e emancipado, le-
vando em conta a sua função humanizadora e social. Por 
isso, destacamos a relevância da discussão acerca da leitu-
ra literária como um caminho para a emancipação huma-
na, fundamentados nas ideias de Freire (1967; 1989; 1981), 
Villardi (2006), Benevides (2008), Candido (2011), Saldanha 
(2018) e Cosson (2020). 

Iniciaremos com uma compreensão não exaustiva a 
respeito da relação do ato de ler com o texto literário e sua 
implicação na vida do leitor. 

Literatura: a leitura literária e suas implicações na vida do 
leitor

A experiência da leitura literária nos permite co-
nhecer o mundo por diferentes perspectivas. Partindo 
dessa premissa, concebemos o ato de ler como prática so-
cial (BENEVIDES, 2008) que permite ao leitor inferir suas 
impressões culturais e sociais do desenrolar da leitura. 
Desse modo, a leitura é configurada sob a ótica do mul-
timodalismo considerando os múltiplos olhares do leitor, 
sobretudo, a visão crítico-reflexiva acerca do texto lido. 

Por esse ângulo, o sujeito carrega consigo uma for-
ma própria de ler e interpretar o mundo à sua volta, e essa 
estreita relação entre as representações do mundo e a pa-
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lavra escrita agrega sentido à leitura e à produção de co-
nhecimento formal. 

Analogamente, Descardeci (2002, p. 20) afirma:

O chão, o papel, o tecido, as pessoas, e, mais mo-
dernamente, as mídias eletrônicas, como o compu-
tador, são os portadores das mensagens que essas 
representações comunicam. Assim, antes da esco-
larização, não só lemos o mundo, como escrevemos 
o mundo, ainda que não com a utilização do código 
valorizado pela escola. 

De igual modo, o ato de ler consiste numa ação soli-
tária quando se trata da experiência individual do leitor, 
contudo a interpretação acerca do texto literário não re-
presenta um ato solitário, mas solidário (COSSON, 2020). 
Isso porque o momento da leitura possibilita conhecer a 
consciência de quem escreveu, envolver as diferentes for-
mas de ver o mundo, relacionar a sociedade em diferentes 
momentos históricos. Essa maneira diversificada de ver o 
mundo e conhecer novos olhares parte da concepção da 
leitura como ato social e esta, por seu turno, envolve as 
impressões social, cultural e política do leitor acerca do 
mundo à sua volta. 

Com efeito, Cosson (2020, p.40) destaca o ato de ler 
como uma atividade social, levando em consideração que: 

A leitura é o resultado de uma série de convenções 
que uma comunidade estabelece para a comunica-
ção entre seus membros e fora dela. Aprender a ler 
é mais do que adquirir uma habilidade, e ser leitor 
vai além de possuir um hábito ou atividade regular. 
Aprender a ler e ser leitor são práticas sociais que 
medeiam e transformam as relações humanas. 

Nesta senda, o leitor é concebido como um sujei-
to que interage no mundo, que conhece sua realidade e 
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que a infere no processo de leitura. Segundo Freire (1989, 
p.9), “Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. 
A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura 
crítica implica a percepção das relações entre o texto e 
o contexto”. Desse modo, a leitura é produto das relações 
humanas e sociais de quem produz o texto (considerando 
o espaço temporal que este se encontra situado) e de quem 
o lê.

Em se tratando da formação de leitores, a leitura li-
terária possibilita o desenvolvimento desse olhar crítico-
-reflexivo nos sujeitos. Afirma Saldanha (2018, p. 88) que:

Esse processo interativo entre texto e leitor con-
duz o sujeito a estabelecer sentido, reconstruindo 
ao mesmo tempo seus próprios horizontes, pois, a 
partir do instante em que o leitor atribui significa-
dos ao texto, o que acontece apenas no campo de 
sua imaginação, o leitor, no percurso da leitura, ab-
sorve suas distintas perspectivas e preenche seus 
espaços. Essa atitude propicia ao leitor aprendiza-
gem e incorporação de novas vivências em seu uni-
verso, levando-o à reconstrução de seus horizontes 
(SALDANHA, 2018, p. 88).

Esse movimento interativo entre o leitor e a obra li-
terária viabiliza também o desenvolvimento do gosto pela 
leitura (VILLARDI, 2006). Ora, a leitura do mundo à sua 
volta (o código escrito, o movimento, as cores, as formas...) 
e sua relação dialógica com o texto escrito pode desper-
tar no sujeito o gosto pela leitura, desconstruindo em si a 
concepção do ato de ler apenas por hábito. Nas palavras 
de Amarilha (1997, p.81), “[...] a busca por livros não seja um 
hábito apenas, pois já nos ensina a cultura popular que o 
‘hábito não faz o monge’, mas que seja o encontro de um 
leitor com o seu tempo interior [...]”. Isso porque a literatu-
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ra tem o papel relevante no processo de transformação do 
sujeito, tendo em vista ser mais que um bem material ou 
uma história ficcional. 

Literatura é resultado da manifestação humana em 
um determinado espaço temporal (CANDIDO, 2011). O ato 
de ler é repleto de significados, e as impressões dadas pelo 
leitor produzem novos sentidos e novos significados. 

Outrossim, Larrosa (2003 apud BENEVIDES, 2008) 
enfatiza que o sentido da leitura não implica necessaria-
mente a instrução do leitor, mas no que ela pode provo-
car no ser humano. A leitura de um texto literário não está 
adstrita à identificação de um ensinamento moral ou na 
mensagem que o texto quer transmitir. 

Há de se reconhecer que a literatura favorece o encan-
tamento, promove prazer, diversão, desperta a curiosidade, 
a imaginação e canaliza uma infinidade de conhecimentos, 
porque, apesar de ser ficção, está fundamentada em um fato 
real (ECO, 2003). Desta feita, a leitura literária proporciona 
vivenciar diferentes emoções e realidades distintas, consi-
derando que ela trata de diferentes temáticas: medo, morte, 
relação interpessoal, política, história, cultura, entre outros. 
Portanto, o ato de ler o texto literário consiste num movi-
mento entre história ficcional, leitor e realidade. 

Considerando a literatura como a arte da manifesta-
ção humana e o seu poder humanizador, de maneira sin-
tética, apresentamos em seguida a leitura literária como 
via à emancipação do sujeito leitor. 

A leitura literária como um caminho para a emancipação 
humana

Na concepção freireana, a emancipação do sujeito 
está voltada ao rompimento das formas de opressão e do-
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minação do sistema neoliberal que aprisiona o indivíduo 
e o mantém na condição de alienação. Diante do contex-
to pós-moderno atual, podemos então nos questionar a 
respeito das concepções que pautam o sentido dos nossos 
discursos e de nossas ações, tendo em vista que o sistema 
econômico e político que rege a sociedade capitalista nos 
condiciona à busca constante por bens materiais. 

Candido (2011) apresenta a literatura como um direi-
to inalienável do sujeito, um bem incompressível. O autor 
classifica ainda os bens em compressíveis e incompressí-
veis. Os primeiros referem-se a objetos e/ou acessibilida-
des de materiais supérfluos. Os segundos encerram bens 
que são indispensáveis à vida humana como “alimentação, 
a moradia, o vestuário, a instrução, a saúde, a liberdade 
individual, o amparo da justiça pública, a resistência à 
opressão etc.; e também o direito à crença, à opinião, ao 
lazer e, por que não, à arte e à literatura” (CANDIDO, 2011, 
p. 174). 

Considerando esse caráter da literatura como um 
bem indispensável diante de um sistema opressor, elen-
camos, aqui, o atual contexto político e econômico brasi-
leiro de negação dos direitos sociais. Em julho de 2020, o 
Poder Executivo apresentou ao parlamento o Projeto de 
Lei 3887/203 que gera inferências na taxação dos livros, 
refletindo assim numa ameaça ao acesso à literatura. Ao 
que parece, ousamos dizer, estão tentando manter a maior 
parte da população brasileira oprimida, sem acesso à in-
formação, conhecimento, deleite e fruição. Isso reflete na 
restrição de acesso a livros, quando – na verdade – sendo a 

3 O Projeto de Lei 3887/20 altera a legislação tributária federal criando 
a Contribuição entre Bens e Serviços. Segundo a Constituição Federal, a 
comercialização de livros e papel utilizado para produção destes possui 
isenção de impostos, mas não especifica nada a respeito das contribuições. 
(Fonte: Agência Câmara Notícias, 2021).
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literatura um bem incompressível, não poderia ser nega-
do a nenhum sujeito. 

Desse modo, Freire (1981, p. 79-80) afirma que:

Não há, porém, humanização na opressão, assim 
como não pode haver desumanização na verdadei-
ra libertação. Mas, por outro lado, a libertação não 
se dá dentro da consciência dos homens, isolada do 
mundo, senão na práxis dos homens dentro da his-
tória que, implicando na relação consciência-mun-
do, envolve a consciência crítica desta relação.

Por essa razão, enfatizamos a literatura como um 
instrumento de resistência e de humanização do sujeito, 
sendo ela uma manifestação humana histórico-cultural. 
Cândido (2011, p. 175) aduz que:

Os valores que a sociedade preconiza ou os consi-
dera prejudiciais estão presentes nas diversas ma-
nifestações da ficção, da poesia e da ação dramáti-
ca. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, 
apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vi-
vermos dialeticamente os problemas. 

Nessa concepção, a literatura se configura em obje-
to não só de humanização como também de contradição 
de um dado contexto social, político e/ou cultural. A lei-
tura literária constitui-se num movimento dinâmico, uma 
arte que promove ao leitor uma conexão entre o mundo e 
a palavra, e o sujeito leitor, à medida que vai conhecendo o 
mundo, ressignificando sua concepção de realidade e des-
mistificando o sentido inerte do discurso.

Sobre isso, Freire (1987, p. 50) 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 dina-
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mizando o seu mundo. Vai dominando a realidade. 
Vai humanizando-a. Vai acrescentando a ela algo de 
que ele mesmo é o fazedor. 

A leitura possibilita a transformação do sujeito leitor, 
e este, inserido no mundo, vai moldando-o, transforman-
do-o, criando recursos para tornar a sua realidade um lu-
gar melhor. Dessa maneira, a leitura literária consiste em 
um mecanismo de emancipação humana. O sujeito, por 
meio de uma leitura crítica, utiliza de sua liberdade para 
interpretar o texto literário e manifestar suas impressões 
como leitor. Vale salientar que, a depender da forma como 
essa prática é concebida na vida do sujeito, a leitura nem 
sempre é entendida como um ato prazeroso e assim pode 
provocar o desinteresse pelo ato de ler. 

Outrossim, Cosson (2020, p. 47) destaca que,

a literatura é uma prática e um discurso, cujo fun-
cionamento deve ser compreendido criticamente 
pelo aluno. Cabe ao professor fortalecer essa dis-
posição crítica, levando seus alunos a ultrapassar o 
simples consumo de textos literários.

Com isso, pensar a leitura literária no espaço formal 
da escola como dispositivo de libertação do sujeito consis-
te em planejar atividades de implementação da leitura, de 
maneira que essas experiências sejam bem sucedidas e de 
modo que o sujeito sinta-se convidado a desenvolver a lei-
tura literária a partir de seus interesses e necessidades. 
Em relação a isso, Lajolo nos chama a atenção a respeito 
dos artifícios motivacionais para o alcance do gosto pela 
leitura ao afirmar que,

[...] urge discutir, por exemplo, o conceito de moti-
vação, porque é em nome dele que a obra literária 
pode ser completamente desfigurada na prática 
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escolar. Propor palavras cruzadas, sugerir identi-
ficação com uma ou outra personagem, dramatizar 
textos e similares atividades que manuais escolares 
propõem, é periférico ao ato de leitura, ao contato 
solitário e profundo que o texto literário pede. Ou o 
texto dá um sentido ao mundo, ou ele não tem sen-
tido nenhum. (LAJOLO, 2011, p. 12).

Bem verdade, o trabalho pedagógico no espaço for-
mal da escola precisa ressignificar também as suas prá-
ticas pedagógicas, emancipar-se na forma de conceber 
educação e aprendizagem dos sujeitos, ao passo que o con-
vite à leitura precisa ser motivador, de modo a despertar 
o interesse do sujeito. Em outras palavras, a leitura literá-
ria como um trabalho pedagógico precisa ser planejada a 
partir dos interesses dos estudantes, de suas necessidades, 
seus conhecimentos, suas fraquezas (GRAVES e GRAVES, 
1995), visando essa construção de sentido da  realidade.

A usualidade de práticas antigas e as dificuldades de 
adotar novas metodologias constituem-se impasses para 
uma ressignificação do ensino de literatura, mas enquan-
to os espaços de mediação literária não reconhecerem a 
necessidade de adotar novas posturas acerca da literatura 
e da prática da leitura literária, esta não será valorizada 
como patrimônio histórico, social e cultural da sociedade, 
do mundo. Por isso, consideramos premente a necessida-
de de práticas pedagógicas de leituras emancipatórias à 
formação de um sujeito leitor autônomo, cônscio de si e do 
contexto em que está inserto. 

Considerações finais

 A leitura literária é uma prática social que instiga 
uma formação crítico-reflexiva do sujeito, concebendo a 
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relação que existe entre palavra e mundo e a sua desmis-
tificação como um ato de decifrar o código. De igual modo, 
a obra literária constitui-se como resultado dessa práti-
ca social, uma vez que a literatura é uma arte concebida 
a partir de leitura de um determinado contexto, evento e 
situação, caracterizando essa literatura como a arte da 
manifestação humana. Nisto consiste o seu poder huma-
nizador, emancipatório. 

À vista disso, sob a ótica de Paulo Freire, é necessária 
a busca de mecanismos para o rompimento e desconstru-
ção de práticas pedagógicas que deformam a capacidade 
crítica dos sujeitos leitores, visando a formação de sujeitos 
emancipados. Para formar um leitor emancipado, as prá-
ticas pedagógicas também precisam ser emancipadas. Do 
contrário, como a escola poderá libertar os estudantes de 
concepções ideológicas opressoras se o próprio ambiente 
escolar está arraigado de uma pedagogia opressora?

Assim, é mister a ressignificação das práticas de me-
diação literária com ênfase no poder de transformação e 
libertação por parte dos mediadores da leitura, especial-
mente os docentes. Não podemos ignorar o que a litera-
tura pode exercer na vida dos sujeitos. Afinal, literatura é 
conhecimento e conhecimento liberta. 
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Rita de Cássia Lima Alves2

O objetivo desse texto é refletir sobre a Resolução n° 
01/2021 de 25 de maio de 2021, com seus principais fun-
damentos e princípios teórico-conceituais, tomando como 
fonte referencial a análise do texto atual. O artigo se apor-
ta em uma revisão de literatura e os posicionamentos de 
crítica e resistência a Resolução recentemente lançada 
em rede nacional. A metodologia utilizada envolve pes-
quisa do tipo bibliográfica e documental sobre a temática, 
incluindo materiais midiáticos, como lives e outras fontes. 
Utilizaremos também uma análise com diálogos com au-
tores como Freire (1996, 2007), Soares (2011), Jamil (2002), 
dentre outros, que compõem referencial teórico para a 
pesquisa. Os resultados expõem que as mudanças propos-
tas indicam um retrocesso e a perda de inúmeras conquis-
tas já celebradas na modalidade da Educação de Jovens e 
Adultos-EJA. 

Para contextualizar a modalidade que trazemos 
aqui, citamos inicialmente como referência, a Constitui-
ção Federal de 1988, que, no seu Artigo 208, dispõe ga-
rantias para o ensino fundamental obrigatório e gratuito 

1 Pedagoga. Mestra em Educação Brasileira pelo Programa de Pós-Gradua-
ção em Educação Brasileira (PPGE) da UFC. Membro do Grupo de Estudos 
e Pesquisa em Didática e Formação Docente-GEPED e do NACE- Núcleo de 
Africanidades Cearenses, ambos da UFC. 

2 Pedagoga. Especialista em Gestão Escolar. Faz parte da Coordenadoria do 
Fórum de Educação de Jovens e Adultos do Ceará-FEJA. Realiza um traba-
lho técnico na Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza, na coorde-
nadoria do ensino, com foco nas ações voltadas para a EJA. 
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para as pessoas que não tiveram acesso na idade própria 
(BRASIL, 1988), e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), que, no seu Artigo 37, versa sobre esse di-
reito (BRASIL, 1996).

Em segundo, recorremos a Resolução nº 11/2000 do 
Conselho Nacional de Educação, que dispõe sobre as Di-
retrizes Curriculares Nacionais estabelecendo que a EJA 
vivencia uma função tripla, a saber: reparadora, equali-
zadora e qualificadora.A função reparadora implica no 
resgate de um direito civil, restaurando uma oportunida-
de negada; a função equalizadora refere-se à perspectiva 
de exigência de inclusão, tanto no meio social quanto no 
mundo do trabalho; e a função qualificadora refere-se à 
garantia de um saber e a uma educação continuada para 
toda a vida (BRASIL, 2000).

Consoante aos direitos já conquistados na EJA, bus-
camos aqui destacar os caminhos já percorridos para os 
avanços desta modalidade e contrapor com o cenário atual, 
que no ano de celebração dos 100 anos do educador Paulo 
Freire3, fomos surpreendidos por uma Resolução que traz 
alguns posicionamentos que divergem do pensamento hu-
manizador e libertador proposto por FREIRE (2007), já con-
quistado em algumas de nossas escolas  brasileiras. 

Contextualizando a Educação de Jovens e Adultos 
no Brasil- EJA com a Resolução nº 1/2021

A EJA se institucionaliza como direito a partir de 
uma forte influência de grupos sociais comprometidos 
com a luta pela educação universal. Portanto, ofertá-la, 
3 Paulo Freire, considerado Patrono da Educação Brasileira. É um dos pensa-

dores mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado 
o movimento chamado pedagogia crítica. Este ano de 2021 é comemorado 
o centenário do seu nascimento.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedagogia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedagogia_cr%C3%ADtica
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significa desenvolver um trabalho político, crítico, imerso 
no papel transformador do homem e do mundo, possibili-
tando a inclusão social de jovens, adultos e idosos na so-
ciedade e no mercado de trabalho enquanto agente ativo e 
participativo em pleno exercício da cidadania.

Essa educação deve ser visualizada como um direito 
humano no aspecto de sobrevivência, sob a ótica da equi-
dade, garantido pelo Estado. Para Mészáros (2008), são 
necessárias assim, novas formas de aprender e de ensi-
nar, no entanto vamos superando a ideia de que a EJA é 
apenas uma resposta ao ensino compensatório. Essa mo-
dalidade busca, sobretudo fortalecer o direito a Educação, 
como um direito fundamental do cidadão, contribuindo 
para sua emancipação.

Desse modo, ilustramos a EJA com os dados do Cen-
so Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) de 2010, que aponta que no Ceará existem 
1 milhão de pessoas adultas sem frequentar a escola, dei-
xando o estado do Ceará na terceira posição do Nordeste 
com o menor índice de escolaridade, ficando atrás apenas 
da Bahia e de Alagoas. Em seu contexto específico, existem 
881 mil velhos (as) no Ceará, representando 10,5% da po-
pulação total, em que 50,4% não têm nenhuma instrução 
ou apresentam menos de um ano de estudo, 20,9% têm en-
tre um e três anos, 18,7% possuem entre quatro e oito anos 
e apenas 9,8% afirmaram ter nove anos ou mais de estudo 
(IBGE, 2021).

Sabemos que a EJA, muitas vezes, é vista apenas 
pela alfabetização, trazendo uma visão reducionista da 
Educação. Distanciando-se da prática política, é necessá-
rio que a prática educativa seja associada à discussão de-
mocrática refletida em ideais comuns. Assim, destacamos 
as funções da EJA:
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reparadora – reconhecimento da igualdade hu-
mana de direitos e o acesso aos direitos civis, pela 
restauração de um direito negado; equalizadora- 
proporcionar igualdade de oportunidade de acesso 
e permanência na escola e qualificadora- viabili-
zar a atualização permanente de conhecimentos e 
aprendizagens contínuas (SOARES, 2002, p. 13).

Portanto, falar da EJA é fortalecer a modalidade 
para que, mesmo com suas dificuldades e ausências de po-
líticas públicas inovadoras, seja possível criar caminhos 
para que estados e municípios garantam a aprendizagem 
desses estudantes. Estar na EJA não é apenas uma op-
ção,diferentes são os motivos de ingresso nessa modali-
dade;muitos estudantes estão porque o sistema escolar os 
reprovou,outros porque foram interrompidos por conta 
de seus trabalhos e obrigações familiares, e ainda outros 
porque a escola diurna o expulsou por conta da sua distor-
ção idade-série. Em entrevista com estudantes da EJA de 
diversas regiões do Brasil, são distintos os motivos para 
regressar à EJA.

“Fiquei sem estudar por dois anos porque me ca-
sei, tive bebê e meu ex-marido era muito ciumento. 
Perdi muito tempo, mas voltei mais madura. Que-
ro logo tirar o diploma e conseguir ser advogada”.
(Marciane, 18 anos, aluna da EJA, Teresina, PI).“Fui 
reprovado três vezes por indisciplina. Minha avó 
também foi aluna da EJA e me ajudou a mudar. Na 
sala, os alunos mais velhos são comportados, mas 
são legais. A história de vida deles serve de exem-
plo para quem é mais novo. Quero fazer um curso 
técnico de mercatrônica”.(Jordan, 15 anos, Curitiba, 
PR). “Para ser aceito, comecei a vender drogas e 
também usava. Minha família me expulsou de casa 
e fui viver nas ruas com outros parceiros de droga. 
Mas minha família não desistiu demim e hoje estou 
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de volta à escola, limpo há mais de 1 ano.” (Marcello, 
18 anos, Campo Grande, MS). “Eu nasci naquele lu-
garzinho atrasado, não tinha escola. “Eu sempre 
quis, mas a minha família dizia: “Não tem necessi-
dade, porque você já escreve seu nome. Você já lê. 
Não tem necessidade. Já é o suiciente”. Mas eu sem-
pre quis ir para preencher o meu tempo (RATIER et 
al., 2011, p. 2).

Um fator relevante para mencionarmos antes de 
apresentar a nova Resolução imposta pelo novo governo, é 
que o abandono cresce de forma exaustiva na modalidade, 
uma vez que o contingente de alunos que se evadem chega 
a ser maior do que o número de estudantes que finalizam o 
ano letivo.Conforme Shirasu e Arraes (2015), abandonar é 
deixar de estudar por um determinado período e retornar 
aos estudos; evadir é deixar os estudos não retornando 
nos anos seguintes.

Essas informações não são recentes e essa inércia 
do poder público é reveladora de uma Educação antide-
mocrática, colaborando ainda com a desigualdade social. 
E é nesse caminhar que inserimos nossa problematização, 
na qual a EJA se institucionaliza como direito a partir de 
uma forte influência de grupos sociais comprometidos 
com a luta pela educação universal. Portanto, ofertar a EJA 
significa desenvolver um trabalho político, crítico, imerso 
no papel transformador do homem e do mundo, sendo vi-
sualizada como um direito humano no aspecto de sobre-
vivência, sob a ótica da equidade, garantido pelo Estado.

Na perspectiva dos direitos, retomamos aqui algu-
mas falas de Freire (2007) e Jamil (2002) que buscam em 
seus escritos tecer uma educação que reverbere na con-
figuração da especificidade dessa modalidade de ensino, 
atendendo a população jovem e adulta de forma, demo-
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crática, garantindo sua relação com a formação Profissio-
nal respeitando os conhecimentos adquiridos ao longo da 
vida por essa população que durante tantos anos ficaram 
à margem da escola. 

De acordo com o pensamento de Freire (2020) a edu-
cação não pode ser separada da realidade e dos processos 
políticos porque não é neutra, precisa primar pelo acesso 
e qualidade de vida de todos os sujeitos, oportunizando os 
direitos fundamentais e a participação democrática. 

Metodologia 

Esta pesquisa é um estudo de abordagem qualitati-
va, que segundo André (2013, p. 97): 

se fundamentam numa perspectiva que concebe 
o conhecimento como um processo socialmente 
construído pelos sujeitos nas suas interações co-
tidianas, enquanto atuam na realidade, transfor-
mando-a e sendo por ela transformados. Assim, o 
mundo do sujeito, os significados que atribui às suas 
experiências cotidianas, sua linguagem, suas pro-
duções culturais e suas formas de interações sociais 
constituem os núcleos centrais de preocupação dos 
pesquisadores. Se a visão de realidade é construí-
da pelos sujeitos, nas interações sociais vivenciadas 
em seu ambiente de trabalho, de lazer, na família, 
torna-se fundamental uma aproximação do pesqui-
sador a essas situações (ANDRÉ, 2013,p.97).

Com o objetivo de investigar sobre a EJA no contexto 
da Resolução n° 1/2021, foi utilizada a análise de conteúdo 
a partir dos dados da Resolução, observando os pareceres 
e a versão preliminar e final da Resolução, de modo a per-
mitir observar alguns aspectos das pesquisas relaciona-
das a esse tema. 
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PUBLICAÇÃO DOCUMENTO
10/12/2020 Parecer técnico: Alinhamento da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) às diretrizes apresen-
tadas na Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), e outras legislações relativas à mo-
dalidade

26/05/2021 Resolução nº 1/2021 – 1º versão
01/06/2021 Resolução nº 1/2021 – 2º versão

Fonte: Autoras

Quais as mudanças propostas pela Resolução n°1/2021 

 A Resolução4 nº 21/2021 de 25 de maio de 2021, ins-
titui diretrizes operacionais para a Educação de Jovens e 
Adultos, com uma discussão nos aspectos relativos ao seu 
alinhamento à Política Nacional de Alfabetização (PNA) e 
à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e Educação 
de Jovens e Adultos a Distância. O texto discute acerca da 
modalidade com ausência de direitos já conquistados. Sua 
organização se formatou com uma consulta pública em 
novembro do ano passado de forma bem aligeirada.

 Puderam participar a sociedade em geral e os Fórus 
de Educação e em particular os Fóruns da EJA do Brasil, 
as consultas deram início no dia 23 de novembro do ano 
de 2021, e todas as sugestões e contribuições que os mili-
tantes dos Fóruns da EJA do Brasil, propuseram não fora 
considerado, corforme o documento da Consulta Pública .

Dessa forma evidenciaremos alguns princípios 
desta Resolução, e o primeiro deles vamos nos reportar 
a fala do professor Jamil Cury, que na live intitulada: A 
práxis da resistência diante da resolução nº 1/2021, afirma 
que a “Resolução atual descaracteriza a Educação de Jo-

4 Durante o texto, vamos utilizar a palavra Resolução para tratar da Resolu-
ção n° 1/2021.
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vens e Adultos, e não cita em nenhum momento o Parecer 
11/2000, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Na-
cionais”. Com essa ausência, a nova Resolução desconhece 
todo processo cultural e político da EJA.

Assim, destaco o imperativo do alinhamento que a 
Resolução assevera à Política Nacional de Alfabetização, 
onde o desrespeito a modalidade da EJA é substancial. A 
proposta organizada por esta resolução considera que a 
alfabetização de adultos, pode ser tratada igual aos anos 
iniciais, dessa forma o descontexto da alfabetização fica 
subliminar, causando certo prejuízo para quem necessi-
ta de uma alfabetização mais consolidada. Sabemos que 
a alfabetizar adultos, exige uma medologogia própria, 
considerando o tempo, os saberes e todas as experiências 
 vivenciadas.

Contudo, a Resolução utiliza muito a palavra ali-
nhamento, que busca favorecer a modalidade um atendi-
mento particular com a Base Nacional Comum Curricu-
lar- BNCC, no entanto por questões políticas e culturais, 
a BNCC, também não conseguiu referendar em seus capí-
tulos a modalidade EJA. No texto do Ensino Fundamental, 
ao tratar dos componentes curriculares, são apresentadas 
as destinadas às crianças, jovens e adultos, sem qualquer 
diferenciação ou referência à necessidade de elaborar di-
retrizes específicas para cada modalidade de ensino. Por 
conseguinte, o termo “jovens e adultos” aparece somente 
nos componentes curriculares Língua Portuguesa e Edu-
cação Física do Ensino Fundamental, os demais compo-
nentes referem-se aos estudantes de uma forma geral.

 Outra observação que podemos considerar nessa 
Resolução é o artigo 7º, que trata da Educação Profissional: 

I – concomitante, na qual a formação profissional é 
desenvolvida paralelamente à formação geral (áre-
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as do conhecimento), podendo ocorrer, ou não, na 
mesma unidade escolar; II – concomitante na for-
ma, uma vez que é desenvolvida simultaneamente 
em distintas instituições educacionais, mas inte-
grada no conteúdo, mediante a ação de convênio ou 
acordo de intercomplementaridade para a execu-
ção de Projeto Político-Pedagógico (PPP) unificado; 
e III – integrada, a qual resulta de um currículo pe-
dagógico que integra os componentes curriculares 
da formação geral com os da formação profissional 
em uma proposta pedagógica única, com vistas à 
formação e à qualificação em diferentes perfis pro-
fissionais, atendendo as possibilidades dos siste-
mas e singularidades dos estudantes.

A Educação Profissional é de suma importância na 
EJA, sua integração tem o papel de contribuir para a su-
peração da baixa escolarização de jovens e adultos traba-
lhadores no país, possibilitando melhor sua reinserção no 
mundo do trabalho e o exercício qualificado da cidadania, 
dentro de uma educação popular. 

Nesse sentido, Freire (2007) estabelece um diálogo 
emancipador e propõe que “mesmo sem descuidar a pre-
paração técnico-profissional dos grupos populares, não 
aceita a posição de neutralidade política com que a ideo-
logia modernizante reconhece ou entende a Educação de 
Adultos” (FREIRE, 2007, p.31). 

Assim, no referido texto, a Educação Profissional 
não é reconhecida no aspecto prático, para os estados e 
municípios não fica explícito como cada ente deverá exe-
cultar essa ação, deixando o domínio da ação no aspecto 
teórico. Todavia, os sujeitos da EJA geralmente, já estão no 
mercado de trabalho, ou já passaram por ele e essa pas-
sagem foi que gerou esse distanciamento da escola, por-
tanto é necessário uma política que faça esse resgate de 
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forma bem peculiar, atendendo toda diversidade desses 
estudantes.

 Citamos também o Art. 13. da Resolução :

Os currículos dos cursos da EJA, independente de 
segmento e forma de oferta, deverão garantir, na 
sua parte relativa à formação geral básica, os di-
reitos e objetivos de aprendizagem, expressos em 
competências e habilidades nos termos da Política 
Nacional de Alfabetização (PNA) e da BNCC, tendo 
como ênfase o desenvolvimento dos componentes 
essenciais para o ensino da leitura e da escrita, as-
sim como das competências gerais e as competên-
cias/habilidades relacionadas à Língua Portugue-
sa, Matemática e Inclusão Digital.

O artigo prevê que os estudantes da EJA terão aces-
so às competências/habilidade somente da Língua Por-
tuguesa, Matemática e Inclusão Digital, e essa imposição 
pode caracterizar uma visão reducionista do ensino, vol-
tando para as teorias tradicionais de aprendizagem. É im-
portante considerar que os estudantes da EJA, devem ter 
suas singularidades respitadas e que o retorno, o acesso e 
a permanência à escola deve ser realizada de forma pro-
cessual, com bastante seriedade, potencializando o diálo-
go e a vivência de cada educando.

Considerações finais

Paulo Freire (2007) compreende que a EJA é melhor 
percebida quando a situamos como Educação Popular, em 
que sua marca é registrada pela emancipação humana, 
convidando-nos a refletir dialogicamente na construção-
de práticas educativas que colaborem para um mundo 
mais justo e humano.Ainda nas palavras de Freire(2006, 
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p.47),“saber que ensinar não é transferir conhecimento, 
mas criar as possibilidades para a sua própria produção 
ou a sua construção”. A educação de adultos estabelece co-
nexões com a cultura popular com a finalidade de compre-
ender o mundo e fazer dessa compreensão a sua ascensão, 
garantindo sua dignidade, independente de sua condição 
de classe social, etnia, gênero, orientação sexual, opção 
política, ideológica e religiosa.

Nessa perspectiva a busca por políticas que atenda 
de forma igualitária este público, estabelecendo o que pre-
coniza a LDB 9394/96, tem sido um desafio para o sistema 
educacional brasileiro, contudo é necessário que a EJA 
permaneça no ciclo de debates. Deve-se adotar estratégias 
de atendimento que possam ir de encontro com as neces-
sidade e situações de concretude na vida dos jovens e adul-
tos, respeitando as particularidades de cada um. A flexibili-
dade da metodologia usada deve estar em cheque para que 
os objetivos propostos em sala de aula seja almejados.

A homogeneidade destacada na Resolução não con-
sidera a modalidade da EJA, não revela o destaque da sua 
vivência, portanto é necessário que cada educador, trans-
forme o ensino, tornando a prática das escolas mais pró-
xima dos seus educandos, resgatando a cultura e a huma-
nização do outro. Por fim, cabe ressaltar a importância do 
debate para que todos tomem conhecimento das mudan-
ças que estão sendo propostas, reconhecida pelos movi-
mentos e defensores dos direitos a Educação de Jovens e 
Adultos-EJA.
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A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NUMA 
PERSPECTIVA PROFISSIONALIZANTE 

Fransilvia Barroso Machado1

 
Introdução

 
Vivemos em uma sociedade onde as desigualda-

des entre as pessoas acentuam-se cada vez mais, tanto 
no campo social, econômico e cultural, como no campo 
educacional. Nossas percepções e concepções acerca do 
mundo, do ser humano, da sociedade e da educação dire-
cionam nosso modo de ser e de agir na família, na escola e 
em outras instâncias da sociedade.

A visão do analfabeto como indivíduo alienado, in-
capaz, ignorante, à margem das decisões da sociedade e 
do poder construída ao longo da nossa história, continua 
influenciando a maneira pela qual os poderes públicos 
tratam a questão da educação de Jovens e Adultos, sua in-
clusão na sociedade e inserção no mundo do trabalho.

As profundas modificações que tem ocorrido no 
mundo profissional, trazem novos desafios para a edu-
cação. A expansão da educação profissional no país e a 
manutenção dos cursos profissionais existentes estão 
fortemente comprometidas. São varias investidas em 
campanhas e programas que não tiveram êxito pelo seu 
caráter emergencial, e na maioria das vezes assistencia-

1 Possui graduação em pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Aca-
raú (2002), pós graduada pela FACESMA em: Gestão Escolar e Coordenação 
Pedagógico, Docência do Ensino Superior e Psicopedagogia. Atualmente é 
Professora Formadora – Secretaria de Educação de Maracanaú. Experiên-
cia na área de Educação, com ênfase em Tecnologia Educacional. Docente 
nos cursos Universitários em Administração e Pedagogia. Palestrante em 
temas voltado às Competências Sócio Emocionais e Inteligências emocio-
nais. E-mail: fransilviafacesma@gmail.com 
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listas. Este texto pretende analisar a trajetória nacional 
da Educação de Jovens e Adultos   com foco na oferta do 
profissionalizante. Para tanto, realizamos esta análise e 
utilizamos como fonte a Lei Federal nº 9.394/96, o Decreto 
5.840/2006, e ainda uma revisão de literatura com consi-
derações importantes de Educadores envolvidos no pro-
cesso Educacional em nosso país.

A primeira parte do nosso artigo realizamos uma reto-
mada histórica da educação no país. Na segunda parte trata-
mos mais especificamente do cerne de nosso trabalho a edu-
cação de jovens e adultos inseridos no mundo do trabalho.

A educação de jovens e adultos

A educação de jovens e adultos é um desafio para 
as políticas publicas, uma vez que se refere a uma parte 
considerável da população brasileira. É marcada pela des-
continuidade e por tênues políticas públicas, insuficientes 
para dar conta da demanda potencial e do cumprimento 
do direito, nos termos estabelecidos pela Constituição Fe-
deral de 1988. Essas políticas são, muitas vezes, resultan-
tes de iniciativas individuais ou de grupos isoladas espe-
cialmente no âmbito da alfabetização, que se somam às 
iniciativas do Estado (Documento base PROEJA-2005).

Para conhecer a trajetória histórica das lutas pala 
educação, de uma nação, é possível estabelecer paralelos 
com a própria história do país. Portanto é preciso pontuar 
na história do Brasil a Educação de jovens e Adultos, para 
que possamos ter uma compreensão maior do problema 
do analfabetismo, situação que durante quatro séculos 
vem se observando.

Desde o período colonial ocorreram as primeiras 
iniciativas da Educação de Adultos no Brasil, as quais ti-
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veram início com a presença dos jesuítas, no entanto não 
houve prioridade para a educação dos indígenas e negros 
adultos (MONLEVADE, 2001). 

No Brasil no período da colonização dos portugue-
ses, a prioridade do ensino a ler e a escrever foi dada aos 
indígenas, porém somente como complemento a cateque-
se e como ação do processo de colonização. Mesmo que os 
jesuítas [...] priorizassem a sua ação junto às crianças, os 
indígenas adultos foram também submetidos a uma inten-
sa ação cultural e educacional (STEPHANOU, 2005).

A expulsão dos jesuítas e as reformas feitas pelo 
Marquês de Pombal, não puseram fim a influência jesuíta 
no setor educacional, visto que os novos mestres-escola e 
os preceptores da aristocracia rural foram formados pe-
los jesuítas; e os mestres leigos das aulas e escolas régias 
se mostraram incapazes, dadas as condições estruturais 
em que ocorria esse tipo de aula, de incorporar a moder-
nidade que norteava a iniciativa pombalina. O processo 
de substituição dos educadores jesuítas durou treze anos, 
período em que a uniformidade de sua ação pedagógica 
foi substituída pela diversidade das disciplinas isoladas. 
Com a expulsão dos jesuítas do Brasil aconteceram as 
primeiras tentativas de se estabelecer o ensino publico 
( MONLEVADE, 2001).

As primeiras escolas apareceram bem mais tarde, 
ainda com influência dos jesuítas, que se encarregaram de 
organizar escolas de humanidades para os colonizadores 
e seus filhos. , percebemos que durante quase quatro sé-
culos, no Brasil, prevaleceu o domínio da cultura branca, 
cristã, masculina e alfabetizada sobre a cultura dos índios, 
negros, mulheres não alfabetizados, que gerou o desenro-
lar de uma educação seletiva discriminatória e excluden-
te, que mantém similaridade até os dias atuais.
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A primeira Constituição Brasileira de 1824 em seu 
tópico específico para educação inspirava um sistema na-
cional de educação, o que na prática tal fato não se efe-
tivou. No seu artigo 179, item 32, faz menção à instrução 
primária gratuita para todos os cidadãos, no entanto du-
rante um longo período da História do Brasil essa Educa-
ção foi destinada somente às elites, uma pequena parcela 
da população. Em conseqüência disso pouco a pouco, foi 
aumentando o percentual de pessoas não alfabetizadas 
(MONLEVADE, 2001).

Em 1827 a educação refletia a desarmonia entre as 
necessidades educacionais e os objetivos propostos nes-
ta primeira constituição, na qual a docência era realizada 
por pessoas despreparadas revelando a insuficiência de 
professores, de escolas e uma organização mínima para a 
Educação Nacional (MONLEVADE, 2001).

Dez anos após a primeira constituição, com o Ato 
Adicional de 1834 foi delegado à responsabilidade 
da educação básica às Províncias, onde foi reserva-
do ao governo imperial os direitos sobre a educa-
ção das elites (no Rio de Janeiro e a educação de ní-
vel superior). Nessa estrutura, a exceção ficou com 
o Colégio Pedro II; este, sob a responsabilidade do 
poder central, deveria servir de modelo às escolas 
províncias (MONLEVADE, 2001, p. 50).

Em 1885, em Pernambuco, as escolas de instrução 
primária trazem com detalhe em seu regimento a prescri-
ção para o funcionamento das escolas destinadas a rece-
ber alunos maiores de 15 anos.

Esse ensino se dava com a colaboração de professo-
res se dispunha a dar suas aulas à noite de graça. O que se 
adquiriu a idéia de uma missão; e assim criou-se uma es-
pécie de rede filantrópica das elites para a “regeneração” 
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do povo. Com a pretensão de através da educação, civilizar 
as camadas populares, vista como perigosas e degenera-
das (CARVALHO, 2009). 

  Até ingressar no período republicano, o país não 
dispunha de dados relativos à população adulta 
analfabeta. Os censos de 1872 e 1890 coletaram ape-
nas informações sobre o total  de pessoas alfabe-
tizadas maiores de cinco anos, não escalonando a 
população analfabeta em diferentes faixas etárias. 
Somente a partir do terceiro Censo Nacional, reali-
zado em 1900, é que se começou a calcular o índice 
de analfabetismo da população com mais de 15 anos 
(CARVALHO, 2009, p. 15-16).

A época da primeira Guerra Mundial, a estrutura 
econômica do país ainda se encontrava pouco desenvolvi-
da e muito similar aquela do final do Império. A educação 
primária (destinada a crianças, ou a adultos) não alcançou 
maior dinamismo: a oferta de matrículas crescia de ma-
neira lenta e limitada aos centros urbanos, e as antigas 
deficiências qualitativas do ensino persistiam. Analisando 
a seletiva da escola primária na primeira metade do sé-
culo XX, Anísio Teixeira (1968) constatou que o número de 
professores e de prédios escolares era insuficiente para 
atender as necessidades da população (TEIXEIRA, 2000).

Com o fim da primeira Guerra Mundial, a década 
de 1920 foi marcada por grande interesse pela educação 
elementar, trazendo à tona a necessidade de combater o 
analfabetismo entre os adultos.

A iniciativa mais importante da década de 20 em re-
lação à educação de adultos foi resultante da legislação de 
1928, no Distrito Federal. A reforma educacional de 1928 
reorganizou os antigos cursos noturnos para adultos sob 
nova denominação; “cursos populares” (SAVIANI, 1997).
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Entre 1932 e 1935,  Anísio Teixeira assumiu a direção 
da educação no Distrito Federal (substituindo Fernando 
de Azevedo) e modificou os conteúdos dos “cursos popu-
lares”, criando ainda os cursos de continuação e aperfei-
çoamento”. Outros sistemas supletivos começaram a se 
desenvolver nos estados- especialmente no sul-   a partir 
da Revolução de 30, concentrando-se esse crescimento 
apenas nas zonas urbanas. Somente a partir da Revolução 
de 30 encontramos no país movimentos de educação de 
adultos de alguma significação” (TEIXEIRA, 2000).

As ações mais significativas ocorreram somente na 
década posterior, quando começou a se estruturar a idéia 
de campanhas para educação de adolescentes e de adul-
tos, como forma de combater o analfabetismo.

Ao longo da história brasileira, ficou demarcado que 
as políticas públicas da EJA não acompanharam as polí-
ticas educacionais. Essa modalidade foi predominante 
marcada desde 1940 por campanhas de alfabetização, que 
permanecem até os dias atuais.

A primeira campanha de alfabetização de massa, na 
década de 40, foi resultado de estudos realizados no Ins-
tituto Nacional de Estudos Pedagógicos, criado em 1938.

Os movimentos de educação e cultura popular nas 
décadas de 50 e 60, em sua grande maioria foram inspira-
dos em Paulo Freire, utilizando seu método, que propunha 
uma educação dialógica que valorizasse a cultura popular 
e a utilização de temas geradores. Esses movimentos pro-
curavam a conscientização, participação e transformação 
social, por entenderem que o analfabetismo é gerado por 
uma sociedade injusta e não igualitária.   

Em 1963, Paulo Freire integrou o grupo para a elabo-
ração do Plano Nacional de Alfabetização junto Ministério 
da Educação, processo interrompido pelo Golpe Militar, 
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que reduziu a alfabetização ao processo de aprender a de-
senhar o nome.

Nos primeiros anos do regime militar, o governo im-
portou um modelo de alfabetização de adultos dos Estados 
Unidos, de caráter evangélico: a Cruzada ABC, (Cruzada 
de Ação Básica Cristã), de caráter semioficial, funcionou 
em boa parte do país, dirigida por evangélicos norte-ame-
ricanos (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 114). A Cruzada não 
preenchia a necessidade, percebida pelo governo militar, 
de acabar com o analfabetismo e melhorar os baixos ní-
veis educacionais do país.

Em 1967, foi anunciada a criação da Fundação Mo-
bral – Movimento Brasileiro de Alfabetização. Segundo 
Haddad e Maria Clara Di Pierro (2000, p. 115):

O Mobral foi implantado com três características: 
primeira, o paralelismo em relação aos deais pro-
gramas de educação, isto é, não era integrado aos 
sistemas educacionais vigentes e tinha verbas pró-
prias; segunda, uma organização operacional des-
centralizada, a cargo de comissões municipais que 
executavam a campanha nas comunidades; tercei-
ra, a centralização da direção do processo educa-
tivo, por meio da gerência pedagógica do Mobral, 
responsável pela programação do processo educa-
tivo, execução, avaliação, e treinamento de pessoal.

Durante seus 15 anos de existência, o Mobral consu-
miu recursos financeiros consideráveis, sendo objeto de 
intensa propaganda governamental e também de críticas 
severas. Propondo-se eliminar o analfabetismo em dez 
anos, a campanha esteve presente em praticamente todos 
os municípios brasileiros.

Os últimos anos do Mobral foram marcados por 
denúncias que resultaram na criação de uma comissão 
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parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a aplica-
ção dos recursos financeiros e a veracidade dos índices de 
analfabetismo divulgados pela campanha (SOARES, 2003).

Ao final da década de 1970, as tensões políticas agra-
varam-se. Reivindicações populares e denúncias de pri-
sões arbitrárias e torturas ameaçavam a estabilidade do 
regime militar. Movimentos pelas eleições diretas não 
obtiveram êxito, foi por eleições indiretas que Tancredo 
Neves foi eleito, morrendo, porém, antes de tomar posse. 
O vice-presidente José Sarney assumiu o governo no perí-
odo 1985-1990, inaugurando a Nova República.

Em 1985, o Mobral foi extinto. Mais uma campanha 
de alfabetização de massa fracassada.    

Em 1985, no governo Sarney, nasceu a  Fundação 
Educar, com o objetivo de acompanhar e supervisionar as 
instituições e secretarias que recebiam recursos para exe-
cutar seus programas.

Foi extinta em 1990, no governo de Fernando Collor, 
quando ocorreu um período de omissão do governo fe-
deral em relação às políticas de alfabetização de jovens e 
adultos. Contraditoriamente, a Constituição de 1988 en-
tendeu o direito à educação para jovens e adultos. “A edu-
cação direito de todos e dever do Estado e da família [...]” 
(Artigo 205) e ainda, “[...] ensino fundamental obrigatório e 
gratuito, inclusive sua oferta garantida para todos os que 
a ela não tiveram acesso na idade própria”  (Constituição 
Federal de 1988- Artigo208).

Com a deposição de Collor, assumiu o vice-presiden-
te Itamar Franco (1992-1995, cujo governo não apresentou 
novidades no campo da alfabetização de adultos. Foi so-
mente com achegada de Fernando Henrique Cardoso ao 
poder que novamente a questão entrou na pauta gover-
namental. Em 1996 foi lançado o Programa Alfabetização 
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Solidária (PAS) – polêmico por utilizar práticas superadas, 
como o assistencialismo.

O formato do programa atraiu críticas de pesquisa-
dores (Haddad; Di Pierro, 2000). Por se tratar de um pro-
grama aligeirado,com alfabetizadores semipreparados, 
reforçando a idéia de que qualquer um sabe ensinar, e 
com forte ênfase na relação de submissão entre o Norte-
-Nordeste (subdesenvolvido) e o Sul-Suldeste (desenvolvi-
do).Com a permanente campanha -adote um analfabeto- o 
PAS tem contribuído com a imagem que se faz de quem 
não sabe ler e escrever como uma pessoa incapaz, passiva 
de adoção, de uma ação assistencialista diferentemente de 
um sujeito de direito.

Em consonância com a Constituição, a Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, estabelece que ‘O dever do Esta-
do com educação escolar pública será efetivado mediante 
a garantia de ensino, obrigatório e gratuito, inclusive para 
os que a ele não tiveram acesso na idade própria” (Artigo 
4). No seu artigo 37, refere-se à educação de jovens e adul-
tos determinando que “A educação de jovens e adultos será 
destinada àqueles que não tiveram acesso ou continui-
dade de estudo no ensino fundamental e médio na idade 
própria”. No inciso 1º, deixa clara a intenção de assegurar 
educação gratuita e de qualidade a esse segmento da po-
pulação, respeitando a diversidade que nele se apresenta.

Em 1998, com o objetivo de atender às populações 
nas áreas de assentamento, foi fundado o Pronera – Pro-
grama Nacional de Educação na Reforma Agrária.                                                                                                                                

Em 2003, foi criado pelo MEC, no governo Lula, o 
Programa Brasil Alfabetizado. “Para promover o acesso 
à educação como um direito de todos, em qualquer mo-
mento da vida”. Presente em 3.894 municípios brasileiros. 
O público prioritário do programa inclui populações indí-
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genas, rurais, pescadores, pais de crianças beneficiárias 
do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, pessoas 
com necessidades especiais, população carcerária e jo-
vens cumprindo medidas socioeducativas.

Vimos que as políticas implantadas em nossas esco-
las ainda estão muito a quem dessa democracia que traz 
na sua essência a participação coletiva. Capaz de munir 
o homem do povo de criticidade reflexiva para discutir e 
inferir sobre problemas sociais, políticos e econômicos 
de forma autônoma, séria e complexa, dentro da coletivi-
dade. Fazendo exercer o que está como objetivo no Plano 
Nacional de Educação. Como disse o professor Freire, “se 
a compreensão é crítica ou tolerantemente crítica, a ação 
também o será” (FREIRE, 1971, p. 106.) E, ao refletir sobre o 
que precisamos em uma educação corajosa, nosso mestre 
vai além, e dizendo que precisamos:

 De uma educação que levasse o homem a uma nova 
postura diante dos problemas de seu tempo e de seu 
espaço. (...) Da pesquisa ao invés da mera, perigosa 
e enfadonha repetição de trechos e de afirmações 
desconectadas das suas condições mesmas de vida. 
A educação do ‘eu me maravilho’ e não apenas do 
‘eu fabrico. (FREIRE, 1971, p. 93).

   Podemos ver claramente que as políticas implan-
tadas ao longo dos tempos na tentativa de combater o 
analfabetismo e a revitalização de educação de jovens e 
adultos, hoje ainda refletem o fracasso de programas im-
plantados no passado. 

Educação profissional
           
As transformações aceleradas do processo produti-

vo, as novas exigências da cidadania moderna, a revolu-
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ção da informática e dos meios de comunicação de amas-
sa, a necessidade de se redescobrir e revalorizar a ética 
nas relações sociais, ou seja, tudo isso colocam a todo sis-
tema educacional em alerta, diante de um cenário exigen-
te e desafiador.

A população que busca a Educação de Jovens e Adul-
tos e a qualificação profissional traz em si uma caracterís-
tica comum: a baixa escolaridade, a intermitência ou in-
terrupção de percursos escolares, trajetórias de trabalho 
marcadas por experiências em atividades que não reque-
rem qualificação mais complexa. Ao mesmo tempo, seus 
percursos de vida e de trabalho também são carregados 
de experiências e conhecimentos, bem como de necessi-
dades e expectativas, que tornam esta modalidade de edu-
cação diferente da educação básica oferecida na infância 
e adolescência.

 Vale ressaltar a necessidade da implantação de uma 
política pública de Estado para potencializar a oferta in-
tegrada entre a educação profissional e a Educação de 
Jovens e Adultos, oferecendo novas perspectivas para as 
pessoas que não conseguiram profissionalizar-se na ida-
de adequada.

O resgate do direito à educação básica concomitante à 
qualificação profissional é possibilitado pela concretização 
de processos formativos integrados. Ao se tratar de educa-
ção de jovens e adultos trabalhadores, a necessidade de um 
processo formativo integrado se faz ainda mais presente 
uma vez que as condições concretas de vida desses sujeitos 
são incompatíveis a sua permanência prolongada em pro-
cessos educativos formais que podem se tornar, muitas ve-
zes, destituídos de sentido (FRIGOTTO & CIAVATTA, 2007).

Com a revogação do Decreto 2.208/97 pelo Decreto 
5.154/04, o então denominado nível básico da educação 
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profissional passa a se chamar formação inicial e continu-
ada de trabalhadores, com indicação que esta seja oferta-
da preferencialmente articulada com os cursos de educa-
ção de jovens e adultos. Isso traz como preocupação, bem 
como o conceito de itinerário formativo, presente no mes-
mo decreto, a idéia da organização de um percurso forma-
tivo que permita o aproveitamento contínuo e articulado 
de estudos (FRIGOTTO & CIAVATTA, 2007).

Dessa maneira, a oferta de uma educação integrada 
permitiria ao trabalhador traçar seu itinerário formativo 
em seu sentido mais amplo, ou seja, elevar seu nível de es-
colaridade e ampliar os conhecimentos profissionais. Esse 
movimento pode apontar para uma política de qualifica-
ção que supere a idéia de assistencialismo, ou de apenas 
uma possível solução imediata e temporária, para a popu-
lação que se encontra em vulnerabilidade social, depen-
dente das flutuações do mercado de trabalho.

Genericamente, a noção de itinerário formativo re-
mete ás etapas sucessiva seguidas por um indivíduo no seu 
processo de formação profissional. No nível macro, a ex-
pressão refere-se à estrutura de formação escolar de cada 
país, com diferenças marcadas, nacionalmente, a partir da 
história do sistema escolar, do modo como se organizaram 
os sistemas de formação profissional ou o modo de acesso 
à profissão (FIDALGO e MACHADO, 2000, p. 195).

A oferta da qualificação profissional se refere não só 
as demandas do mercado de trabalho, mas as necessida-
des de desenvolvimento local e regional, bem como as ne-
cessidades dos trabalhadores, entre elas, a possibilidade 
de conhecer, refletir e buscar ou criar mecanismos de par-
ticipação social. A reflexão sobre os processos de trabalho, 
da sua organização e divisão social e técnica, entre outras 
questões que compõem o universo da categoria trabalho, 
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também são importantes elementos que contribuem para 
que o trabalhador construa sua identidade e o sentimento 
de pertencimento a um coletivo.

Tais especificidades, na perspectiva de integração 
de uma formação geral à formação técnica, apontam a 
necessidade de que o processo de (re) qualificação seja 
constituído em etapas e cursos que constituam itinerários 
formativos, pertencentes as diferentes especialidades 
ocupacionais, fundamentados num processo educacional 
continuado. Ao passar por essas etapas, e constituir seu 
itinerário formativo, o trabalhador adquire tanto a  certi-
ficação reconhecida pelas instâncias públicas de Educação 
e Trabalho, quanto maior mobilidade no sistema de em-
prego e no mundo do trabalho.

Atualmente está em vigor o Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos profissionais da Educação FUNDEB, cuja proposta de 
criação foi aprovada em 6 de dezembro de 2006, através 
da Emenda Constitucional nº 53. O FUNDEB substitui o 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Fundamental e de Valorização do Magistério FUNDEF. Na 
vigência do FUNDEF não havia destinação de parte deste 
recurso à Educação de Jovens e Adultos, o que o FUNDEB 
vem alterar. Mas além da garantia de financiamento é ne-
cessário estabelecer o reconhecimento desta modalidade 
de educação com sua identidade e características pró-
prias, ou seja, das questões sociais e culturais próprias do 
universo de pessoas jovens e adultas.

Importante destacar, como traz o Parecer 11/2000 
do Conselho Nacional de Educação, as três funções da 
EJA: função reparadora, que significa não só a entrada no 
campo dos direitos civis, mas também do reconhecimento 
da igualdade ontológica de todos os seres humanos; fun-
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ção equalizadora, correção de uma interrupção forçada, 
que traz às pessoas a possibilidade de novas inserções no 
mundo do trabalho e em outras dimensões da vida cole-
tiva; função qualificadora, que aponta a necessidade da 
educação permanente, com princípios de universalismo, 
igualdade, solidariedade e diversidade e vê na qualifica-
ção profissional uma expressão da materialização desta 
função. Art. 205.   A educação, direito de todos e dever do 
Estado e da família, será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvi-
mento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidada-
nia e sua qualificação para o trabalho.

      
Considerações finais 

Através deste artigo refletimos sobre a educação de 
jovens e adultos (EJA) no cenário educacional brasileiro, 
mostrando através de uma perspectiva histórico-cultural, 
mudanças nesta modalidade de ensino nos últimos anos.

A exigência do mundo atual trouxe a inserção de 
novas tecnologias, mais recentemente conhecidas como 
TIC´s – Tecnologias da Informação e da Comunicação. Os 
avanços tecnológicos passaram a exigir uma sólida for-
mação para os trabalhadores em tempos da então intitula-
da sociedade do conhecimento. Assim, o setor produtivo, 
a partir de então busca um profissional de atitude flexí-
vel as novas situações de trabalho e nível de qualificação 
elevada, entretanto, programas de reforma educacional 
fundamentados somente na organização curricular e que 
não contemplam ações efetivas na formação docente, no 
desenvolvimento de novas metodologias e na reestrutura-
ção da infra-estrutura escolar tem sido insuficientes para 
a obtenção dos resultados esperados.
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Nesse contexto, a formação profissional específica 
e continuada é uma necessidade permanente, tanto palas 
condições objetivas de milhões de jovens e adultos que a 
buscam e dela necessitam, quanto pela carência econômi-
ca e pela mudança na forma de organização do processo 
produtivo.

Um novo perfil do trabalhador assiste-se na tentativa de 
articular a educação básica e formação técnica-profissional.

Evocando, novamente, a epígrafe central deste arti-
go, exposta na introdução, se faz necessárias novas per-
guntas, novas dúvidas, novas reflexões, novas inquieta-
ções subjacentes para a prática educativa em educação de 
jovens e adultos (EJA).
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A EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA E ANTIRRACISTA 
PELA PERSPECTIVA DA PEDAGOGIA DE PAULO 
FREIRE 

Danielly Lopes de Lima1

Luan Gomes dos Santos de Oliveira2

Introdução 

Em um país marcado pelo processo de escravização 
e por uma libertação de pessoas negras escravizadas tar-
diamente – uma vez que a Lei Áurea foi assinada há apenas 
133 anos após muita luta do povo preto –, o caráter racista 
está intrínseco às estruturas e às instituições da sociedade 
brasileira. Aliado ao sistema racista, está o capitalista que, 
na contemporaneidade, usa da lógica de escravização de 
corpos negres, que ainda são representados como subal-
ternos no sistema moderno colonial. 

Nesse universo, a escola não está isenta de práticas 
pautadas na discriminação e no subjulgamento de pes-
soas negras. Pensar, portanto, em um ambiente escolar 
democrático é refletir e pôr em ação a inclusão efetiva da 
diversidade e da pluralidade do Brasil. Para além de quan-
titativos de crianças e adolescentes, é preciso refletir qual 
o currículo e quais as atividades que têm sido desenvol-
vidas nas escolas que contemplem a história, a cultura, a 

1 Docente de Língua Portuguesa na Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras 
– Centro de Formação de Professores da Universidade Federal de Cam-
pina Grande desde 2010. Mestra e Doutora em Linguística pelo Programa 
de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal da Paraíba. Lí-
der do Grupo de Pesquisa Língua, Educação e População Negra (LEPONE/
UFCG/CNPq). E-mail: danielly.lopes@professor.ufcg.edu.br.

2 Antropólogo. Docente da Universidade Federal de Campina Grande. Dou-
tor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E-mail: 
luangomessantos@terra.com.br.
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língua, os pensamentos e os estudos de negres em diás-
pora. Desse modo é necessário um engajamento político e 
epistemológico de docentes e discentes que se colocam em 
uma posição de abertura para um processo de formação e 
de educação dialógica, ancorada na perspectiva freireana. 

Cientes dessa demanda sociopolítica, elaboramos 
este capítulo com o intuito de apresentar um relato de ex-
periência da elaboração e da realização do “Ciclo UNES-
CO Educação Antirracista no Sertão Paraibano” a partir 
da nossa perspectiva enquanto negres docentes, pesqui-
sadores e organizadores do evento, com histórias parti-
culares de racismo vivenciado. A promoção do evento im-
pulsionou e mobilizou narrativas de discentes do Ensino 
Médio, os quais procuraram se autoformar, a partir do 
diálogo com a educação popular antirracista. 

A motivação para realizar o evento surgiu das ações 
dos projetos de pesquisa vinculados ao nosso Grupo de 
Pesquisa Língua, Educação e População Negra (LEPO-
NE/UFCG/CNPq), a saber: “O racismo nos livros didáti-
cos das áreas de Linguagens e Ciências Humanas: PNLD 
2018/2019/2020” – coordenado pela Profª. Drª Danielly 
Lima, vinculada à Unidade Acadêmica da Escola Técnica 
de Saúde de Cajazeiras do Centro de Formação de Profes-
sores da Universidade Federal de Campina Grande (UA-
ETSC/CFP/UFCG) – e “Um estudo do ensino da interface 
étnico-racial na Sociologia do Ensino Médio do Instituto 
Federal da Paraíba e da Escola Técnica de Saúde de Ca-
jazeiras do Centro de Formação de Professores/ETSC/
UFCG” – coordenado pelo Prof. Dr. Luan Gomes, vincula-
do à Unidade Acadêmica de Direito do Centro de Ciências 
Jurídicas e Sociais também da Universidade Federal de 
Campina Grande (UAD/CCJS/UFCG). Este último projeto 
esteve vinculado ao “Ciclo UNESCO de Lutas Antirracistas 
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na América Latina” no ano de 2020. Outro fator que incen-
tivou a promoção do evento foi o intuito de contribuir com 
a criticidade de adolescentes, assim como tem sido reali-
zado com discentes integrantes dos projetos e do LEPONE.

Os projetos de pesquisa acima mencionados traba-
lham coletivamente na interface Educação Básica – Lin-
guagens – Sociologia brasileira e latino-americana – Po-
pulação Negra. Esses eixos perpassam por uma concepção 
de Educação que toma como horizonte a democracia, a 
dimensão popular e a narrativa negra na luta antirracis-
ta. Como parte de um processo de formação mais amplo, 
esses projetos apontam para a construção de um currículo 
não só interdisciplinar, mas intercultural, dialógico, capaz 
de mobilizar discentes e docentes no caminho de uma edu-
cação libertadora que proporciona o pensamento crítico.  

Estar inserido em uma sociedade racista, que tem 
seus integrantes também no âmbito escolar propagando 
o racismo em um espaço que deveria ser democrático in-
quieta estudantes e professoras(es). Ao experienciar o ra-
cismo em sala de aula por diversas vezes, ainda enquanto 
estudantes, o compromisso enquanto docente é ter um 
olhar voltado ao que foi apagado dos livros didáticos e das 
memórias do povo brasileiro, haja vista que a nossa for-
mação social e cultural é afro-latino-americana. 

Desse modo, na contemporaneidade, as lutas antir-
racistas são sementes de um passado, que ora se tornam 
mais visíveis no presente. Apesar dos avanços nas lutas e 
na produção de conhecimento por parte de intelectuais 
negres, há ainda uma necessidade premente de uma edu-
cação popular permanente. Isso porque o racismo estru-
tural ainda é uma peça que gangrena no sistema mundo, 
especialmente em uma era em que o neoliberalismo se 
apropria das identidades, dos corpos e dos currículos com 
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interesses puramente mercantis. A educação antirracista 
tem o partido da democracia, consequentemente do pen-
samento crítico às contradições do ultraconservadorismo 
crescente. 

Essa perspectiva de fomentar a educação para li-
bertar as amarras racistas que envolvam os discentes é 
a mola propulsora de uma pedagogia freireana. Por isso, 
Paulo Freire nos proporciona um olhar voltado para essa 
educação libertária, democrática e emancipatória que 
deve ser fomentada dentro dos currículos pedagógicos e 
nas atividades extracurriculares, como foi o caso do Ci-
clo realizado. Soma-se à Freire os posicionamentos de bell 
hooks, pela sua defesa de que não há como se dissociar o 
papel docente do seu papel enquanto ser político e ativista, 
e de Nilma Lino Gomes, que aborda a perspectiva de que 
uma escola democrática só é possível se for antirracista e 
abarcar toda a pluralidade na qual encontra-se inserida.

Neste capítulo, para além dos aportes teóricos cita-
dos, também se fará alusões ao que Silvio de Almeida se 
refere ao racismo institucional e ao racismo estrutural e 
a sua perspectiva de que a escola é um espaço de práticas 
racistas, muitas vezes, as primeiras experienciadas por 
sujeitos negres. Tais fatos demonstram a necessidade de 
descolonizá-la, a urgência em reconstruir a escola a partir 
de um projeto político, pedagógico, ético, capaz não só de 
incluir o povo preto, mas de incluir as suas vozes, as suas 
histórias e os seus corpos. 

Permeado por vivências, será feito também um re-
lato de experiência de dois professores negres que per-
tencem a uma instituição de ensino pública. Uma nítida 
demonstração de que é impossível dissociar o seu papel 
social do político: corpos negros que ocupam um espaço 
majoritariamente ocupado por indivíduos brancos devem 
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atuar como corpos negros em um espaço ocupado majori-
tariamente por corpos brancos. Esse relato será dividido, 
além desta introdução, em três partes, a saber: a discussão 
sobre pedagogia freireana e sua relação com a educação 
antirracista; o relato da experiência em promover o “CI-
CLO UNESCO Educação Antirracista no Sertão Parai-
bano” e; as considerações finais com os apontamentos de 
ações futuras.

Educação antirracista pela epistemologia política de Paulo 
Freire

Ao longo da história da humanidade, o sistema mo-
derno colonial ocidental se tornou um celeiro de repro-
dução de opressões, que se materializaram no campo do 
conhecimento, dos saberes e da história da educação. A 
leitura da realidade brasileira, afro-latino-americana re-
quer uma compreensão multidimensional dos processos 
que constituem uma educação contextualizada, popular, 
aos moldes de Paulo Freire, pensador brasileiro, educa-
dor humanista, que, neste ano de 2021, terá seu centenário 
celebrado, tomando a memória como um instrumento de 
politização da educação. 

Aliado a isso, neste texto, problematiza-se qual a 
contribuição epistemológica da pedagogia freireana para 
libertar a educação das garras da colonialidade do poder 
e do saber. É importante frisar que a leitura da Educação 
realizada por Freire vai além de um olhar disciplinar, fe-
chado em uma área do conhecimento, mira-se na inter-
disciplinaridade, estratégia que será indispensável para 
se compreender a educação como um dos lugares para 
pensar e sentir os projetos políticos em disputa no mun-
do, projetos de sociedade, de educação, de cultura, de 
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currículos e de ciências. É na esteira da Educação como 
prática da liberdade que este escrito se propõe, portanto 
nos questionamos sobre: o que é a educação no âmbito da 
realidade brasileira? Quais são as bases epistemológica 
e ético-política que atravessam a concepção de educação 
para além da cultura de dominação ocidental e moderna 
capaz de desembocar em uma leitura crítica, interseccio-
nal e popular?

Nesse sentido, repensar a educação colonizadora no 
espaço da educação como prática da liberdade requer, de 
maneira epistemológica, incluir os aspectos de raça, etnia, 
gênero, classe, sexualidade e geração que fundam as desi-
gualdades sociais no âmbito do sistema capitalista, sexis-
ta, racista, patriarcal. Esses aspectos acionam reflexões 
críticas e tensionam os cânones da produção do conheci-
mento moderno, de base eurocêntrica, que reproduzem o 
racismo estrutural no modelo de educação reproduzido 
no âmbito da formação social, política, econômica e cultu-
ral brasileira. O racismo, “ao contrário do que apregoam 
as leituras liberais, não é apenas um problema ético, uma 
categoria jurídica ou um dado psicológico. Racismo é uma 
relação social, que se estrutura política e economicamen-
te” (ALMEIDA, 2016, p. 23). 

Historicamente, o colonialismo escravizou e estig-
matizou as pessoas negras, mulheres, LGTQIA+, popula-
ções tradicionais (indígenas, quilombolas, ciganos), que 
passaram a ser acometidas das consequências de uma 
cultura do dominador patriarcal, racista. Na modernida-
de, outras clivagens foram irrompendo o solo da coloniali-
dade do poder e do saber pela lógica colonizadora. Graças 
a esse movimentos de contestação, estratégias anticolo-
nialistas foram elaboradas de forma contra-hegemônica: 
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[...] especialmente nos países latino-americanos, 
africanos e asiáticos, o nacionalismo nem sempre 
se converteu em práticas colonialistas, mas na afir-
mação de uma nacionalidade que se tornou a base 
cultural – ideológica para a resistência anticolonia-
lista e para as lutas por independência política e 
econômica (ALMEIDA, 2019, p. 108).  

Acredita-se que, na base da resistência anticolonia-
lista, está uma crítica a uma educação colonial, que, por 
anos, colonizou mentes e corpos, em especial de pesso-
as negras. Como traçar um itinerário de libertação, em 
um contexto de escravização em curso, pois a educação 
foi tomada a serviço de um projeto político de sociedade, 
que colonizou a existência material e simbólica dos sujei-
tos negros. Frente a isso, uma educação transformadora, 
crítica, descolonizadora, dialógica, popular seria uma das 
possibilidades para não reforçar ainda mais a cultura do 
dominador. Em “Cartas à Guiné-Bissau: registros de 
uma experiência em processo”, Paulo Freire (2005) com-
plementa e aprofunda a crítica à educação colonizadora, 
chamada também de bancária.

Reproduzindo, como não podia deixar de ser, a ide-
ologia colonialista, procurava incutir nas crianças 
e nos jovens   o perfil que deles fazia aquela ideo-
logia. O de seres inferiores, incapazes, cuja única 
salvação estaria em tornar-se “brancos” ou “pretos 
de alma branca”. Daí o descaso que essa escola ne-
cessariamente teria de ter por tudo o que dissesse 
de perto aos nacionais, chamados de “nativos”. Mais 
do que descaso, a negação de tudo o que fosse re-
presentação mais autêntica da forma de ser dos 
nacionais: sua história, sua cultura, sua língua. A 
história dos colonizados “começava” com a  chegada 
dos colonizadores, com sua presença “civilizató-
ria”; a cultura dos colonizados, expressão de sua 
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forma bárbara de compreender o mundo. Cultura, 
só a dos colonizadores. A música dos colonizados, 
seu ritmo, sua dança, seus bailes, a ligeireza de mo-
vimentos de seu corpo, sua criatividade em geral, 
nada disto tinha valor. Tudo isto, quase sempre, 
tinha de ser reprimido… Por tudo isto é que, para 
os colonizados que passaram pela alienante expe-
riência da educação colonial, a “positividade” desta 
educação ou de alguns de seus aspectos só existe 
quando, independentizando-se, a rejeitam e a supe-
ram (FREIRE, 2019, p. 25 – 26).

Assim como apresentado por Freire, os negros sub-
julgados como inferiores por indivíduos brancos não eram 
considerados sujeitos pela sociedade . Justificar que a sua 
salvação seria tornar-se branco corrobora com o propó-
sito de embranquecimento que foi propagado pós-aboli-
ção. É importante frisar ainda que deter traços de sujei-
tos brancos ou até mesmo denominar um “preto de alma 
branca” são estratégias racistas de denegação. Ao negar a 
própria identidade racial, os descentes de africanos dis-
persos na diáspora distancia-se da sua ancestralidade e 
da conotação dos seus corpos negros. O propósito de tais 
práticas foi e continua sendo minar as manifestações e 
reivindicações pautadas nas questões raciais. Segundo 
Lélia Gonzalez (1988), o racismo da denegação dificulta o 
processo de ter a identidade racial demarcada e conse-
quentemente o empenho nas lutas antirracistas.

Dessa maneira, ao longo do século XXI, na contem-
poraneidade, por meio  do Movimento Negro, outras his-
tórias disputam o espaço do cotidiano das lutas sociais por 
direitos civis, políticos, culturais e étnico-raciais e a edu-
cação colonial é tensionada, é repensada em seus cânones. 
Em “Ensinando o Pensamento Crítico – sabedoria prática”, 
bell hooks (2020) traz uma série de ensinamentos, dentre 



DANIELLY LOPES DE LIMA • LUAN GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA

88

eles, a necessidade de uma pedagogia engajada, aos mol-
des freireanos, capaz de impulsionar autonomia e liber-
dade na sala de aula, assim como na vida em sociedade, 
reforçando a ordem democrática no ensino e no exercício 
da voz, enquanto, instrumento político e epistemológico. 

Essa educação democrática parte de uma crítica ra-
dical ao racismo e ao sexismo, que estruturam a forma-
ção social brasileira e afro-latino-americana. Para hooks 
(2020, p. 61),

[...] tanto  no sistema de ensino básico quanto no su-
perior, a política patriarcal imperialista, capitalista 
e supremacista branca tem moldado as comuni-
dades de aprendizagem, afetando a forma  como o 
conhecimento é apresentado aos estudantes, assim 
como a natureza das informações. Apenas nos últi-
mos vinte anos surgiram  questionamentos radicais 
a respeito do que ensinamos e de como ensinamos. 
Quando até mesmo uma criança pequena é capaz 
de perguntar: “Se os povos originários estavam 
aqui nos Estados Unidos antes de Colombo, como 
Colombo pode ter descoberto a América?”, deve ter 
havido sempre professores que questionavam, que 
enxergavam com lucidez o fato de que muito do que 
ensinavam tinha por objetivo reforçar a política do 
patriarcado imperialista capitalista supremacista 
branco. 

Ao longo da história da ciência moderna e ociden-
tal, o epistemicídio das sabedorias do povo preto foi fer-
ramenta da manutenção do racismo e do seu ciclo de 
subalternizar, silenciar, apagar e renegar as sabedorias 
desse grupo social. Tal postura atualiza a senzala colonial 
e, para arrebentar as grades que buscam enclausurar o 
saber preto, deve-se promover uma educação popular, 
dialógica e libertadora. Por conseguinte, as estratégias 
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contra-coloniais se configuram como resistência frente ao 
pensamento racista e eurocêntrico. A contemporaneidade 
tem reafirmado o protagonismo de intelectuais negros e 
negras que colaboram diretamente na descolonização dos 
currículos, que narram predominantemente a história de 
um sujeito universal. Logo, 

Se olharmos para a sociedade brasileira, encon-
traremos o protagonismo negro denunciando esse 
mesmo colonialismo e sua colonialidade. Ele está 
no clamor das negras e negros cujas vozes ecoaram 
contra a escravidão e no corpo dos que lutaram e 
ainda lutam pela nossa humanidade contra o racis-
mo, as ditaduras, a pobreza, a violência racial e de 
gênero, a LGBTfobia, a violência religiosa, contra a 
hegemonia do padrão estético branco-europeu e o 
conhecimento  eurocentrado ( GOMES, 2019, p. 225).  

Como parte dessa pedagogia engajada, a pesquisa-
dora e o pesquisador que escrevem colaborativamente 
este texto alinham-se a uma perspectiva antirracista, por 
reconhecerem em suas histórias pessoais e profissionais 
as marcas de um racismo estruturante, que, por anos, não 
permitiu o reconhecimento de uma subjetividade apagada 
pela supremacia branca e colonizadora. Assim, para rea-
cender as histórias do povo negro, como parte de uma his-
tória coletiva, usou-se da estratégia de um “Ciclo UNESCO 
de Educação Antirracista no Sertão Paraibano”.

Ciclo Unesco educação antirracista no sertão paraibano: 
experiências intercruzadas

O Ciclo Unesco se constituiu como uma Cátedra de 
Educação Antirracista, situada na Argentina. No ano de 
2020, os nossos projetos de pesquisa acima mencionados, 
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que dialogavam a partir de bases como relações étnico-ra-
ciais, sociologia e linguagens na educação básica no Alto 
Sertão do Estado da Paraíba, foram integrados ao Ciclo. A 
proposta oriunda das pesquisas vinculadas ao Grupo de 
Pesquisa Língua, Educação e População Negra (LEPONE/
UFCG/CNPq) foi a realização do “CICLO UNESCO Educa-
ção Antirracista no Sertão Paraibano”.

Este Ciclo extrapolou os muros da universidade, 
quando propôs a integração com a sociedade visto que 
possibilitou que outros sujeitos, além das(os) discentes da 
UFCG participassem do momento e expressassem as suas 
histórias não narradas. Com uma programação repleta de 
atividades de educação antirracista, o evento contou com 
quarenta e nove pessoas inscritas das escolas públicas do 
município de Cajazeiras/PB. Durante os meses de outubro 
e novembro de 2020, foram promovidas rodas de conver-
sa com convidadas(os) que pautaram as temáticas: racis-
mo estrutural, letramento racial radical, Teatro do Opri-
mido, vivências de mulheres africanas nas universidades 
brasileiras, feminismos e antirracismos. Todos os encon-
tros ocorreram durante o contexto pandêmico, por meio 
do espaço virtual, com o intuito de reforçar a curiosidade 
epistêmica (FREIRE, 2004). 

As conversas que pautaram este ciclo compuseram 
um cenário educativo plural, crítico, que possibilitou o 
engajamento das(dos) estudantes que estavam presentes. 
Sendo assim, o ciclo de educação antirracista afetou de 
maneira distinta o pesquisador e a pesquisadora por com-
partilharem com os adolescentes um momento do desper-
tar da identidade racial necessárias ao engajamento na 
luta antirracista (GONZALEZ, 1988). Sem dúvidas, muitas 
histórias teríamos para contar, como numa atitude polí-
tica e epistemológica, entretanto, pelos limites da ética na 
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pesquisa, deteremo-nos a duas narrativas: as da docente 
e do docente, ambos negros, cientes da demarcação das 
suas identidades raciais, assim como preconizado por Lé-
lia Gonzalez (1988), e comprometidos ético-politicamente 
com uma educação engajada, que proporcione a formação 
crítica de estudantes enquanto cidadãs(ãos) no mundo. 

Para o pesquisador-docente-autor, o ciclo de educa-
ção antirracista da Unesco permitiu o seu reconhecimento 
enquanto um sujeito negro, com traços negróides, assim 
como constatar um certo esquecimento ou apagamento 
da história de negritude dos ancestrais que o constitui nas 
suas memórias. Do ciclo, reforçou-se a urgência de uma 
prática pedagógica engajada (hooks, 2017) que incluíssem 
os diversos sujeitos, que poderiam expressar as suas sin-
gularidades e coletividades de gênero-classe-raça/etnia-
-geração, num movimento dialético, que acompanha um 
projeto de educação transformadora que se inicia com o 
compromisso ético-político na sala de aula e fora dela. 

Além disso, para lembrar Paulo Freire, uma educa-
ção descolonizadora requer de cada um de nós a ultra-
passagem da ideia de sujeito enquanto objeto de pesquisa. 
Esse ideal sequestrou a sujetividade dos sujeitos negros 
e negras, num contexto de ciência moderna colonial, oci-
dental. Enquanto educador, a educação como prática da 
liberdade se inscreve nos corpos, nas escritas e nas vi-
vências que este ciclo proporcionou. Corrobora-se que, 
sem incluir uma leitura interseccional da educação, rea-
firmando seu atributo transformador e contra-colonial, o 
racismo se manterá aparente na colonialismo das mentes, 
corpos e histórias. 

Para a pesquisadora-docente-autora, compreen-
der-se como corpo negro em um espaço de predominân-
cia branca motivou o interesse em promover o ciclo cita-
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do. Durante toda a trajetória de vida escolar e acadêmica, 
as menções feitas à população negra sempre foram pau-
tadas em uma visão eurocêntrica, na qual a história dos 
oriundos da África diaspórica foi silenciada, quando não 
exposta com inferiorização e animalização. Relembrar 
das experiências vivenciadas enquanto estudante sempre 
foi algo doloroso, assim como ainda o é para as(os) adoles-
centes negras(os) brasileiras(os).

As temáticas abordadas permitiram ampliar a pers-
pectiva de quem são essas pessoas negras e quais são as 
suas vivências em uma sociedade que tem o racismo es-
trutural latente no cotidiano. Os momentos, para além 
dos assuntos lecionados nas salas de aula, proporciona-
ram uma troca mútua de saberes, de vivências e de per-
cepções. Estar no momento da descoberta de ser sujeito 
negro demonstra o quanto é importante integrar a docên-
cia à prática enquanto indivíduo político, é constatar que 
a pedagogia centrada no oprimido é libertadora. Essa é a 
razão que tem guiado enquanto professora: ser e estar em 
um mundo em que a educação e a escola sejam transfor-
madoras do mundo e que essa transformação ocorra tam-
bém na diminuição das práticas racistas rotineiras.

Considerações finais

A construção de uma educação verdadeiramente 
democrática exige uma atitude descolonizadora, que par-
te de uma educação enquanto práxis. Sendo esse o ponto 
de partida, é relevante recuperar o processo colonial do 
poder e do saber, com raízes eurocêntricas sobre o mode-
lo hegemônico de educação bancária. Essa contestação de 
uma educação bancária trata-se de um questionamento 
radical à ideia do projeto de uma educação colonial, que 
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configurou a educação como um dispositivo de controle e 
de reprodução da ideologia do mercado. Definitivamente a 
educação não é uma mercadoria, embora seja apropriada 
enquanto tal nos meandros do sistema capitalista. 

Aprendemos que não basta reconhecer as consequ-
ências nefastas sobre a educação e a manutenção de um 
status quo na sociedade vigente. Cabe, para além de reco-
nhecer isso, abrir possibilidades e estratégias de aprendi-
zagem que incluam e ampliem as sabedorias práticas do 
povo negro. Na medida em que a sala de aula narra as his-
tórias de mulheres negras e homens negros, a supremacia 
branca passa a ser reconhecida como parte de um projeto 
colonial que sufocou as existências desses indivíduos nos 
planos simbólico e material via racismo estrutural. De tal 
forma, a educação assume o seu papel libertário para os 
povos oprimidos.

Diante do acima exposto, com o “Ciclo Unesco de 
Educação Antirracista no Sertão Paraibano”, iniciou-se 
um projeto pedagógico, de pesquisa que buscou alcançar 
a sala de aula, os currículos, os livros didáticos e a condi-
ção de sujeitos no mundo. Desse processo, a consciência 
antirracista se tornou um caminho possível para ser tra-
çada uma educação popular, de base anticolonial, demo-
crática e libertadora aos moldes de Paulo Freire. 
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Introdução

Num cenário completamente diferente, a repenti-
na interrupção das aulas presenciais fez surgir uma se-
quência de dilemas sobre como continuar ofertando os 
serviços educacionais sem ampliar as desigualdades so-
ciais. A Organização Mundial de Saúde (OMS) ao atestar 
que o mundo enfrenta a pandemia causada pela Severe 
Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (COVID-19), 
autoridades de vários países começaram a executar me-
didas que visam à contenção da doença em sua população 
(MS, 2020). Nesse contexto, o ensino remoto passou a ser 
adotado pelos sistemas educacionais do mundo inteiro, 
implementando o uso das tecnologias que há tanto tempo 
vinha sendo discutida como uma necessidade no contexto 
educacional. Nesse diálogo, o ensino tem buscado promo-
ver o entendimento da natureza e suas transformações, 
mediante a produção de experimentos, permitindo a in-
terdisciplinaridade e contextualização, como propõem os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e as Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN) (LIMA e ALVES, 2016)

Diante das novas perspectivas educacionais com 
base no novo ensino médio, a organização curricular de-
verá contemplar os conteúdos mínimos da Base Nacional 

1 Mestra em Ciências da Computação/ Universidade Estadual do Ceará 
2 Doutoranda em Educação/Universidade do Vale do Rio dos Sinos
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Comum Curricular (BNCC) e a oferta de diferentes itine-
rários formativos, com foco em áreas de conhecimento, 
nas quais o currículo se apresenta cada vez mais flexível. 
De acordo com a BNCC, as unidades curriculares trazem 
novos enfoques e perspectivas metodológicas para os 
conteúdos, o que possibilita o desenvolvimento do letra-
mento digital. Elas poderão ainda proporcionar uma forte 
articulação interdisciplinar entre os diversos componen-
tes curriculares, motivando o diálogo entre as discussões 
teóricas e as atividades práticas (BRASIL, 2017). 

Para auxiliar nesta construção, pode-se fazer uso 
dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs), que têm 
por objetivo auxiliar na mediação do processo de apren-
dizagem, promovendo o letramento digital e o acesso ao 
conhecimento por um maior número de educandos. Além 
disso, as plataformas digitais de aprendizagem rompem 
com os limites temporal e espacial, favorecendo o diálo-
go sobre diferentes conteúdos. De acordo com a BNCC, 
dentre as competências gerais que norteiam a educação 
básica estão a compreensão e a utilização das Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TIC), motivando o pensa-
mento reflexivo e ético para produzir e disseminar conhe-
cimentos, resolver problemas e exercer protagonismo na 
vida pessoal e coletiva (BRASIL, 2017).  Nesse processo de 
formação, os estudos comparados surgem como método 
de pesquisa que de acordo com Bernstein (1990) apud Silva 
et. al. (2016) atuam como um conjunto de ações relativas ao 
processo educacional e o seu fortalecimento. Posto isso, 
o objetivo desta pesquisa consiste em fazer uma análise 
comparada da aprendizagem em diversas disciplinas do 
currículo a partir do uso do google classroom realizada 
em uma unidade escolar pertencente à Coordenadoria 
Regional de Desenvolvimento da Educação (CREDE1) a fim 
de fortalecer o processo de ensino e aprendizagem. Assim 
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sendo, esta pesquisa se justifica a medida em que apre-
senta o google classroom, a relação entre os currículos e 
a interação destes com os educandos, promovendo o de-
senvolvimento de competências e habilidades inerentes 
ao processo educativo.

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA): histórico 
evolutivo e conceitos

A Educação à Distância surgiu no Brasil em 1904 de 
acordo com a Associação Brasileira de Ensino à Distância, 
utilizando o texto escrito (correspondências) para a troca 
das informações. O veículo utilizado como forma educa-
cional à distância no século XIX no Brasil era o correio. E 
naquela época havia um assumido preconceito com rela-
ção a esses tipos de cursos, chegando a serem conside-
rados como apropriados para estudantes menos capaci-
tados cognitivamente. As primeiras iniciativas foram de 
instituições privadas com ofertas de iniciação profissional 
em áreas técnicas. O Instituto Rádio Monitor em 1939, o 
Instituto Universal Brasileiro em 1941 e outras organiza-
ções similares, atenderam vários estudantes em cursos 
abertos de iniciação profissionalizante pela modalidade 
de ensino por correspondência.  

 A partir de 1970 os cursos à distância iniciaram o uso 
da teleducação através de aulas via satélite. Somente em 
1990 as Instituições de Ensino Superior do Brasil começa-
ram a dar importância para a EAD, com o uso de Novas Tec-
nologias da Comunicação e Informação. Em 1995 a internet 
começou a se expandir no ambiente universitário, em par-
ceria com as novas tecnologias ligadas a ela, contribuindo 
para o grande impulso do crescimento desta modalidade 
de educação. No ano seguinte, surgiu a primeira legislação 
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específica para educação à distância no ensino superior, 
com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção (Lei n°9.394, de 20/12/1996), em especial no artigo 80, 
que pela primeira vez no país, estabelece a EAD para todos 
os níveis e modalidades de ensino. O emprego da informá-
tica como ambiente de educação ainda era desconhecido 
no Brasil, mas bastante difundido e divulgado em países 
da Europa e na América do Norte. Conforme acontecia a 
evolução tecnológica também surgiam diferentes recursos 
com funções comunicativas, tais como: o rádio, TV, rede lo-
cal, VHS, disquete, CD-ROM até chegar a Internet no final 
do século. Apenas no final desta mesma década foi que sur-
giram em nosso país as primeiras pesquisas desenvolvidas 
com ambientes de aprendizagem sendo lideradas por al-
gumas universidades, dentre elas a Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP). Um dos fatores que impulsionou 
este crescimento foram as facilidades proporcionadas pelo 
desenvolvimento  tecnológico.

Com o acesso à internet, a educação à distância tor-
nou-se mais atrativa trazendo a incorporação de novas 
tecnologias computacionais de comunicação, o que pos-
sibilitou o aparecimento e desenvolvimento dos ambien-
tes virtuais de aprendizagem (AVAs) como novos meios 
de apoio ao aprendizado à distância. Importante ressaltar 
que os AVAs não foram criados inicialmente para forma-
ção e estudo, sendo antes destinados ao entretenimento 
e divulgação de informações. Para Osório et al, (2004) os 
ambientes virtuais tornaram-se alternativas viáveis para 
favorecer o desenvolvimento de interfaces mais realistas 
e atrativas para seus usuários, a partir do uso de técnicas 
de programação comuns à Realidade Virtual (RV).

O uso da internet – intensificado no início do século 
XXI – como ferramenta de ensino tem reforçado o empre-
go de AVA na educação, já que o crescente desenvolvimen-
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to das tecnologias de rede de computadores e a velocidade 
com que a comunicação tem sido realizada potencializam 
o emprego de técnicas de processamento de informações 
compartilhadas, favorecendo o uso das Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC) no processo de ensino e 
de aprendizagem (Bartholo et al, 2009). Para Lévy (1996) o 
surgimento dos ambientes virtuais está intimamente im-
bricado com o afloramento e crescimento do ciberespaço. 
Sobre o conceito da palavra “virtual”, Pierre Lévy em sua 
obra “O que é o virtual?” Afirma que:

Contrariamente ao possível, estático e já constitu-
ído, o virtual é como o complexo problemático, o 
nó de tendências ou de forças que acompanha uma 
situação, um acontecimento, um objeto ou uma en-
tidade qualquer, e que chama um processo de reso-
lução: a atualização (Lévy, 1996, p.16)

Verifica-se que o virtual não se aplica como o con-
trário de real, mas tem como entendimento o que é atual. 
Portanto, virtual é aquilo que potencialmente existe, não 
sendo configurado como um simples ato. O ambiente vir-
tual seria, pois, um espaço enriquecido de significantes e 
significados em que há uma inter-relação entre diferentes 
pessoas e objetos tecnológicos dando reforço à construção 
de novos saberes. E essa realidade está cada vez mais pre-
sente no nosso cotidiano e vem tornando-se indispensá-
vel em todas as áreas do saber. Isso justifica o surgimento 
cada vez mais acentuado dos AVAs – e cada vez mais vol-
tados para o setor educacional – que também são comu-
mente conhecidos como Content Management System(-
CMS), Learning Management System (LMS),  Learning 
Platform (LP), Virtual Learning Environment (VLE), Lear-
ning  Content Management System (LCMS), Sistemas Ge-
renciadores de Educação a Distância (SGED), Ambientes 
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de Aprendizagem Online (AAO) e Software de Aprendiza-
gem Colaborativa (SAC). 

Seu acesso só é permitido através de login e senhas 
diferentes para cada usuário; cada curso existente no am-
biente é separado em salas virtuais cujo acesso é restrito 
e se dá através de códigos ou inscrição previamente apro-
vadas pelo responsável do curso em questão. Como carac-
terística marcante e diferenciadora dos AVAs destacam-se 
suas possibilidades comunicacionais que fazem uso de 
interfaces digitais que favorecem uma permutação e hi-
bridização entre os usuários (Santos, 2003) comunicantes 
entre si. Desta forma quem emite uma mensagem também 
a recebe podendo interferir na mesma, reconstruir e as-
sim propagar conhecimentos diversos a respeito de um 
assunto em questão. 

Dentre os AVAs existentes é importante destacar 
atualmente pelo uso, os seguintes: Acontent, AulaNet, 
Amadeus, Atutor, AVA AIED, Blackboard, Claroline, CoSE, 
Dokeos, Edmodo, Eleven, Eureka, Learning Space, Moodle, 
SOLAR, Sócrates, TelEduc e WebCT. Consequentemente os 
Ambientes lúdicos virtuais de aprendizagem surgem como 
games, jogos pedagógicos e modelos diferenciados como 
os atuais Ambientes Tecnológicos de Aprendizagem de Au-
toria (ATLAs), os Exergames, dentre outros, trazendo um 
novo olhar para a gestão atual no que diz respeito a inser-
ção dos mesmos nas aulas das escolas públicas. O modelo 
abordado nesta pesquisa é o Google Classroom, que foi ado-
tado desde de 2020 em todas as escolas estaduais do Cea-
rá e vem tendo atualização para atender as especificidades 
que o novo modelo de ensino pós pandemia necessita para 
manter ou, pelo menos, chegar mais próximo às demandas 
que o sistema regular já vinha fazendo. A seguir a interface 
das telas principais do ambiente Classroom (Figura 1).
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Figura 1 – Tela inicial do Classroom

Fonte: https://classroom.google.com/u/1/h  Acesso em: 06 jul 2021

Nesta tela é possível visualizar todas as salas de au-
las cadastradas previamente no ambiente virtual. E para 
ter acesso a cada sala, basta clicar em cima do nome que 
está no quadrado que comporta a sala desejada. Cada sala 
possui um código de turma para diferenciar as mesmas. 
Ainda nesta tela, no lado direito abaixo é possível acessar 
o diário de notas dos estudantes e abrir a pasta da sala 
no Google drive, respectivamente na seta e no quadrinho 
em formato de pasta. Na sequência, a figura 2 representa 
a tela da sala propriamente dita e onde o estudante tam-
bém pode ter acesso a todas as atividades de todas as dis-
ciplinas ofertadas no estabelecimento escolar cadastrado. 
Para entrar no ambiente Classroom é preciso entrar pelo 
Gmail usando um e-mail institucional previamente esta-
belecido pela Secretaria de Educação do Ceará (SEDUC).

https://classroom.google.com/u/1/h
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Figura 2 – Tela de entrada na sala virtual desejada – 1º A

Fonte: https://classroom.google.com/u/1/h  Acesso em: 06 jul 2021

Também é possível acessar o Google Meet e gerar um 
link para criação de uma sala virtual de comunicação síncro-
na. Outras funções ainda na mesma tela são: ter acesso às no-
tas das atividades e avaliações, aos nomes de todos(as) os(as) 
professores (as) e estudantes matriculados (as) na turma.

Metodologia

Como citado anteriormente, esta pesquisa foi desen-
volvida em uma unidade escolar pertencente à Coordena-
doria Regional do Desenvolvimento da Educação (CREDE 1) 
(Figura 1). Neste trabalho optou-se por realizar um estudo 
de caso que segundo Yin (2001) trata-se de um estudo de 
eventos dentro de contextos de uma realidade. Nessa pers-
pectiva, os dados foram coletados a partir das respostas 
dos alunos postadas no google classroom. A abordagem na 
análise dos resultados foi quanti-qualitativa. A abordagem 
quantitativa se caracteriza pela quantificação de dados ou 
informações que podem ser expressas em número absoluto, 
ou cálculo percentual a partir dos achados da pesquisa. Já 

https://classroom.google.com/u/1/h
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a abordagem qualitativa se caracteriza pelo contato com a 
fonte dos dados a partir do significado que as pessoas dão às 
coisas e aos eventos que, segundo Neves (1996), supõe-se um 
recorte temporal de um determinado fenômeno em um de-
terminado espaço. Assim, os dados foram apresentados em 
formato de gráfico associado aos resultados da participação 
dos alunos nas aulas no período de estudos domiciliares. 

Figura 3 – Mapa Geográfico dos Municípios da CREDE 1.

Fonte: FREIRES, E.V

Uma experiência com AVA no período remoto e a análise 
comparada com implicações das avaliações aplicadas nas 
diversas disciplinas

Nesta seção foram analisadas a participação dos es-
tudantes nas disciplinas. O google classroom, por meio 
das ferramentas apresentadas em sua interface, sugere a 
possibilidade de uma aprendizagem significativa permitin-
do tirar dúvidas, ampliar conhecimentos, a construção da 
aprendizagem colaborativa na relação professor, aluno e 
conteúdo. O objetivo principal neste tópico é avaliar até que 
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ponto o feedback dos(das) professores(as) com relação às 
atividades lançadas no Classroom influencia na quantidade 
de atividades entregues devidamente realizadas pelos(as) 
alunos(as). Essa observação surgiu a partir das queixas 
dos(das) alunos(as) por não estarem recebendo a correção 
e notas por parte dos(das) professores(as) em tempo hábil. 

A pesquisa foi realizada no período do semestre 1 do 
ano de 2021. Os dados têm a data máxima de 06 de julho 
de 2021. E toda coleta de dados foi baseada nas três tur-
mas de 1º ano da citada escola, exatamente por se tratar 
de alunos(as) novatos(as) ainda se adaptando ao modelo de 
execução da mesma. A seguir serão observados os gráfi-
cos desenvolvidos a partir dos dados coletados.

Figura 4 – Gráfico das atividades entregues no Classroom 1º 
semestre 2021

Fonte: produção própria (2021) dados retirados de https://classroom.
google.com/u/1/h  Acesso em: 06 jul 2021

https://classroom.google.com/u/1/h
https://classroom.google.com/u/1/h
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A figura 4 traz o gráfico desenvolvido a partir dos 
dados no Classroom referente ao primeiro semestre leti-
vo de 2021. São alunos(as) de 3(três) turmas do 1º(primeiro) 
ano do ensino médio e traz a quantidade de atividades que 
os(as) 143 (cento e quarenta e três) alunos(as) de cada tur-
ma (1º A, 1º B e 1º C) entregaram em cada disciplina no perí-
odo já mencionado. Das 16 (dezesseis) disciplinas adotadas 
na escola pesquisada, cabe destacar as 10 (dez) que mais 
receberam atividades. 

 Com 420 (quatrocentos e vinte) atividades recebi-
das a maior pontuação fica para disciplina de filosofia do 1º 
A, em seguida a mesma disciplina de 1º B com 406 (quatro-
centos e seis) , sociologia 1º C com 396 (trezentos e noventa 
e seis), filosofia 1º A com 382 (trezentos e oitenta e dois), so-
ciologia 1º B com 368 (trezentos e sessenta e oito), filosofia 
1º C com 364 (trezentos e sessenta e quatro), Matemática 
II do 1º A com 226 (duzentos e vinte e seis), Inglês 1º A com 
219 (duzentos e dezenove), NTPPS 1º C com 219 (duzentos e 
quatorze), NTPPS 1º A  com 214 (duzentos e quatorze).

 
Figura 5 – Gráfico das atividades entregues no classroom 

sem atividade anexada

Fonte: produção própria (2021) dados retirados de https://classroom.
google.com/u/1/h  Acesso em: 06 jul 2021

https://classroom.google.com/u/1/h
https://classroom.google.com/u/1/h
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A figura 5 vem trazer um gráfico que questiona a 
quantidade de atividades das disciplinas que mais recebe-
ram tarefas, que são Filosofia e Sociologia. Depois de ob-
servação minuciosa no sistema foi possível detectar que 
a maioria das atividades dessas disciplinas foram do tipo 
avaliativa/prova criadas no Google Forms, que são ativi-
dades que não exigem escrita do(a) aluno(a), mas apenas 
marcar o gabarito de no máximo 5 questões. Pela facili-
dade de execução da tarefa, acredita-se que esse fator 
pode ter colaborado para que todos(as) os (as) alunos(as) 
fizessem a mesma. Desta forma, deixando de fazer aquelas 
atividades que exigiam escrita , slides, desenhos e cons-
trução de texto.

Outrossim, também foi observado que algumas no-
tas foram dadas para alunos(as) que nunca frequentaram 
a escola, apenas se matricularam e não foram cursar. Ou-
tras notas foram dadas para alunos(as) que não enviaram 
as atividades. Isso é possível acontecer porque o sistema 
permite que o(a) professor(a) coloque de forma automática 
(assinalando um quadrinho) a nota em todos(as) aluno(as) 
inseridos(as) no sistema. De qualquer forma, o(a) aluno(a) 
recebeu a devolutiva e permite crer que o feedback para 
o(a) aluno(a) pode fazer diferença na motivação de execu-
ção e entrega das atividades e avaliações.
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Figura 6 – Gráfico das atividades corrigidas no Classroom 
no 1º semestre 2021

Fonte: produção própria (2021) dados retirados de https://classroom.
google.com/u/1/h  Acesso em: 06 jul 2021

 Na sequência, a figura 6 contém o gráfico com as 
informações sobre a quantidade de tarefas corrigidas por 
turma em cada disciplina. É observado que mais uma vez 
as disciplinas de Filosofia e Sociologia se destacam em 
quantidade disparada em relação às demais disciplinas; 
seguida de Inglês e NTTPS. Depois com maior número de 
atividades corrigidas vem biologia, química e matemática 
II, respectivamente. 

https://classroom.google.com/u/1/h
https://classroom.google.com/u/1/h
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Figura 7 – Gráfico das atividades não corrigidas no 
Classroom 1º semestre 2021

Fonte: Produção própria (2021) dados de https://classroom.google.
com/u/1/h  Acesso em: 06 jul 2021

 A figura 7 surge com o gráfico de atividades que 
não foram corrigidas pelos(as) professores(as) das citadas 
disciplinas. E é possível constatar que artes nas 3 turmas, 
física nas 3 turmas, português 1º A, cidadania 1º C, filosofia 
no 1º A, redação 1º B, e matemática II foram as que tive-
ram maior número de tarefas não corrigidas. Coinciden-
temente as disciplinas de artes, física e redação foram as 
que receberam uma menor quantidade de atividades rea-
lizadas, levando em consideração o número de atividades 
solicitadas. O que mais uma vez colabora para a questão 
de que as disciplinas que menos corrigiram as atividades 
foram as que menos receberam atividades. 

 Na sequência, a figura 8 é possível observar que 
quanto mais atividades são corrigidas mais atividades são 
recebidas na maioria das disciplinas. Com destaque para 
as atividades realizadas no Google Forms, supostamente 
as mais práticas e rápidas de fazer, o que não demanda 
muito esforço do estudante.

https://classroom.google.com/u/1/h
https://classroom.google.com/u/1/h
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Figura 8 – Gráfico comparativo das atividades realizadas e 
corrigidas no classroom

Fonte: produção própria (2021) dados de https://classroom.google.
com/u/1/h  Acesso em: 06 jul 2021

 A partir do gráfico é possível observar que as disci-
plinas que tiveram a menor quantidade de atividades rea-
lizadas e/ou corrigidas foram educação física e geografia, 
nos levando a reflexão sobre a relação entre professor, 
aluno e conteúdo durante os estudos domiciliares. Uma 
alternativa poderia ser a realização de projetos interdis-
ciplinares promovendo a contextualização dos conteúdos. 
Em diálogo com os resultados apresentados anteriormen-
te, observa-se claramente que as disciplinas de maiores 
quantidades e tarefas recebidas (filosofia e sociologia) 
também apresentam maior quantidade de atividades ape-
nas “devolvidas” no sistema, porém sem anexo, ou seja, 
sem atividade anexada para ser corrigida. Surge outro fa-
tor a ser considerado: nem sempre as atividades com no-
tas são realmente atividades que foram realizadas pelo(a) 
aluno(a).

https://classroom.google.com/u/1/h
https://classroom.google.com/u/1/h
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Figura 9 – Gráfico das atividades corrigidas versus as 
atividades recebidas sem anexo

Fonte: produção própria (2021) dados de https://classroom.google.
com/u/1/h. Acesso em: 06 jul 2021

 Dessa forma, avalia-se como satisfatória as disci-
plinas que promoveram um maior número de interação 
entre educadores e educandos, uma vez que fez uso de es-
tratégias para a compreensão dos conteúdos, motivando 
um maior diálogo entre os agentes do processo de ensino 
e aprendizagem.

Considerações finais 

Diante da atual realidade educacional, esta pesquisa 
buscou evidenciar a importância da relação professor e 
alunos, pois além de auxiliar no desenvolvimento cogni-
tivo do educando, o professor tem a oportunidade de re-
alizar um trabalho alinhado às cinco macrocompetências 
socioemocionais que delineiam o caminho do desenvol-
vimento pleno, preparando-os para fazer escolhas frente 
a comportamentos de se relacionar consigo e com os ou-

https://classroom.google.com/u/1/h
https://classroom.google.com/u/1/h
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tros, observados na sequência: (1) Autogestão; (2) Abertu-
ra ao novo; (3) Amabilidade; (4) Resiliência Emocional; (5) 
Engajamento com o outro. Assim, esta pesquisa também 
evidencia a percepção de que se faz necessário continuar 
investigando em outros estabelecimentos escolares qual o 
índice de recebimento de atividades no sistema AVA goo-
gle classroom quando os(as) professores(as) devolvem 
a atividade corrigida e em tempo hábil para (a) aluno(a), 
tendo em vista que essa variável pode contribuir de for-
ma importante para que o estudante se mantenha ativo 
no sistema, consiga se motivar e consequentemente haja 
uma diminuição da evasão escolar. 

Delineia-se, assim, o papel do educador como adulto 
de referência e esta relação envolve aspectos como a au-
toridade e conhecimento da disciplina, produto das vivên-
cias experienciadas ao longo de sua vida, insere na sala de 
aula as visões de mundo advindas dessas experiências e 
acabam por se confrontar com as vivências dos educandos 
e suas respectivas visões, promovendo a socialização de 
uma aprendizagem mais significativa. Comentário e posi-
cionamentos dos educandos nos remetem a novas formas 
de olhar o mundo, promovendo soluções viáveis para os 
desafios que se apresentam na atual  sociedade. 
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Suiane Costa Alves2

Introdução

O desenvolvimento tecnológico ao longo do tempo 
tem colaborado para o surgimento de Ambientes Virtu-
ais de Aprendizagem (AVA) a fim de favorecer a aprendi-
zagem significativa onde professores e alunos interagem 
de forma espontânea. Tais ambientes são espaços nos 
quais, com o auxílio da internet, professores e alunos po-
dem juntos desenvolver conhecimentos amparados pelas 
tecnologias e suas interfaces que conforme Harasim et al 
(2005, p. 118) consiste no uso do computador, com todos os 
seus recursos, favorecendo a possibilidade de criação de 
um ambiente de aprendizagem colorido, sonoro, diversi-
ficado, prazeroso, ajustável às necessidades e desejos dos 
usuários-aaprendizes. 

Gadotti afirma que Freire caracterizava a educação 
como espaço de qualidade e não como espaço de concor-
rência ou competitividade entre as pessoas, mas antes a 
qualidade como forma de acesso ao saber e isto feito de 
forma alegre para todos (2001, p. 35). Assim, o processo 
ensino e aprendizagem pode ser mais motivacional e pra-
zeroso e isso o ambiente lúdico virtual de aprendizagem 
pode proporcionar de forma eficiente e elegendo o aluno 

1 Mestra em Ciências da Computação/ Universidade Estadual do Ceará 
2 Doutoranda em Educação/Universidade do Vale do Rio dos Sinos
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como sujeito construtor e colaborador do seu próprio co-
nhecimento. De acordo com Freire, “se o meu compromis-
so é realmente com o homem concreto, com a causa de sua 
humanização, de sua libertação, não posso por isso mes-
mo prescindir da ciência, nem da tecnologia, com as quais 
me vou instrumentando para melhor lutar por esta causa” 
(2007, p. 22). Posto isso, o objetivo desta pesquisa consiste 
em compartilhar as potencialidades do Google Classroom 
a partir da experiência realizada na EEMTI José de Bor-
ba Vasconcelos pertencente à Coordenadoria Regional de 
Desenvolvimento da Educação (CREDE1) a fim de fortale-
cer o processo de ensino e aprendizagem.

De acordo com a Base Nacional Comum Curricu-
lar (BNCC), dentre as competências gerais que norteiam 
a educação básica está a compreensão e a utilização das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), motivan-
do o pensamento reflexivo e ético para produzir e disse-
minar conhecimentos, resolver problemas e exercer pro-
tagonismo na vida pessoal e coletiva (BRASIL, 2017). Nesse 
diálogo, o ensino tem buscado promover o entendimento 
da natureza e suas transformações, mediante a produção 
de experimentos, permitindo o diálogo interdisciplinar e 
contextualizado, como propõem os Parâmetros Curricu-
lares Nacionais (PCN) e as Diretrizes Curriculares Nacio-
nais (DCN) (LIMA e ALVES, 2016). 

Essas ideias estão sendo disseminadas nas insti-
tuições educacionais a fim de motivar a participação dos 
educandos nas aulas remotas, promovendo uma apren-
dizagem mais significativa. Ressaltamos que a potencia-
lização do uso dos AVAs se deu de forma mais acentua-
da durante o período da pandemia causada pela Severe 
Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (COVID-19). 
Assim, junto com a pandemia vieram as medidas pre-
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ventivas com a finalidade de amenizar as contaminações 
e mortes, e dentre elas estava o “lockdown”, medida que 
consiste em manter a população confinada em suas casas, 
seguindo as orientações da Organização Mundial da Saú-
de (OMS)(MS, 2020). 

Diante dessa situação, muitos serviços foram cor-
tados do alcance da sociedade e o setor educacional fe-
cha as portas para seu alunado, o que gerou a busca por 
alternativas para a realização das atividades escolares 
domiciliares e, consequentemente, uma busca cada vez 
maior por soluções computacionais voltadas para a sala 
de aula virtual. Observa-se, desse modo, o aumento no 
uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunica-
ção (TDIC), com o aumento do acesso à internet, aumento 
do acervo de ferramentas e aplicativos educacionais ser-
vindo de apoio no processo de ensino e aprendizagem. 
Muitas ferramentas começaram a aparecer e outras que 
já existiam foram sendo aprimoradas conforme a necessi-
dade, como é o caso do google classroom já existente e que 
foi apresentado à classe de educadores durante a pande-
mia como possibilidade de garantia da oferta dos serviços 
 educacionais.

A funcionalidade e interoperabilidade do serviço do 
google denominado Google for Education foi o principal 
critério adotado pela Secretaria Estadual de Educação do 
Estado do Ceará (SEDUC) para a sua escolha enquanto fer-
ramenta operacional e é nesse serviço que está acoplado o 
google classroom, ambiente virtual que se tornou o padrão 
de sala de aula e que passou a fazer parte do cotidiano de 
estudantes e professores das 730 escolas estaduais do Ce-
ará até o momento. Entretanto, professores não estariam 
mais sozinhos em suas salas delimitadas por paredes de 
concreto denominadas presenciais, pois agora o profes-
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sor passa a receber o olhar atento da gestão educacional 
das escolas, pais e responsáveis. 

Segundo Moreira e Masini (1982), a aprendizagem 
significativa é um processo no qual uma informação nova 
relaciona-se com uma figura especificamente relevante 
da estrutura de conhecimento do indivíduo, ou seja, o pro-
cesso envolve a interação da nova informação com uma 
estrutura de conhecimento específica. Assim, a utilização 
de diferentes abordagens contribui para o desenvolvi-
mento dos subsunçores dos alunos por meio de atividades 
através das quais ele possa utilizar conceitos previamente 
adquiridos para a compreensão de novos assuntos (Alves, 
Reis, Cavalcante e Silva,, 2015). 

Desse modo, o google classroom apresenta possibi-
lidades de acomodar todas as turmas no mesmo ambiente 
de forma organizada, troca de e-mails entre estudantes e 
professores, permissão e capacidade para enviar ativida-
des diárias com devolução do estudante em datas estabele-
cidas, possibilidade de correção de atividades e devolução 
com notas para o estudante, interação e visualização livre 
entre as diversas disciplinas, e ainda com a possibilidade 
de ter por perto, a um toque de dedos, todos os materiais 
e ferramentas necessárias para que as atividades remotas 
sejam executadas. 

Diante da nova realidade apresentada durante o en-
sino remoto, gradativamente os profissionais da educação 
foram se adequando e as aulas passaram a acontecer de 
forma síncrona e assíncrona, sem muita exigência de pre-
sença do alunado como forma de reprovação e permitindo 
que as avaliações de aprendizagem parciais e bimestrais 
acontecessem de forma remota, onde o estudante tinha a 
possibilidade de fazer consultas em outras fontes longe do 
olhar da fiscalização que acontecia no sistema presencial. 
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Assim sendo, esta pesquisa se justifica a medida em que 
apresenta as potencialidades do google classroom en-
quanto ferramenta capaz de motivar uma maior interação 
entre os agentes do processo de ensino e aprendizagem, 
promovendo o desenvolvimento de competências e habili-
dades inerentes ao processo educativo.

Metodologia

Como citado anteriormente, esta pesquisa foi desen-
volvida na EEMTI José de Borba Vasconcelos pertencente 
à CREDE 1 (Figura 1). O presente trabalho fez uso da pes-
quisa exploratória que, de acordo com Mendonça (2003), é 
utilizada para adquirir informações a respeito do assunto. 
Para isso será preciso delimitar o tema, definir os objeti-
vos e estabelecer o enfoque que será utilizado na pesqui-
sa. A abordagem na análise dos resultados foi qualitativa. 
A abordagem qualitativa se caracteriza pelo contato com 
a fonte dos dados a partir do significado que as pessoas 
dão às coisas e/ou eventos que segundo Neves (1996) su-
põe um recorte temporal de um determinado fenômeno 
em um determinado espaço. Assim, buscamos nesta pes-
quisa mostrar as potencialidades do google classroom 
como ferramenta educacional capaz de potencializar a 
interação entre professores e alunos, promovendo uma 
aprendizagem mais significativa. Ressaltamos que a CRE-
DE1 acompanha as escolas localizadas nos municípios de 
Aquiraz, Caucaia, Eusébio, Guaiúba, Itaitinga, Maracanaú, 
Maranguape e Pacatuba (Figura 1). 
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Figura 1 – Mapa Geográfico dos Municípios da CREDE 1.

Fonte: FREIRES, E.V3

Análise e discussões

Nesta seção foram apresentadas as ferramentas 
disponíveis no google classroom, bem como as possibili-
dades de interação neste ambiente virtual. Vale salientar 
que foi dado ênfase no processo pedagógico de uso do 
aplicativo com observância nas avaliações aplicadas em 
salas de aula virtuais no período remoto. Assim, é possível 
observar na sequência o AVA com as atividades alocadas 

3 Bacharel e licenciado em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará 
(UECE). Especialista em Geoprocessamento Aplicado à Análise Ambiental 
e Recursos Hídricos (UECE). Mestre e Doutor em Geologia pela Universi-
dade Federal do Ceará (UFC). Pós-doutorando em Geologia pela Universi-
dade Federal do Ceará. Professor de Geografia da Rede Estadual do Ceará 
e da Secretaria Municipal de Educação de Maracanaú. Desenvolve pesqui-
sas em Geociências com ênfase em Geografia Física, Geologia Ambiental, 
Cartografia e Geoprocessamento, atuando nos seguintes temas: geomor-
fologia, mapeamento digital, cobertura e uso da terra, análise ambiental e 
impactos socioambientais.
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(Figura 2), onde o mesmo permite o desenvolvimento de 
ações pedagógicas diversas, possibilitando o trabalho in-
terdisciplinar e contextualizado.

 
Figura 2 – Tela de acesso a todas as disciplinas e atividades 

Fonte: https://classroom.google.com/u/1/h Acesso em: 06 jul 2021

Conforme apresentado, a partir do ambiente virtual 
é possível criar atividades e avaliações clicando no botão 
verde com a denominação “criar +”. Também é possível 
acessar o Meet, a agenda do google com todas as datas de 
reuniões, aulas, pasta da turma no google drive, professo-
res(as) e alunos (as) que fazem parte daquela turma e notas 
de todas as atividades já realizadas e entregues no sistema 
(Figura 3).

https://classroom.google.com/u/1/h
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Figura 3 – Tela de acesso a todas as turmas cadastradas na 
escola

Fonte: https://classroom.google.com/u/1/h Acesso em: 06 jul 2021

Como pode ser observado na figura 3 é possível ter 
acesso a todas as turmas clicando na coluna que se locali-
za do lado esquerdo da tela. Na mesma coluna o (a) profes-
sor(a) pode visualizar todas as atividades que faltam cor-
rigir. Nesse diálogo, é importante ressaltar a importância 
do planejamento integrado motivando o trabalho de equi-
pe entre educadores, compartilhando recursos digitais, 
práticas exitosas e projetos interdisciplinares.

Figura 4 – Nomes dos (as) professores (as) e alunos (as)

Fonte: https://classroom.google.com/u/1/h Acesso em: 06 jul 2021

https://classroom.google.com/u/1/h
https://classroom.google.com/u/1/h
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A partir da figura 4, pode-se observar que o am-
biente virtual possibilita alocar os nomes de todos(as) 
professores (as) da turma, bem como todos os estudantes 
devidamente matriculados no estabelecimento de ensino. 
Também pode ser visualizado a quantidade de estudantes 
matriculados naquela turma. Ao clicar nos três pontinhos 
do lado direito do nome de cada estudante é possível en-
viar um e-mail para o estudante, removê-lo do sistema 
e silenciá-lo. Também clicando em cima do nome do es-
tudante é possível ter acesso a todas as atividades que o 
mesmo realizou, bem como as não realizadas. 

O percentual de tarefas realizadas é apresentado 
na próxima tela e os títulos das atividades devolvidas e 
pendentes. Clicando em cada atividade e depois em “ver 
detalhes” vai aparecer o material que o estudante anexou 
e surge um atalho para que o (a) professor (a) veja a ativi-
dade com as instruções, nota do estudante e todos os es-
tudantes matriculados em ordem alfabética. Neste mes-
mo espaço, o (a) professor (a) pode devolver a atividade do 
estudante se tiver faltando algum item ou se o estudante 
somente devolveu a atividade sem anexar a atividade re-
alizada como pode ser observado na Figura 5. Este espa-
ço é fundamental, pois o professor passa a ter o feedback 
dos conteúdos consolidados ao longo do bimestre, bem 
como as competências e habilidades que precisam ser 
 retomadas.
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Figura 5 – Tela de notas de todas as atividades realizadas da 
turma

Fonte: https://classroom.google.com/u/1/h Acesso em: 06 jul 2021

Na sequência, é possível verificar no ambiente vir-
tual todas as notas da turma de modo individual e a nota 
geral da turma com seu percentual (Figura 6), bem como 
as possibilidades de atalhos para outras funções citadas 
anteriormente. Esta função possibilita ao professor saber 
quais competências e habilidades foram consolidadas, 
quais assuntos precisam de maior ênfase, trazendo mobi-
lidade para o currículo, fazendo com que este tenha maior 
receptividade por parte dos estudantes.

Figura 6 – Criação de atividades e Avaliações

Fonte: https://classroom.google.com/u/1/h Acesso em: 06 jul 2021

https://classroom.google.com/u/1/h
https://classroom.google.com/u/1/h
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Como explicitado anteriormente, o AVA apresenta 
uma coluna que dá acesso à criação de todas as atividades e 
avaliações. É possível observar avaliações do tipo com tes-
te, sem teste, somente pergunta, somente material para es-
tudo/leitura; reutilização de postagem realizada anterior-
mente por outros(as) professores(as) ou pelo(a) mesmo(a) 
professor(a) e a possibilidade de adicionar um tópico como 
avaliação bimestral por exemplo. Na sequência é possível 
visualizar o espaço para elaboração de atividades (Figura 7)

Figura 7 – Espaço para criação das atividades e avaliações

Fonte: https://classroom.google.com/u/1/h Acesso em: 06 jul 2021

Assim, o AVA possibilita a elaboração de atividades 
e avaliações a partir do uso do google forms (Figura 8). O 
preenchimento da avaliação, bem como a possibilidade de 
modelos variados do tipo objetiva ou subjetiva e vários re-
cursos de formatação com uso de imagens, cores e vídeos. 
Também existe a possibilidade de criação de uma planilha 
ligada diretamente à avaliação onde serão transportadas 
notas e e-mails dos(as) alunos (as) que fizeram a avaliação 
determinada.

https://classroom.google.com/u/1/h
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Figura 8 – Criação de avaliações 

Fonte: https://classroom.google.com/u/1/h Acesso em: 06 jul 2021

Assim, na sequência trazemos as possibilidades 
apresentadas pelo AVA, mostrando o desempenho indi-
vidual de cada aluno e o percentual de acertos para cada 
pergunta. Também é possível ter acesso à planilha clican-
do no símbolo de cor verde no alto do lado direito (Figura 
9). Esta função possibilitada pelo AVA é importante, pois 
permite ao professor acompanhar o desenvolvimento de 
cada aluno em relação às atividades propostas, bem como 
pensar em possibilidades de correção de rota a fim de que 
os objetivos sejam alcançados.

https://classroom.google.com/u/1/h
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Figura 9 – Relatório individual da avaliação

Fonte: https://classroom.google.com/u/1/h Acesso em: 06 jul 2021

Diante das informações indicadas ao longo do texto 
é possível observar as possibilidades apresentadas pelo 
AVA enquanto espaço interativo na construção do conhe-
cimento. O google classroom, por meio das ferramentas 
apresentadas em sua interface, sugere a possibilidade de 
uma aprendizagem significativa permitindo tirar dúvidas, 
ampliar conhecimentos, a construção da aprendizagem 
colaborativa na relação professor, aluno e conteúdo pro-
gramático. 

Nos últimos anos, os Ambientes Virtuais de Apren-
dizagem (AVAs) estão sendo cada vez mais utiliza-
dos no âmbito acadêmico e corporativo como uma 
opção tecnológica para atender uma demanda edu-
cacional. A partir disso, verifica-se a importância 
de um entendimento mais crítico sobre o conceito 
que orienta o desenvolvimento ou o uso desses am-
bientes, assim como, o tipo de estrutura humana e 
tecnológica que oferece suporte ao processo ensi-
no- aprendizagem (PEREIRA, 2007, p. 4).

https://classroom.google.com/u/1/h
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  Dentre as competências gerais que regem a edu-
cação básica, o educando, ao concluir essa etapa de ensi-
no, deve ser capaz de utilizar as TICs de forma reflexiva e 
ética nas diversas práticas científicas e sociais, acessando 
e disseminando informações com o propósito de resolver 
problemas que se apresentam na atual sociedade. Dentro 
desse contexto, os ambientes virtuais de aprendizagem 
(AVAs) possibilitam que haja uma série de maneiras de 
se trabalhar as informações. Trata-se de espaços em que 
são incentivadas a criatividade, a pesquisa e a troca de 
informações, estimulando o desenvolvimento de um sen-
timento investigativo e da curiosidade. Portanto, levam a 
uma aprendizagem que vai além do ambiente físico das 
escolas, rompendo com o antigo paradigma educacional 
(TARJA, 2001). Nesse contexto, o uso do google classroom 
no período de ensino remoto tornou-se uma necessidade 
diante dos desafios da educação do século XXI e aliado aos 
métodos de aprendizagem online dá ênfase ao papel do 
educando, ao seu desenvolvimento direto, participativo e 
reflexivo em todas as etapas do processo de aprendizagem 
(BACICH e MORAN, 2015).

Considerações finais

As reflexões em torno do uso das Tecnologias Digi-
tais de Informação e Comunicação (TDIC) têm sido pauta 
nos encontros de planejamento entre educadores. Assim, 
esta pesquisa favoreceu a percepção das funcionalidades 
do ambiente virtual google classroom enquanto ferra-
menta pedagógica capaz de potencializar as interações 
entre professores e alunos. Diante deste cenário, delineia-
-se o papel da educação favorecendo a participação dos 
educandos no processo de construção da sua aprendiza-
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gem, através da motivação do protagonismo estudantil, 
desenvolvimento da autonomia intelectual, bem como o 
exercício de cidadania e garantia de prosseguimento dos 
estudos e/ou inserção no mundo do trabalho.

A busca por ferramentas digitais no período pós 
pandêmico deu um impulso tão acelerado ao ponto de no-
mear o google classroom como “a sala de aula virtual” pa-
drão na maioria das escolas do estado do Ceará. Dessa for-
ma, provocando o aprimoramento do mesmo e colocando 
a serviço dos (as) profissionais da Educação um ambiente 
virtual capaz de atender positivamente de forma urgente 
às necessidades que o sistema presencial anterior já vinha 
executando. O google classroom é sem dúvida uma alter-
nativa de “sala de aula” que veio para facilitar o protago-
nismo juvenil, facilitar o trabalho dos discentes e se fixar 
como um grande apoio nas aulas trabalhadas no período 
pós pandêmico.
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Introdução 

O presente artigo tem como objetivo apresentar al-
gumas experiências exitosas realizadas pelas professo-
ras da Creche Comunitária São José, de tempo integral, 
da rede municipal de ensino de Caucaia-CE. As reflexões 
partem das aulas remotas e têm como objetivo registrar 
algumas vivências propostas pelas professoras no contex-
to pandêmico. A metodologia utilizada foi a pesquisa-ação, 
visto que todas estávamos inseridas nas experiências. A 
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problematização parte da dúvida de como seria contem-
plar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento con-
tidos na Base Nacional Comum Curricular no que se refere 
à Educação Infantil especificamente com crianças de 1 a 3 
anos. Os relatos justificam-se pela necessidade de refletir 
sobre a nova dinâmica de ensino e aprendizagem que o 
momento de isolamento social nos impôs. A fundamen-
tação teórica ancora-se nos documentos oficiais BNCC 
(2017), Proposta Curricular de Caucaia (2020), entre ou-
tros. Apresentaremos no texto os resultados positivos das 
vivências oportunizadas por nós, professoras, e reflexões 
sobre nossa prática pedagógica. 

No atual contexto pandêmico, em que as aulas remo-
tas foram implantadas no município de Caucaia, tivemos 
que nos adaptar, construir e oportunizar uma nova forma 
de viver essa educação infantil. Os relatos descritos a se-
guir partiram das professoras com suas respectivas nar-
rativas: Cintia da Silva Soares (Turma Infantil 3C): Jogos e 
brincadeiras na Educação Infantil no ensino remoto, Ju-
liana Barbosa de Morais Weingartner (Turma Infantil 2D): 
A criança e a natureza: as múltiplas linguagens do movi-
mento, Kerbene Maria Oliveira Veloso (Turma Infantil 2C): 
Fazendo um sanduíche do jeito que eu gosto e Tatiânia 
Lima da Costa (Turma Infantil 1B): Os caminhos da arte: 
Estreitando a distância entre a criança e o conhecimen-
to na pandemia, todas lotadas na Creche Comunitária São 
José localizada na Rua Filgueiras Sampaio, n° 18, Bairro 
Parque Leblon, anexa à Escola Municipal Pedro Laurino 
de Oliveira, na cidade de Caucaia/Ce. 

 As vivências foram pensadas e planejadas conforme 
as orientações da Secretaria Municipal de Educação, Ci-
ência e Tecnologia (SMECT) através do Projeto Professores 
e Alunos Conectados, instituído pela Portaria N° 76/2020, 
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no qual as temáticas de alinhamento nos foram sugeridas 
durante o decorrer do ano letivo. Todas as experiências 
propostas que foram oportunizadas partiram também dos 
documentos oficiais que regulamentam a Educação Infan-
til no âmbito nacional – BNCC (2017) – e no âmbito munici-
pal – Proposta Curricular de Caucaia (2020).

Jogos e brincadeiras na Educação Infantil no ensino remoto

O ensino remoto e seus impactos são imensuráveis. 
Na atual conjuntura de um cenário pandêmico, o ensino 
remoto emergencial é uma ferramenta de redução de da-
nos na educação. Este trabalho tem como objetivo apre-
sentar a importância de jogos e brincadeiras na Educação 
Infantil no contexto do ensino remoto como uma tentativa 
de maximizar a aprendizagem das crianças. Objetivamos 
formar um elo com as crianças e com as famílias, para o 
desenvolvimento das suas múltiplas linguagens de apren-
dizagens, oportunizando o jogo e o brincar, que têm papel 
fundamental no desenvolvimento e aprendizado entre as 
relações interpessoais, através do desenvolvimento mo-
tor, cognitivo e social infantil.

Os cinco primeiros anos de vida de um ser humano 
são fundamentais para o desenvolvimento das suas habi-
lidades e suas inteligências, e é na brincadeira que o ser 
humano desenvolve as suas capacidades. O professor da 
Educação Infantil no ensino remoto teve o papel de ser 
um facilitador dessa aprendizagem, mesmo que de for-
ma virtual, conscientizando as famílias de que o brincar 
é um fator primordial para o desenvolvimento integral da 
criança.

O professor necessitou ressignificar a sua prática 
pedagógica, visto que o atendimento agora não era mais 
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presencial, portanto foi preciso contar com a ajuda das 
famílias para que as propostas de vivências fossem reali-
zadas. Severino e Tavares (2020, p. 73) citam que “Brincar 
é uma experiência de alegria e liberdade, conhecimento e 
criação, terapia e convivência”. Mas como é possível edu-
car crianças no ensino remoto brincando? Quais brinca-
deiras e jogos o professor pode favorecer como estímulos? 
O professor pode orientar jogos e brincadeiras simples, 
como o brincar livre, a brincadeira em família, oficina de 
brinquedos recicláveis, jogos simbólicos, o verdadeiro faz 
de conta, explorando a brincadeira de forma prazerosa e 
apontando o brincar como ferramenta para desenvolvi-
mento das crianças.

Na primeira infância, a criança estabelece o contato 
com os espaços e o mundo, iniciando assim as suas des-
cobertas. Através do desenvolvimento motor, ela conse-
gue fazer conexões com o que está ao seu redor e com as 
pessoas que a circundam, um processo decisivo para seu 
desenvolvimento futuro. O ato de unir as duas mãos en-
quanto bebê, de engatinhar, andar, correr etc. reafirma a 
ela própria as suas conquistas, possibilitando assim novas 
aprendizagens. O brincar surge mesmo desde seu nasci-
mento e atua como o propulsor desse desenvolvimento.

Com base na Base Nacional Comum Curricular 
(2017) e na Proposta Curricular de Caucaia (2020), foi pro-
posto para as crianças do Infantil 3C, da Creche Comuni-
tária São José, no ano letivo de 2020, a vivência Brinca-
deira em família, com o objetivo de fortalecer os vínculos 
das crianças com suas famílias através da brincadeira. 
Comtemplou os direitos de aprendizagem e desenvolvi-
mento: brincar, conviver, explorar, participar, expressar 
e conhecer-se.
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Arquivo da autora. Creche Comunitária São José, 
proposta de vivência para crianças do infantil 3C. Vivência 
fortalecendo vínculos em família: Brincadeira em família 
2020.

Em todas as fases, a ação do professor pode ajudar a 
criança na sua formação:

• Construindo a historicidade, fazendo-se pensar em 
termos do passado, presente e futuro, com intuito 
de ampliar o vocabulário;

• Ampliando suas linguagens, expondo seus pen-
samentos, através de alternativas sugeridas pelos 
professores como frases, cores, figuras, cantos, mí-
micas, colagens etc.;

• Desafiando a criança a pensar, interrogando-as de 
modo que falem sobre coisas reais e imaginarias e, 
dessa forma, associando o que convencionalmente 
se considera ‘aprender’; 

• Estimulando a capacidade da criança de associar, 
por exemplo, figuras a sons, imagens a textos, mú-
sicas a palavras. (ANTUNES, 2003, p. 24).
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Desta forma, as brincadeiras e os jogos infantis mu-
dam durante o crescimento da criança, dependendo do 
tempo, do espaço, dos parceiros e dos objetos com que 
a criança brinca, mas nunca esquecendo que a essência 
será sempre o prazer. Assim, o jogo constitui uma forma 
de preparação para a vida adulta. 

Para concluir, compreendemos que jogos e brin-
cadeiras são primordiais para o desenvolvimento motor, 
cognitivo e social da criança. O papel do professor no ensi-
no remoto é ser um facilitador do desenvolvimento integral 
da criança, lembrando-se de que mesmo em tempo desa-
fiador precisamos motivar e direcionar os jogos e brinca-
deiras, transformando conteúdos escolares em lúdicos.

A criança e a natureza: as múltiplas linguagens do movimento
 
A natureza é uma das primeiras formas mais valo-

rosas de conexão da criança com o mundo ao seu redor, e 
é através dela que vai ela sentir, perceber e fazer relações 
consideráveis, desenvolvendo as diversas linguagens 
para interagir com o mundo. 

Com esse pensamento, aponto que essas múltiplas 
linguagens favorecem significativamente o desenvolvi-
mento infantil de forma integral, possibilitando interações 
com o outro e com o mundo. Edwards, Gandini e Forman 
(1999) sinalizam a importância das múltiplas linguagens 
da seguinte forma:

As crianças pequenas são encorajadas a explorar 
seu ambiente e a expressar a si mesmas através de 
todas as suas ‘linguagens’ naturais ou modos de ex-
pressão, incluindo palavras, movimento, desenhos, 
pinturas, montagens, escultura, teatro de sombras, 
colagens, dramatizações e músicas. (EDWARDS; 
GANDINI; FORMAN, 1999, p. 21).
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Nesta direção, o relato de experiência aqui descrito 
foi pensado e planejado na temática que deu o nome a este 
capítulo. As crianças de 2 anos (Infantil 2D) da referida 
creche de tempo integral foram oportunizadas a adentrar 
esse mundo tão necessário e natural às nossas vidas: a na-
tureza através da linguagem musical.

Utilizei a musicalização para inseri-las no espaço 
natural de onde viemos, onde estamos e a quem tanto per-
tencemos: a natureza, um importante espaço para o de-
senvolvimento humano. As vivências em tempos de aulas 
remotas necessitavam ser propostas de forma leve e com 
fácil apresentação, visto que, nesse modelo emergencial 
de educação, as famílias também se tornaram mediadoras 
dessa aprendizagem.

Para apresentar a vivência, escolhi a música “Histó-
ria da sementinha”, da educadora musical Débora Munhoz 
Barboni, que está no CD infantil Canções para Brincar vo-
lume 1, e gravei um vídeo contando a história através da 
música. O que foi determinante na escolha dessa forma de 
apresentação é que corroboro a BNCC quando fala sobre 
a música:

A música é a expressão artística que se materiali-
za por meio dos sons, que ganham forma, sentido e 
significado no âmbito tanto da sensibilidade subje-
tiva quanto das interações sociais, como resultado 
de saberes e valores diversos estabelecidos no do-
mínio de cada cultura (BNCC, 2017, p. 193).

Neste sentido, a história, quando musicalizada, pro-
duz um efeito ainda mais positivo e lúdico para a compre-
ensão da criança. Apostei no desenho da história contada 
na música no intuito de chamar a atenção das crianças 
para demonstrar como ocorre o nascimento de uma plan-
ta, como devemos cultivar a semente, quais elementos 
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naturais favorecem o plantio e como essa colheita pode 
nos fazer felizes. Ratificamos que a natureza também tem 
papel importante no desenvolvimento infantil. Barbieri 
(2012, p. 119) cita que “O contato com a natureza nos recon-
cilia com nosso ser. Nosso corpo fica mais vivo e somos 
chamados a restaurar a natureza que existe em nós e nos 
lugares em que vivemos”. Concordando com a autora, de-
vemos oportunizar momentos que envolvam a natureza, 
em qualquer forma que as crianças possam observar, de-
senhar, imaginar e se apropriar desse ambiente tão pre-
cioso, possibilitando principalmente a subjetividade do 
sentir, sentimento essencial para o desenvolvimento de 
crianças bem pequenas. 

O vídeo enviado para as crianças está disponível 
no YouTube, no link https://www.youtube.com/watch?-
v=ehLCmd953ZQ&t=8s. Ao final da história, solicito que as 
crianças escutem a música novamente e refaçam, através 
de desenho, da maneira delas, a história musical. 

Arquivo da autora.
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O planejamento da vivência foi amparado pelos do-
cumentos oficiais que norteiam a Educação Infantil: Base 
Nacional Comum Curricular, Proposta Curricular de 
Caucaia e Orientações das Temáticas Sugeridas pela Se-
cretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. Os 
retornos das famílias foram poucos, mas significativos. 
Percebeu-se que as crianças se envolveram com a conta-
ção de história de forma qualitativa e puderam expressar-
-se através da linguagem escrita de forma livre (desenho), 
utilizando o movimento de pinça e a criatividade solicita-
da como devolutiva. Posteriormente à vivência, as famílias 
foram estimuladas a realizar a plantação de uma semen-
te para que as crianças pudessem, na prática, visualizar 
como acontece a colheita de uma planta. 

Fazendo um sanduíche do jeito que eu gosto

O documento oficial Orientações Curriculares para 
a Educação Infantil de 2011 elaborado pelo Governo do Es-
tado do Ceará afirma que: 

A criança, centro do planejamento curricular, é 
considerada um sujeito histórico e de direitos. Ela 
se desenvolve nas interações, relações e práticas 
cotidianas a ela disponibilizadas e por ela estabe-
lecidas com adultos e crianças de diferentes idades 
nos grupos e contextos culturais nos quais se inse-
re. (OLIVEIRA, 2011, p. 5).

Nesse sentido, considerando que vivíamos e ainda 
vivemos a situação pandêmica, tive que reinventar-me, 
aprendendo, estudando e buscando a organização (ne-
cessária) para pensar em metodologias que atendessem a 
essa criança, que é o centro do planejamento, a qual escre-
ve conosco a história atual, tendo como base norteadora 
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a proposta pedagógica do município de Caucaia e consi-
derando as particularidades deste momento de pandemia.

Percebi ressaltada importância da mediação do pro-
fessor, no instante em que as interações e brincadeiras, 
construídas na sala de atividades, passaram a acontecer 
de forma virtual. Ao criar o grupo de WhatsApp da minha 
turma, tive de formar um novo ambiente de aprendiza-
gem, o qual trazia como cenário o seio familiar. Busquei 
promover o diálogo, visando ampliar a compreensão da 
concepção de criança e infância que tinham os seus cui-
dadores, pois dessa parceria dependeria a manutenção do 
contato e a realização das experiências.

Durante o mês de novembro, a Secretaria de Edu-
cação do Município de Caucaia, por intermédio do Pro-
jeto Professores e Alunos Conectados, desenvolveu na 
Educação Infantil a temática: A construção de valores 
na identidade da criança no contexto da diversidade 
 ético-cultural. 

Diante da situação que vivíamos em nosso país, dia-
logar com as famílias sobre os princípios éticos, políticos e 
estéticos faz todo o sentido, ou seja, promover a criticida-
de e a cidadania, pensar sobre a importância dos valores, 
formar crianças autônomas e protagonistas de sua histó-
ria e de um mundo que é dinâmico, assim como elas.

Após ser convidada para a entrega de um kit ali-
mentação na instituição de ensino onde leciono, percebi 
que o pão era um dos itens distribuídos. Logo lembrei-me 
da temática proposta e pensei: Por que não propor que as 
crianças fizessem um sanduíche? Com os ingredientes 
que escolhesse, ela poderia expressar sua opinião e sa-
borear algo feito por suas próprias mãos, exercitando a 
autonomia. O pão, ingrediente essencial, elas já possuíam, 
enquanto os acidentais ficariam a cargo da escolha indi-
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vidual. E assim surgiu a vivência: FAZENDO UM SANDUÍ-
CHE DO JEITO QUE EU GOSTO.

Arquivo da autora.

Ao concatenar os elementos reunidos – o pão, a pro-
posta, o sanduíche –, lembrei-me do livro O sanduíche da 
Maricota, do autor Avelino Guedes, que foi lançado no ano 
2000, pela editora Moderna. No conto, a personagem ga-
linha Maricota quer fazer um sanduíche, todavia, cada um 
dos outros animais lhe sugere novos ingredientes, ocasio-
nando modificações à receita original, até que, após vários 
reveses, a protagonista faz valer a sua opinião preparando 
o petisco ao seu modo. Foi uma vivência multissensorial e 
deliciosa para as crianças. As experiências com a literatu-
ra infantil promovem na criança o desenvolvimento emo-
cional, social e cognitivo, à medida que utilizam o enredo 
como intermédio para exercer a crítica e a reflexão. Com 
essa vivência foram garantidos os direitos de aprendiza-
gem contidos na BNCC (2017), que são: conviver, brincar, 
participar, explorar, expressar e conhecer-se.

Quanto às devolutivas, as crianças participantes, 
durante a realização da vivência, sorriam e demonstra-
vam, além da prática da autonomia criativa, claro regozijo 
pelo momento de construção. 
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Citaremos a seguir uma das falas das famílias em 
um vídeo que nos foi enviado, que retrata a sensação de 
uma das crianças ao realizar a vivência:

A mãe da criança pergunta: – O que você vai fa-
zer? – A.L: Sanduíche. – Mãe: O que é isso? Apon-
tando para o pão. – A.L: Pão. – Mãe: Quantos pães 
tem aqui? Vamos contar? – A.L: Um...Dois. – Mãe: 
E que ingrediente é esse? -A.L: Queijoooo. – Mãe: 
Você gosta? – A.L: Sim .– Mãe: Agora segure a co-
lher, pegue um pouco de manteiga e passe no pão 
(Neste instante a mãe auxilia a criança segurando 
o pote de manteiga, enquanto a criança a espalha 
nos pães). A criança em seguida morde o sanduiche 
e sorri!

Por meio da vivência, pude perceber a importância 
de pensar em situações conexas com a realidade dos am-
bientes familiares que ofereçam desafios do seu cotidiano, 
nas quais a criança sinta-se motivada a expressar suas 
múltiplas linguagens, assumindo seu papel social como 
sujeito de direitos.

Os caminhos da arte: Estreitando a distância entre a criança 
e o conhecimento na pandemia

A Arte favorece ao ser humano um encontro com a 
sua subjetividade, suas emoções, seus sonhos e suas per-
cepções. É parte importante e fundamental para a constru-
ção de conhecimento e formação de seres mais sensíveis e 
conhecedores de suas capacidades. Em meio à pandemia, 
utilizamos a Arte como um dos meios para proporcionar 
a aprendizagem significativa. A divisão de faixa etária da 
Base Nacional Comum Curricular (2017) inclui a faixa etá-
ria de bebês entre a idade de 0 a 1 ano e seis meses; nesse 
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sentido, o nosso público, que é do Infantil 1, encontra-se 
nesse grupo. Leva-se em consideração que bebês e crian-
ças iniciam o conhecimento sobre o mundo através dos 
cinco sentidos (visão, tato, olfato, audição, gustação), do 
movimento, do brincar, da curiosidade, da repetição, da 
imitação, da exploração etc. Isso porque “as crianças são 
sinestésicas, ou seja, todos os sentidos estão despertados 
a cada momento. Elas são chamadas por aquilo que lhe 
interessa, por uma curiosidade que as põe em movimen-
to” (BARBIERI, 2012, p. 25), bem como pelos aspectos do 
desenvolvimento físico, intelectual, emocional e social, e 
para tal a Arte serve como uma via para o desenvolvimen-
to integral de bebês e crianças. 

A arte está para a criança como uma forma livre 
de experimentar a si mesma, a sua expressão, co-
municação e descoberta de suas possibilidades de 
criação. Toda criança, assim que se vê diante de 
materiais gráficos, se põe a rabiscar, expandir-se, 
desenhar sem perguntar o que e como fazer isso. 
(COLAGRANDE, 2010, p. 23).

Bebês e crianças desenvolvem seu cognitivo através 
de suas vivências, brincadeiras e interações com o outro, 
constroem sua autonomia e identidade, iniciam a aquisi-
ção da linguagem. Assim, “as crianças percebem o mundo 
com o corpo e com todos os sentidos. Elas veem o mundo 
não apenas com os olhos” (NALINI; AMERICANO, 2013, p. 
33), partindo de seus variados interesses, da curiosidade, 
das infinitas possibilidades. Um ambiente acolhedor, ex-
periências diversas, o contato com diferentes objetos e 
materiais, abertura e escuta sensível são elementos im-
portantes para o desenvolvimento de bebês e crianças, 
bem como a Arte, pois “[…] poderá enriquecer cultural-
mente a criança, assim como embelezar sua vida, fator de-
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terminante para o desenvolvimento da personalidade do 
indivíduo” (FERREIRA, 2012, p. 51). 

A Arte possibilita ainda a expressão, o conhecimen-
to, a imaginação e a percepção estética por parte dos be-
bês e crianças e aproxima temas e artistas diversos ao co-
tidiano infantil. Nesse sentido, refletimos, conforme Justo 
(2020, p. 25): “Mas o que seria, no contexto da educação 
infantil, adquirir conhecimento se não pela experimenta-
ção?”. Os bebês e crianças necessitam aprender de forma 
significativa, e eles “[…] têm na experimentação uma forma 
privilegiada de se desenvolver, conhecer e compreender o 
mundo” (NALINI; AMERICANO, 2013, p. 33). Então busca-
mos oferecer propostas de vivências visando ao acompa-
nhamento da família por meio de vídeos para os bebês da 
turma de Infantil 1B (bebês a partir de 1 ano e 3 meses) da 
referida creche já citada, que foram compartilhados atra-
vés do grupo de WhatsApp, onde convidamos os bebês 
a experimentar, criar e explorar por meio de diferentes 
assuntos através das temáticas de alinhamento de cada 
semana ou mês que nos eram sugeridas pela Secretaria 
Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia da cidade de 
Caucaia – Ceará. 

Em um de nossos convites, partindo da temática de 
alinhamento do mês de junho de 2020, Afetividade no con-
texto das Artes Visuais: as interações através das artes na 
Educação Infantil, a proposta para os bebês foi a aprecia-
ção de diferentes obras e artistas, em que essas pinturas 
revelavam diferentes expressões faciais: tranquilidade, 
medo/susto, alegria e raiva. Depois, partilhamos o clipe da 
música “Careta”, do grupo Palavra Cantada, e convidamos 
os bebês a expressarem facialmente caretas. A ideia da ex-
pressão surgiu a partir da observação dos bebês quando 
ainda estávamos no presencial. A nossa alegria foi tama-
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nha ao receber as interações de cada bebê, cada um com 
uma careta, uma expressão mais divertida e diferente do 
que a outra. Para essa proposta, trouxemos como base 
os direitos de aprendizagem e desenvolvimento: brincar, 
conviver, explorar, participar, expressar e conhecer-se, 
que estão descritos na Base Nacional Comum Curricular 
(2017), e também os objetivos de aprendizagem e desen-
volvimento com as orientações metodológicas expressas 
na Proposta Curricular de Caucaia. 

Nosso foco não foi em um artista, movimento ou 
obra, mas sim naquilo que a Arte podia significar para as 
crianças, a provocação, a expressão, o convite. Assim, “tra-
balhar com arte na educação infantil ajuda cada criança a 
descobrir como é seu mundo de invenções, abrir a porta 
para novos conhecimentos, e assim aprender a imaginar 
e fazer” (BARBIERI, 2012, p. 18), tudo isso quando acredita-
mos que os bebês e crianças são seres potentes, criativos 
e exploradores que no seu processo de aprendizagem po-
dem encontrar na Arte a força e o caminho para expres-
sarem seus sentimentos, suas pesquisas e pensamentos, 
transformarem-se e transformar o mundo. 

Resultados e discussões

A chegada da pandemia e aulas remotas em nosso 
município causou-nos muitas incertezas. A imposição de 
uma nova forma de educação em virtude da necessida-
de do isolamento social nos fez pensar em novas formas 
de aprendizagem, ressignificando nossas práticas, agora 
apoiadas em terceiros (famílias) de forma direta. Depen-
der dessas famílias para alcançar as crianças foi um desa-
fio, e neste momento só podíamos contar com elas, que de-
veriam ser sempre parceiros da instituição escolar. Temos 
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ciência de que não alcançamos todas as crianças atendi-
das pela nossa escola, mas tentamos, de forma significati-
va, adentrar seus lares e, de alguma forma, proporcionar 
os direitos de aprendizagem contidos na Base Nacional 
Comum Curricular.

O projeto Professores e Alunos Conectados insti-
tuído pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e 
Tecnologia com o objetivo de dar continuidade às aulas e 
estudos não presenciais foi devidamente aplicado pelos 
professores na tentativa de redução de danos à educação. 
Estávamos cientes de que nesse período e com esse for-
mato de aulas não teríamos os mesmos resultados, visto 
que as crianças necessitam das interações e brincadeiras 
para se desenvolverem integralmente, o que é citado nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 
(2009) e referendado pela Base Nacional Comum Curricu-
lar (2017), e tais eixos norteadores se dão em contato com 
outras crianças e com os adultos da instituição  escolar. 

Assim, desenvolvemos algumas vivências possíveis 
que foram consideradas exitosas por nós, não somente 
por terem devolutivas significativas, mas por perceber-
mos que as famílias foram contempladas com o direito de 
aprender e por ter de alguma forma mudado nossa forma 
de pensar, sentir, planejar, agir, ressignificando as nos-
sas práticas. Nosso patrono da educação brasileira, Paulo 
Freire (1998, p. 43-44), cita que “na formação permanente 
dos professores, o momento fundamental é o da reflexão 
crítica sobre a prática. É pensando criticamente a práti-
ca de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima 
prática”. Ou seja, todo esse percurso demandou dos pro-
fessores uma nova postura e tomada de consciência, pois 
foi somente com essa reflexão e com a ajuda das famílias 
participantes que atingimos esses resultados.
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Considerações finais

Os relatos de experiências foram pensados e pla-
nejados para o período atípico de aulas remotas. Pensar 
sobre as interações e brincadeiras, culinária, natureza, 
musicalização e contação de história e envolver as famí-
lias com a arte foi mais do que só oportunizar o desenvol-
vimento dessas crianças de forma integral, mas, de for-
ma significativa, fortalecer os vínculos entre as famílias 
 também. 

Se, antes, ao planejar, enxergávamos a criança e 
suas necessidades, agora fomos além: pensar nas possibi-
lidades, na maneira como repassaríamos isso às famílias a 
fim de norteá-las. Foi indispensável manter um constante 
diálogo e elaborar estratégias de aprendizado que consi-
derem as diferentes realidades dos atuais ambientes em 
que as crianças estão, isto é, suas famílias, de modo que 
esse movimento seja significativo e prazeroso para am-
bas as partes, e não se torne um fardo diante dos desafios 
atuais. A dinâmica como as vivências foram propostas por 
nós, professores, e realizadas pelas famílias nos trouxe-
ram o Esperançar.
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ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A ATUALIZAÇÃO DA 
QUILOMBAGEM

José Bezerra da Silva1

Anderson de Alencar Menezes2

 
Introdução

O artigo ora exposto ao público contém reflexões 
sobre a atualização da quilombagem, mediatizadas pela 
educação escolar quilombola. Trata-se de dois fatores im-
portantes correlacionados à população afro-quilombola 
brasileira. O primeiro foi constatado e descrito por Clóvis 
Moura. O segundo foi instituído em novembro de 2010, por 
meio do I Seminário sobre educação escolar quilombola, 
ocorrido em Brasília, Distrito Federal. Quilombagem é si-
nônimo de ação revolucionária. No processo de sua atua-
lização deve dialogar, necessariamente com o pensamento 
marxista, cuja atualidade é evidente. A ação revolucionária 
afro durou por todo o período da escravidão moderna e 
pouco contribuiu para a sua extinção, ocorrida no dia 13 de 
maio de 1888. Moura (2001, p. 108), conceitua quilombagem 
nos seguintes termos: “é, portanto, um processo radical 
permanente de desgaste do sistema que se articula duran-
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te todo o percurso da escravidão do Brasil com sua dinâ-
mica radical permanente”. Ela exprime significativamente 
os sentimentos de revolta dos quilombolas durante a épo-
ca da escravidão, cujos resquícios ainda subsistem nestas 
três décadas do século XXI. Por isso, torna-se justificável 
atualizar a quilombagem sob os moldes e necessidades 
contemporâneas a fim de contrabalancear os famigerados 
resquícios, notadamente o preconceito, a discriminação 
e a invisibilidade, além de outras mazelas decorrentes de 
visão política enviesada, que busca impedir ou dificultar a 
ascensão social, política e econômica da população afro-
-quilombola brasileira. No âmbito deste enredo surge a 
educação escolar quilombola, elaborada sob o patrocínio 
do Estado, intermediada por pessoas diretamente compro-
metidas com os quilombolas. Daí porque suas caracterís-
ticas básicas repõem a discussão sobre questões relevan-
tes, nomeadamente o território, ancestralidade, memória, 
oralidade, identidade, religiosidade e resistência. Quanto 
ao marxismo, com suas pretensões revolucionárias uni-
versais, propenso a extinguir o modo de produção capita-
lista, obteve sucesso apenas parcialmente. Mas permanece 
como o mais e melhor referencial teórico explicativo das 
movimentações do capital prevalecente nas sociedades 
capitalistas. Neste sentido, Marcuse (1999) entende que o 
socialismo vigente está deformado, pois ao invés de ter su-
perado o capitalismo, com ele convive afrontosamente. Os 
esforços dos quilombolas para angariar a liberdade e ao 
mesmo tempo extinguir a escravidão foram assumidos pe-
las comunidades individualmente, embora mantivessem 
laços articuladores entre elas, a exemplo do que ocorreu 
no Quilombo dos Palmares (FREITAS, 2004; SILVA, 2015). 

Por conseguinte, este artigo se dispõe a alcançar 
os seguintes objetivos: relacionar a quilombagem com a 
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ancestralidade, a memória quilombola e o pensamento 
marxista; além de situar historicamente os quilombolas; 
problematizar o ensino da educação escolar quilombola e 
por último proceder a atualização da quilombagem. Res-
ta dizer que este trabalho é de grande relevância social e 
acadêmica, visto que a compreensão clara dos dois temas 
e a equiparação de ambos através da educação escolar 
quilombola, contribui com as discussões atuais sobre o 
papel dos quilombolas na sociedade brasileira. Dito isto, 
enfatizamos que este artigo assume como problema a pro-
posição seguinte: de que maneira é efetivada a atualização 
da quilombagem? A fim de cumprir este desiderato, bus-
caremos compreender e identificar quem é quilombola no 
cenário social nacional.

O indivíduo quilombola

As palavras quilombola e quilombagem descendem 
do termo quilombo de origem umbundu, falada pelo povo 
ovimbundu, habitante de Angola e de regiões próximas 
(MUNANGA, 2001). Aparece no cenário social brasileiro 
em 1740, como sendo “toda habitação de negros fugidos, 
que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que não 
tenham ranchos levantados e nem se achem pilões nela” 
(SCHMITT, 2002, p. 2). O quilombo  foi a maior e a mais 
bem sucedida forma de oposição ao escravismo colonial. 
Por isso atraiu para si contínua e desenfreada perseguição 
destrutiva, tanto física quanto simbólica. Foi invisibilizado 
durante vários séculos, recobrando visibilidade por oca-
sião dos debates que antecederam a elaboração da Consti-
tuição Federal, em 1988, na qual foi prevista a garantia da 
demarcação de suas terras através da aprovação do arti-
go 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
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(ADCT). Neste mesmo artigo os habitantes dos quilombos 
foram denominados de “remanescentes das comunidades 
dos quilombos”, mas permaneceu o termo quilombola, his-
toricamente fixado no imaginário popular. É evidente que 
quilombo e quilombola estão diretamente ligados ao conti-
nente africano. Por isso, boa parte das vivências culturais, 
sociais, econômicas e políticas dos quilombolas encontram 
suas raízes e significado na “mamãe África”, especialmen-
te nas regiões pontuadas para a captação de pessoas para 
servirem escravizadas ao projeto de  colonização. 

O indivíduo quilombola é, antes de tudo, um forte. 
Sua resistência à opressão se firmou de maneira ambiva-
lente. Se por um lado vociferou fisicamente contra a es-
cravidão moderna e suas consequências, por outro cons-
truiu espaços de liberdade – os quilombos – diversos deles 
surgidos nas áreas urbanas e periféricas das grandes 
cidades. A maioria se estabilizou em áreas rurais. Torna-
ram-se em espaços de resistência não somente contra a 
escravidão, mas contra os meios empregados para sus-
tentá-la: a tortura, os castigos físicos, açoites, amputação 
de membros do corpo, além de outras ações malévolas. 
Circundados por grandioso campo de concentração que 
é a sociedade brasileira, os quilombos se constituíam em 
oásis da liberdade. Foi aí que ganhou fôlego a quilomba-
gem, prática revolucionária especificamente quilombola, 
direcionada fundamentalmente para extinguir o trabalho 
escravo, como também as atitudes sempre presentes nas 
relações sociais escravistas e posteriores: discriminação, 
racismo e a depreciação da cor negra e seus adereços.

Os quilombolas do século XXI usufruem formalmen-
te das garantias constitucionais. Sendo desse modo, cida-
dãos portadores de direitos e obrigações. Porém, está evi-
dente, que a cidadania discursiva não eliminou totalmente 
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os resquícios da escravidão, que têm causado grandes di-
ficuldades de convivência e ascensão social da população 
afro-brasileira em geral e quilombola em particular. Fica 
evidente também que as tentativas de correção desses 
problemas decorrem de ações coordenadas pelo Estado, 
que formaliza o atendimento em doses homeopáticas. Por 
outro lado, a ancestralidade rebelde, motivadora da qui-
lombagem, em decorrência da intensa mais-repressão pa-
rece adormecida. Realidade esta que se espera modifica, 
devido a remodelação social desenvolvida com a educação 
escolar quilombola, podendo desse modo, insuflar nos qui-
lombolas o interesse pelas reflexões que giram em torno 
de sua ancestralidade e assim reanimar suas forças para 
a implementação de uma mudança social radical, fundada 
em valores e princípios racionais que visem a preservação 
do ambiente natural, das espécies animais existentes, com 
destaque para a espécie humana. 

Os conteúdos curriculares da educação escolar quilombola

A educação escolar quilombola atende ao ensino 
fundamental e médio das escolas situadas em terras qui-
lombolas e recebedoras de estudantes quilombolas. Seu 
conteúdo, conforme as informações disponibilizadas por 
meio do relatório do I Seminário Nacional sobre a citada 
modalidade de educação, dispõe de um conjunto de ele-
mentos diferenciados dos costumeiramente existentes 
nas escolas brasileiras (MEC, 2019). Esses elementos são a 
territorialidade, oralidade, ancestralidade, memória, reli-
giosidade, resistência e identidade, citados anteriormente. 

O debate sobre território cobre o processo de forma-
ção do nosso país em todos os seus períodos: colonial, mo-
nárquico e republicano. Em todas essas épocas, os quilom-
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bolas foram perseguidos e perderam parte ou totalmente 
suas terras à semelhança dos povos indígenas. A educação 
escolar quilombola retoma essas discussões com vistas a 
pressionar o governo federal para dá cumprimento ao ar-
tigo 68 do ADCT combinado com o Decreto nº 4887/2003, 
que determina a desapropriação de terras a fim de re-
compor os territórios quilombolas. Acrescente-se ainda 
a afetividade e ligação dos quilombolas ao seu ambiente 
de origem, espaço onde deram os primeiros passos, expe-
rienciaram os enredos familiares e sociais, notoriamente 
embutidos em práticas culturais e religiosas que aproxi-
mam os indivíduos para além dos laços familiares e de pa-
rentesco. Cada espaço territorial quilombola suscita gosto 
e paixão, suficientes para gerar uma identidade peculiar, 
para a qual concorrem positivamente diversos aspectos 
da cultura africana, destacando-se a ancestralidade, per-
sonificada em homens e mulheres marcantes e de impor-
tância significativa para a sobrevivência da comunidade; 
a religião quer de matriz africana ou não, suficiente para 
“ajuntar” as pessoas em torno de uma rezadeira ou benze-
deira, famosa pelas suas rezas de cura ou pelas festas re-
ligiosas que coordena. Esse conjunto enorme de saberes, 
acrescido de valores morais, etiquetas, gostos e interesses 
são todos transmitidos oralmente às novas gerações. Des-
se modo, cada comunidade quilombola conserva ou busca 
incansavelmente conservar a sua identidade, expressada 
publicamente através dos comportamentos sociais e pe-
las maneiras de sentir e agir no âmbito familiar. A trans-
missão de conhecimentos se reporta, necessariamente, ao 
passado da comunidade, por meio da qual são relatadas 
as lutas e enfrentamentos praticados pelos antepassados. 
Este caminho de volta pode chegar aos tempos da escravi-
dão. É a memória que retém o passado e o reaviva no tem-
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po presente, servindo para tornar os espíritos resistentes 
quando provocados a impulsionar lutas reivindicatórias. 

Esses aspectos básicos da educação escolar quilom-
bola se articulam aos temas elencados na Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) da educação básica nacional, 
acrescidos pelas diretrizes curriculares nacionais para a 
educação das relações étnico-raciais e pelas disposições 
constantes da Lei 11.645/2008, expressas nos seguintes 
termos: “o estudo da história da África e dos africanos, a 
luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura 
negra e indígena brasileira e o negro e o índio na forma-
ção da sociedade nacional, resgatando as suas contribui-
ções nas áreas social, econômica e política”. 

O I Primeiro Seminário sobre educação escolar qui-
lombola apresentou também elementos complementares 
a fim de dinamizar a referida modalidade de educação. Deu 
centralidade e importância ao estudante, por considerá-lo 
carecedor de maior atenção, haja vista constituir deman-
da historicamente reprimida, resultante da persistência 
de preconceito institucional, que milita contra a participa-
ção em pé de igualdade na fruição dos direitos de cidada-
nia, pela falta de antecedentes alinhados com os estudos 
acadêmicos e pela ideia errônea, mas em voga, de que a 
população humana afro-brasileira se presta tão somente 
para executar trabalhos que demandam esforços físicos, 
certamente de imensa importância, mas de baixíssima re-
muneração. Portanto, o dito seminário propôs uma aten-
ção apurada na elaboração dos currículos e na confecção 
de materiais didáticos com base numa perspectiva de em-
poderamento, criatividade e combate ao racismo, o pre-
conceito e a discriminação. Propôs também a introdução 
de processos avaliativos criativos, complementados com 
a possibilidade de retomar o ensino e reforçar a aprendi-
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zagem sem retrocessos. Complementar a educação com a 
oferta de transporte, alimentação e edificação de espaços 
escolares significativos, prazerosos e amplos a fim de que 
o estudante se sinta “em casa”. 

A projeção da referida educação exige o comprome-
timento com a realidade social quilombola, que devido as 
condições precarizadas, exige atuação firme e direcionada 
à mudança. É sugestivo estabelecer educação continuada 
para educadores e educadoras, cursos específicos sobre a 
temática afro-quilombola, alocação de disciplina específi-
ca nas licenciaturas, prioridade do professor ou professo-
ra quilombola para ensinar aos seus pares e uma relação 
cordial a afetiva com lideranças, rezadeiras e idosos da 
comunidade. Desse modo, entende-se como sendo uma 
necessidade vital, o comprometimento dos educadores e 
educadoras com as lutas reivindicatórias da comunidade, 
acrescentando o combate contínuo de práticas sociais ex-
cludentes, discriminatórias e racistas, fonte geradora de 
desigualdades. Tem-se também em conta de grande im-
portância proceder a articulação dessas lutas pontuais e 
particulares com as tentativas de transformação social, 
haja vista a premente necessidade de suplantar o capita-
lismo por outro modo de produção racionalmente huma-
nizado. Vale dizer, as lutas contra o racismo e a discrimi-
nação são bem mais impactantes quando articuladas ao 
projeto voltado a implementação de outro modo de produ-
ção. Certamente a educação não tem o condão para fazê-
-lo, mas a sua contribuição é de importância fundamental. 

O processo de atualização da quilombagem

A conceitualização de quilombagem torna-a idênti-
ca as ações revolucionárias de cunho marxista. Conser-
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vando, no entanto, algumas diferenciações quanto ao su-
jeito encarregado de realizá-las e como seria a sociedade 
instituída com as lutas transformadoras. A quilombagem 
ou ação revolucionária afro foi praticada pelos afro-qui-
lombolas com minguados meios de comunicação, armas 
de baixa eficácia quando comparadas as armas dos colo-
nizadores e a incerteza quanto ao modelo da sociedade a 
ser instalada no futuro. A ação revolucionária marxista, 
ao contrário, dispôs de todos os meios possíveis para a 
sua realização. Meios de comunicação eficientes, pessoas 
tecnicamente qualificadas na teoria e na prática e o tipo 
de sociedade a ser alcançado com a descrição de todos os 
seus pormenores, nomeadamente a extinção da proprie-
dade privada burguesa, do trabalho assalariado e do es-
tado. Nem a quilombagem pôs fim à escravidão, e nem o 
projeto revolucionário marxista extinguiu o modo de pro-
dução capitalista. Sendo assim, permanece aberta a janela 
que conduz à transformação social qualitativa, consubs-
tanciada na sociabilidade socialista, cuja urgência é gri-
tante, a fim de se evitar a barbárie, resultante da destrui-
ção ambiental combinada com a precarização da vida da 
maioria dos seres humanos (MARCUSE, 1973). 

Diante desse quadro, tem surgido várias alternati-
vas com fins claros de alavancar a consciência de algum 
agrupamento humano, afeito a assumir de maneira radi-
cal a urgência em extinguir a formação socioeconômica 
atual, condicionada pela prevalência de relações de ca-
ráter mercadológico nas relações sociais. Neste ponto a 
educação escolar quilombola importa, pois ao retomar as 
discussões sobre a ancestralidade afro, visualizará a exis-
tência de uma ancestralidade simbólica, um ideário, uma 
predisposição subjetiva que somente a memória pode tra-
zê-la para o presente. A título de exemplo, quando pensa-
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mos o homem Zumbi, pensamos também na sua força e 
coragem de por fim a opressão, de querer uma socieda-
de liberta. É esse ideário que com Moura chamamos de 
quilombagem. Quer dizer, uma ancestralidade simbólica, 
presente na consciência, suficientemente forte para se 
dispor contra a opressão e os opressores. Por conseguin-
te, a citada modalidade de educação, movimentada pelas 
mãos de educadores e educadoras comprometidos, fará a 
aproximação dialógica da quilombagem com a teoria mar-
xista, com o permissivo de ambas se completarem mutu-
amente por meio da transferência dos elementos faltan-
tes. Assim, a conexão estabelecida entre quilombagem ou 
ação revolucionária afro e a projeção revolucionária mar-
xista enseja a atualização daquela, ao tempo em que impõe 
o desafio a esta de se entender com o possível surgimen-
to de um novo sujeito revolucionário (MARCUSE, 1999, p. 
55). Como toda educação escolar, a educação escolar qui-
lombola, embora contenha características direcionadas 
à implementação do socialismo, pode vir a ser falseada 
por meio de práticas educativas condizentes com o status 
quo. A constatação desse fato interessa aos quilombolas, 
os quais devem, especialmente as suas lideranças, busca-
rem entender, acompanhar e opinar livremente sobre o 
desempenho do exercício professoral, a fim de distinguir 
se no percurso do ensino optou-se ou não pelo prossegui-
mento da  quilombagem. 

Considerações finais

A atualização da quilombagem através da educação 
escolar quilombola gera três consequências aparente-
mente óbvias. A primeira evidencia que a prática educa-
tiva não é e nunca foi neutra. Ela influencia os estudantes 
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e depois repercute na sociedade. Desse modo, educador e 
educadora não se eximem das relações sociais conflituo-
sas, dos conflitos e confrontos entre as classes, das ques-
tões sobre racismo, discriminação, preconceito e xenofo-
bia. A segunda consequência focaliza a necessidade de se 
tomar uma posição crítica frente a realidade social, polí-
tica e econômica. Conseguida somente mediante apurada 
leitura e reflexão sobre os fatos. Sob este ângulo, o educa-
dor e a educadora concentrarão esforços para a aquisi-
ção e transmissão de saberes consolidados mediante pes-
quisas e divulgados por meio de instituições acadêmicas 
e instituições correlatas. A crítica se volta também para 
a própria prática professoral, com vistas a aprimorar o 
trabalho acadêmico, a presteza na resolução de dificulda-
des e o atendimento respeitoso e cordial aos estudantes. A 
terceira e última consequência se dirige para perceber a 
postura do educador e da educadora no trato da realidade 
social. Como foi dito, a prática educativa não é neutra, fato 
este que impõe aos educadores tomarem posições. Pelo 
fato de prestarem atendimento a uma população huma-
na, que foi historicamente privada da fruição de direitos, 
dentre eles a escolarização, o atendimento agora pres-
tado assume uma postura diferenciada a fim de corrigir 
o déficit educacional que foi a ela imposto. Neste caso, é 
por demais sugestivo ler e entender claramente o mun-
do da vida, as possibilidades reais de convivência huma-
na embasadas em princípios e valores bons para todos, 
sem exclusão ou discriminação. Definir-se conceitual e 
praticamente por um modelo de sociabilidade diversa da 
existente, amparada no diálogo, sensibilidade e relações 
cordiais no trato com o outro e por último assumir uma 
posição de desconfiança frente às notícias e discursos 
que se não informam não podem alçar ao grau de conhe-
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cimento. Portanto, em resposta ao problema acima pro-
posto, diremos que a atualização da quilombagem se dará 
através de sua articulação com o pensamento marxista, 
mediatizada por meio da ação de educadores e educado-
ras seriamente comprometidos com a implementação de 
mudança social radical. 
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2021 – CENTENÁRIO DE DOIS GRANDES 
EDUCADORES BRASILEIROS: PAULO FREIRE E 
LAURO DE OLIVEIRA LIMA

Gildênia Moura de Araújo Almeida1

Introdução

O presente artigo trata de um estudo histórico sobre 
a vida de dois grandes educadores brasileiros: o pernam-
bucano Paulo Freire e o cearense Lauro de Oliveira Lima. 
O que eles têm em comum? Além da trajetória na Educa-
ção Brasileira, ambos são nordestinos e lutaram por uma 
educação de qualidade, principalmente às minorias e aos 
excluídos. O primeiro se preocupou com a educação desti-
nada aos jovens e adultos e o segundo com o processo pe-
dagógico às crianças. Porém, houve mais algo em comum, 
ambos sofreram perseguição política administrada pelo 
Regime Militar no Brasil, dos anos 60 a 80.

Faremos um estudo histórico, social e educacional 
para compreendermos as ações realizadas por estes dois 
renomados educadores. Demonstraremos as conquistas 
da sociedade brasileira em relação à educação escolar 
tanto na educação destinada aos jovens e adultos com o 
método de Paulo Freire, como também na infantil na vi-
são de Lauro Oliveira Lima e seu trabalho com as ideias 
 piagetianas. 

Dessa forma, com este artigo, queremos tirar do es-
quecimento dois baluartes que contribuíram para a edu-
cação no nosso país. Consideramos de suma importância 
1 Pós-Doc em Educação (UFPB) e em Letras Literatura (UFC), Doutora em 
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o referido estudo que discorre sobre o percurso históri-
co da Educação Brasileira para que assim a atual geração 
possa ter uma melhor compreensão de todas as lutas em 
prol de uma melhor educação ao povo brasileiro.

Paulo Freire e a educação de adultos 

Sabemos que não é de hoje que a Educação de Jovens 
e Adultos – EJA – tem sido um desafio para o sistema edu-
cacional brasileiro, pois ainda se constata estatisticamen-
te adultos com pouca alfabetização ou não alfabetizados. 
Tal fato fere um o direito ao cidadão de ter sua Educação 
Básica, em qualquer faixa etária da vida.

De acordo com a história da educação brasileira, 
desde os anos 30 do século XX, por muito tempo a preo-
cupação dos governantes fora com a erradicação do anal-
fabetismo e a manutenção de classes de alfabetização. 
Concepções que ainda permaneceram por muito tempo 
no Brasil. Nos anos 1960 as ideias sobre educação popu-
lar vieram a crescer principalmente com a idealização 
de Paulo Freire para as ações educacionais direcionadas 
aos jovens e adultos. Com a Constituição de 1988 houve 
uma atenção não apenas com o ler e escrever do adulto 
e sim um direito a esse público de realmente exercer sua 
 cidadania.

As reformas educacionais brasileiras tinham con-
ceitos de escolas com viés no ensino propedêutico para 
a classe burguesa e por outro lado, aos pobres, negros e 
filhos da classe proletariada eram destinadas escolas de 
ofícios e trabalho. O período que a educação popular cres-
ceu no Brasil foi na década dos anos 60 em que estudantes 
e intelectuais desenvolveram novas perspectivas de cul-
tura e educação, organizadas por diferentes instituições e 
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com ligação ao Estado. A citar os seguintes grupos: Movi-
mento de Educação de Base (MEB), Movimento de Cultura 
Popular do Recife e os Centros Populares de Cultura da 
União Nacional dos Estudantes (UNE). Por meio da edu-
cação popular foi organizado um trabalho que levasse em 
conta a realidade dos alunos, com renovação de métodos 
e processos educativos. Foi neste contexto que tivemos no 
Brasil um educador que se preocupasse com uma educa-
ção libertadora em que cada cidadão tivesse consciência 
do ato de aprender.

Desse modo, não tem como falar em educação de 
adultos, principalmente em alfabetização para esse públi-
co sem dar destaque ao importante trabalho do educador 
Paulo Freire, pernambucano e internacionalmente conhe-
cido pelo seu método de alfabetizar adultos. 

Paulo Reglus Neves Freire, nasceu em Recife, Per-
nambuco, a 19 de setembro de 19212 e falecido a 02 de maio 
de 1997, de infarto, em São Paulo. Em Pernambuco foi pro-
fessor no Colégio Oswaldo Cruz, lecionou a disciplina de 
Língua Portuguesa de 1941 a 1947, quando se formou em 
Direito pela Universidade do Recife, porém não exerceu 
a carreira de advogado, dedicou-se mais a área da Edu-
cação. Em 1947 foi contratado como diretor do setor de 
educação e cultura do SESI e, pela primeira vez, passa a 
ter contato com a educação de adultos. Em 1958 participou 
de um congresso de educação no Rio de Janeiro, em que 
apresentou um trabalho que viria a ser fundamental para 
sua carreira como professor. Sua experiência no SESI/PE 
contribuiu para desenvolver seu método de alfabetização 
de adultos que a partir de 1961 passou a ser fortalecido no 
Movimento de Cultura Popular do Recife. Entre os anos de 
1957 e 1963 foi professor de História e Filosofia da Educação 
2 Completando neste ano de 2021 seu centenário de nascimento.
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na Universidade de Recife. No ano de 1963 presidiu a Co-
missão Nacional de Cultura Popular, ano também em que 
coordenou o Plano Nacional de Alfabetização de Adultos, a 
convite do Ministério da Educação na gestão do Presiden-
te João Goulart. O seu método de alfabetização de adultos 
inspirou o Plano Nacional de Alfabetização adotado por 
este ministério. Neste período foi criado o Movimento de 
Educação Popular – MEP. Foi um grande defensor da edu-
cação de adultos e para ele a alfabetização não deveria ser 
apenas a decodificação de letras, palavras e frases e sim 
um aprendizado no dia a dia dos educandos. 

Conhecido como método inovador no ensino de alfa-
betização, a sua ideia de alfabetização de adultos teve início 
no Rio Grande do Norte, em 1962, na comunidade de An-
gicos, em que alfabetizou 300 trabalhadores agrícolas no 
projeto e que denominou de “Quarenta horas de Angicos”. 
Para Freire as cartilhas que eram utilizadas para alfabe-
tizar não beneficiavam a aprendizagem, porque estavam 
distantes da realidade dos alunos. Para ele, no caso os alu-
nos adultos, a alfabetização deveria fazer referência ao co-
tidiano deles, principalmente referente em termos laborais. 
Sua alfabetização tinha como ponto de partida uma palavra 
geradora e dela vinha uma conscientização e entendimento 
de um contexto político social, as palavras não seriam alea-
tórias, elas faziam parte da vida daqueles cidadãos.

Com a ascensão do Regime Militar no Brasil, em 
1964, e posteriormente sob o autoritarismo do regime 
vigente, ou seja, antidemocrático governado por milita-
res durante 21 anos (1964 a 1985) em que foi estabelecida 
a censura à imprensa, restrição aos direitos políticos e 
perseguição aos opositores do governo militar. Muitos 
brasileiros antagonistas ao sistema militar tiveram que 
deixar o Brasil e passaram a ser exilados políticos em ou-
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tros países. Paulo Freire fez parte do grupo de brasilei-
ros que foram obrigados a deixar a pátria para não serem 
presos, ficando quinze anos de exílio. Primeiramente foi 
para Bolívia, em setembro de 1964, aos 43 anos de idade. 
Em seguida para o Chile, ficando neste país de novembro 
de 1964 até abril de 1969. Depois foi lecionar em Cambri-
dge, Massachussetts, nos Estados Unidos. Em 1970, parte 
para Suíça para trabalhar no Conselho Mundial das Igre-
jas e neste país, em 1971, com um grupo de exilados fun-
dou o IDAC – Instituto de Ação Cultural – assessorando 
governos de vários países em programas educacionais. 
Freire não podia exercer seu papel de educador em seu 
país, mas não deixou de contribuir para uma melhor edu-
cação em outros, a citar Nicarágua, São Tomé e Príncipe 
e Guiné-Bissau. Lecionou na Universidade de Genebra, 
de 1972 a 1974.

 Para Dermeval Saviane (2008:336), Paulo Freire foi

[...] com certeza, um de nossos maiores educa-
dores, entre os poucos que lograram reconheci-
mento internacional. Sua figura carismática pro-
vocava adesões, por vezes de caráter pré-crítico, 
em contraste com o que postulava sua pedagogia. 
Após sua morte, ocorrida em 1997, a uma maior 
distância, sua obra deverá ser objeto de análises 
mais isentas, evidenciando-se mais claramente o 
seu significado real em nosso contexto. Qualquer 
que seja, porém, a avaliação a que se chegue, é ir-
recusável o reconhecimento de sua coerência na 
luta pela educação dos deserdados e oprimidos 
que no início do século XXI, no contexto da “glo-
balização neoliberal”, compõem a massa crescen-
te dos excluídos. Por isso seu nome permanecerá 
como referência de uma pedagogia progressista e 
de esquerda.
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Retornou ao Brasil, em 1979, devido à da Lei da Anis-
tia3 cujo último presidente general do regime militar João 
Batista de Oliveira Figueiredo acelerou o processo de libe-
ração com a aprovação da referida lei, Paulo Freire pôde 
lecionar na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
No ano de 1980 recebeu o prêmio Rei Balduíno da Bélgi-
ca4 e em 1986 o Prêmio Educação para a Paz da Unesco 
(Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência 
e Cultura). 

Paulo Freire, de 1989 a 1991 foi Secretário Municipal 
de Educação de São Paulo, na gestão de Luiza Erundina 
(PT). Depois dessa experiência de gestor da pasta da Edu-
cação municipal se dedicou a escrever seus livros e em 
1991 retorna a lecionar na PUC/SP e demite-se da UNI-
CAMP. Toda a sua obra é direcionada à educação em que 
prioriza a concepção de que educador e educando apren-
dem juntos numa relação dinâmica na qual teoria e prá-
tica estão num processo de constante aperfeiçoamento 
(GADOTTI, 1996). 

Em 1997, a 02 de maio, Paulo Freire faleceu de in-
farto agudo do miocárdio, no Hospital Albert Eisntein, em 
São Paulo. Seu legado ficou para a história da educação do 
Brasil e de vários outros países. Sua contribuição para o 
processo educacional é de suma importância para quem 
deseja adentrar nesta seara da Educação. Sua contribui-
ção à dialética do conhecimento para que o professor e 
aluno reflitam sobre suas práticas e possam retornar a 

3 A Lei da Anistia (6.683/79 – 28 de agosto de 1979) sancionada pelo presiden-
te João Figueiredo propôs o perdão político aos brasileiros perseguidos e/
ou exilados no período entre 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979. 
Os que foram condenados por terrorismo, atentados políticos ou seques-
tros não tiveram direito à liberdade.

4 Fundação Rei Balduíno, criada em 1976, é uma fundação belga cujo objetivo 
é servir a sociedade. Paulo Freire foi o primeiro a ser homenageado, em 
1980, pelo seu trabalho à educação. 
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elas e assim transformá-las: ação, reflexão e ação, é essen-
cial para o processo ensino aprendizagem. Como também 
sua valiosa contribuição à categoria pedagógica da cons-
cientização por meio da educação, tendo uma formação 
da autonomia intelectual do cidadão para intervir sobre 
a realidade, por isso para Paulo Freire a educação não é 
neutra, será sempre um ato político.

Suas principais obras são: Alfabetização e Conscien-
tização (1963); Educação como prática da liberdade (1967); 
Pedagogia do oprimido (1968); Cartas à Guiné-Bissau (1975); 
Os cristãos e a libertação dos oprimidos (1978); Multina-
cionais e trabalhadores no Brasil (1979); Conscientização 
teoria e prática da libertação (1980); Educação e mudan-
ça (1981); A importância do ato de ler em três artigos que 
se completam (1982); Educação popular (1982); Pedagogia 
da esperança (1992); Política e educação (1993); Professora 
sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar (1993); À sombra 
desta mangueira (1995); Pedagogia da autonomia (1996).

Lauro de Oliveira Lima e as ideias piagetianas

Inicialmente iremos contextualizar em relação a 
Jean Piaget (1896-1980) e ao seu trabalho o qual foi um 
referencial para o educador cearense Lauro de Oliveira 
Lima ter seus estudos e assim colocar em prática em suas 
ideias e ações pedagógicas.

Jean Piaget, psicólogo suíço, em que obteve reno-
me internacional com seus estudos sobre os processos de 
construção do pensamento nas crianças. Piaget recebeu 
o grau de doutor em Ciências Naturais em 1918 e a partir 
de 1921 passou a estudar psicologia da criança no Instituto 
Jean Jacques Rousseau, em Genebra. Após essa experiên-
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cia passou a ser professor de Psicologia pela Universidade 
de Genebra, e em 1955 fundou o Centro de Estudos de Epis-
temologia Genética. De acordo com sua teoria, a criança 
passa por períodos/estágios de desenvolvimento mental:

Durante o estágio preparatório, dos 2 aos 7 anos 
de idade, a criança desenvolve certas habilidades, 
como a linguagem e o desenho. No segundo está-
gio, dos 7 aos 11 anos, a criança começa a pensar lo-
gicamente. O período de operações formais esten-
de-se dos 11 aos 15 anos, quando a criança começa 
o lidar com abstrações e raciocinar com realismo 
acerca do futuro. De acordo com Piaget, o papel da 
ação é fundamental pois a característica essencial 
do pensamento lógico é ser operatório, ou seja, 
prolongar a ação interiorizando-a (GADOTTI, 1996, 
p.156). 

Então, é com a influência da teoria de Piaget que 
Lauro de Oliveira Lima colocou em prática as ideias 
pedagógicas piagetianas em relação ao desenvolvi-
mento mental das crianças. Para Piaget o fundamen-
tal não são as sequências, mesmo que exista um limite 
de variação determinado pelo processo de maturação 
neurobiológica. 

Em sua obra Piaget para Principiantes (1980), Lau-
ro de Oliveira Lima no capítulo “Desenvolvimento Mental 
e Equilíbrio Afetivo (p.72-76) fundamenta detalhadamen-
te as ideias piagetianas. Ele realiza a seguinte enumera-
ção: I – Período da Inteligência Sensório-Motora (anterior 
à representação mental), que tem como base a motrici-
dade física e na percepção; II – Período da Preparação e 
Organização das Operações Concretas (classe, relação e 
número; e III – Período das Operações Formais – neste ní-
vel de desenvolvimento, a criança (no caso o adolescente) 
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encontra-se com os processos formais de raciocínio (lógi-
co, cálculo das probabilidades, teoria dos jogos, teoria da 
informação etc).

Lauro de Oliveira Lima demonstra em seus estudos 
que

J. Piaget mostrou que todas as características da 
adolescência (sobretudo a atitude do protesto, sub-
versão, conflito de geração, etc) podem ser explica-
das pelo domínio progressivo do pensamento pro-
babilístico e hipotético-dedutivo, explicação que 
vem completar as interpretações puramente afeti-
vas e, por vezes fisiológicas (puberdade). 
[...]
A técnica de educar criança, pois, é criar situa-
ções em que o organismo seja “forçado” a adap-
tar-se (isto é, “forçado” a reorganizar o compor-
tamento). Como a inteligência é uma coordenação 
da ação (motora, verbal e mental), pode-se usar 
um modelo matemático (grupo) para medir o ní-
vel de coordenação alcançado (na motricidade, 
por exemplo, o grupo dos deslocamentos), de 
modo que não se mede o nível de performance 
(quociente intelectual), mas o nível estratégico 
(nível de coordenação).

Partindo desses estudos, então, Lauro de Oliveira 
fundou uma escola destinada às crianças com um viés 
construtivista, de acordo com as ideias e propostas de Pia-
get. Primeiramente em Fortaleza e depois no Rio de Janei-
ro. A seguir, apresentaremos este educador que não é do 
conhecimento de muitos brasileiros.

Lauro de Oliveira Lima nasceu em Limoeiro do 
Norte, Ceará, em 12 de abril de 19215, ano em que, con-
forme o próprio Lauro de Oliveira, o Ceará passaria por 
5 2021 – centenário de seu nascimento.
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marcas na Educação, período em que o Governador Jus-
tiniano de Serpa convida o paulista Lourenço Filho para 
realizar Reforma Educacional Cearense, em 1922, com o 
ideal da Escola Nova ou Escolanovismo e instalar o Insti-
tuto de Educação do Ceará (escola normalista). A primeira 
escola em que estudou foi a do mestre Zé Afonso, que en-
sinava todos os meninos da cidade a ler, escrever e con-
tar. Estudou no Seminário Salvatoriano em Jundiaí – SP, 
ficando cinco anos como seminarista. Ao retornar para o 
Ceará, Lauro engajou-se no magistério secundário e de-
pois casou-se com a professora Maria Elisabeth Santos de 
Oliveira Lima, neta de Agapito dos Santos, este um grande 
educador cearense. Em 1945, assumiu o cargo, via concur-
so público, de Inspetor Federal de Ensino, função exerci-
da por vinte anos, dez desses como Inspetor Seccional do 
MEC no Ceará. Formou-se em Direito e Filosofia. Fundou 
o Ginásio Agapito dos Santos. Fundou depois sua escola 
com o ideal construtivista, o Centro Educacional Jean Pia-
get, aplicando o método psicogenético. Por causa de suas 
ideias libertadoras, sofreu represálias do Regime Militar 
de 1964, tendo seus direitos políticos cassados, a exemplo 
de Paulo Freire. Lauro de Oliveira junto com a família pas-
saram a morar no Rio de Janeiro. Fundou, na nova cidade, 
a escola A Chave do Tamanho. Passou por fortes transfor-
mações em sua vida e de sua família também, uma delas o 
falecimento de sua esposa, Maria Elisabeth, pois ambos, 
marido e mulher tinham uma grande sintonia conjugal 
como também no trabalho em educação. 

No Ceará, Lauro de Oliveira Lima atuou em institui-
ções educacionais particulares e públicas: reforma do ensi-
no Normal do Ceará para o Instituto de Educação – 1958/59; 
trabalho em equipes no ensino (pioneiro) dando origem ao 
livro “Dinâmica de Grupo”; reforma da Secretaria de Edu-
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cação do Ceará e levantamento da CARTA ESCOLAR DO 
ESTADO (Governador Virgílio Távora) – 1961; idealizou, 
dirigiu e ministrou aulas no ANO VESTIBULAR, departa-
mento da Universidade Federal do Ceará, experiência para 
substituir o exame vestibular – 1952; reforma do Ensino Mi-
litar (formação de oficiais); projeto de reforma do ensino 
primário apresentado ao Conselho Estadual de Educação; 
JORNADAS PEDAGÓGICAS nas principais cidades do inte-
rior do Estado do Ceará com a equipe “piagetiana” (Capita-
planas) que ministrava, por designação da CADES – MEC6 
os cursos de aperfeiçoamento do magistério – 1955/1958; 
pesquisa em cerca de 10.000 provas ministradas no cur-
so ginasial de todos os estabelecimentos médios do Ceará; 
planejamento e administração da primeira campanha de 
alfabetização em massa (Plano de Emergência do MEC), 
distribuição da biblioteca mirim da professora primária 
(MEC); seminários, encontros e mesas redondas de profes-
sores de ensino médio, durante 9 anos na direção da Ins-
petoria Seccional do Ceará e criação de Clubes de Profes-
sores por Disciplinas; agenda de realização do ano letivo 
para todos os estabelecimentos de ensino médio do Ceará; 
e mais outras ações relacionadas à área da Educação.

Lauro e Elizabeth tiveram sete (7) filhos: Frederico 
Luís Santos de Oliveira Lima (conhecido por Fred), o mais 
velho, falecido em 2001 nos USA, em que trabalhou como 
Consultor para a LUCENT (empresa de grande porte na 
área de comunicação), depois de brilhante passagem pela 
Xerox; Ana Elisabeth Santos de Oliveira Lima (Beta) é a 
Diretora Superintendente do Centro Integrado Lauro de 
6 A Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário – CA-

DES – criada no governo de Getúlio Vargas com o Decreto nº 34.638, de 14 
de novembro de 1953, cujo objetivo era difundir e elevar o nível do ensino 
secundário, tornando a escola secundária eficaz e acessível.
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Oliveira Lima (www.jeanpiaget.com.br), gestora da Escola 
“A Chave do Tamanho”, sediado no Rio de Janeiro, tendo 
na área administrativa a participação de sua filha Fabia-
na Elisabeth Santos de Oliveira Lima (farmacêutica); Gio-
vana Maria Lima de Oliveira trabalha no serviço público; 
Adriana Flávia Santos de Oliveira Lima dá assessoria em 
escolas; Ricardo Jorge Santos de Oliveira Lima e sua es-
posa, Eloísa Le Maitre de Oliveira Lima, montaram o Dice 
English Course and Travel (www.dice.com.br), escola de 
idiomas que utiliza o método psicogenético para o ensi-
no de inglês; Lauro Henrique Santos de Oliveira Lima é 
Conselheiro do Conselho de Educação de Fortaleza (des-
de 2008) e proprietário do Colégio Oliveira Lima (www.
piaget.com.br), estabelecido em Fortaleza (CE), que adota 
a metodologia Psicogenética de seu pai; e Liliana Cláudia 
Santos de Oliveira Lima Kreimer participa da administra-
ção da Escola “A Chave do Tamanho” no Rio de Janeiro e 
tem a seu encargo a organização de eventos esporádicos 
desta Escola. Dessa forma os Oliveira Lima têm atividades 
relacionadas à Educação, como educadores, dirigentes, 
empresários, consultores ou colaboradores de empre-
sas nacionais e estrangeiras. Educador Lauro de Oliveira 
Lima faleceu no Rio de Janeiro a 29 de janeiro de 2013.

Principais obras de Lauro de Oliveira Lima: Educar 
para a comunidade (1969); Escola no futuro: orientação 
para os professores (1970); Conflitos no lar e na escola: te-
oria prática da dinâmica de grupo segundo Piaget (1978); 
Estórias da educação no Brasil: de Pombal a Passarinho 
(1974); Piaget para principiantes (1980); Uma escola piage-
tiana (1981); Treinamento em dinâmica de grupo: no lar, 
na empresa, na escola (1982); Pedagogia: reprodução ou 
transformação (1984); Conflitos no lar e na escola: dinâmi-
ca de grupo (1988). 

http://www.jeanpiaget.com.br
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Conclusão

Brasil, país de várias histórias e dentre muitas há de 
educadores que desbravaram a mata, não a verde, mas a de 
conhecimento e que plantaram sementes que deram exce-
lentes frutos. Assim, relatamos nesta história da educação 
brasileira a vida de dois nordestinos que se preocuparam 
com a educação do seu povo, com o ideário de uma educa-
ção libertadora, libertária e construtivista: Paulo Freire e 
Lauro de Oliveira Lima, um com a educação de adultos e 
outro com a educação da criança. Como diria Euclides da 
Cunha: “O sertanejo antes de tudo é um forte”. Foram am-
bos fortes, com as dificuldades que a vida lhes trouxera, de 
dois lugares secos e áridos, Pernambuco e Ceará.

2021 – Centenário de nascimento de duas fortes per-
sonalidades, dois baluartes da educação brasileira. Neste 
artigo foi realizado um estudo histórico, social e educacio-
nal para uma melhor compreensão das realizações destes 
dois renomados educadores: Paulo Freire com a educação 
destinada aos jovens e adultos e Lauro de Oliveira Lima 
com um trabalho destinado ao público infantil com o ide-
ário piagetiano.

Almejamos com este estudo que mais pessoas co-
nheçam a história dessas duas personalidades que contri-
buíram significativamente para a educação da sua cidade, 
do seu estado e do seu país. Que a atual geração e a futu-
ra conheçam um pouco mais sobre esses educadores que 
fizeram história na educação brasileira. Esperamos que 
este texto desperte para futuras pesquisas e que muitos 
leitores, futuros pesquisadores, tirem do esquecimento 
personalidades que foram tão importantes para a cons-
trução de um Brasil melhor. 
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Percebemos, diante do que foi exposto neste artigo, 
a importância da história educacional, tanto para as ações 
pedagógicas como também para o conhecimento sobre o 
desbravamento de personalidades com o intuito de norte-
ar as gerações o valor da sapiência. Que a vida desses dois 
educadores, Paulo Freire e Lauro de Oliveira Lima, sejam 
exemplos para termos um país melhor, principalmente na 
Educação. Como diria Paulo Freire: Esperançar sempre.
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ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS MÉTODO PAULO 
FREIRE: UMA EXPERIÊNCIA EXITOSA

Socorro Iione Carneiro dos Santos Meneses1

 O presente trabalho será um relato de uma experi-
ência vivenciada a qual está indiretamente ligada ao gran-
de educador que em setembro de 2021, será comemorado 
seu centenário de nascimento: Paulo Freire. As comemo-
rações desta sublime data, já estão ocorrendo no mundo 
todo e, queremos também fazer parte deste evento.

 Falaremos então de um grupo intitulado GAC (Gru-
po de Apoio as Comunidade) cujo objetivo era ajudar e pro-
mover o bem estar das pessoas carentes de várias comu-
nidades dentre elas, o bairro Conjunto São Miguel, onde 
morei durante alguns anos e, fui uma das beneficiadas 
pelas ações desenvolvidas por esta entidade à qual con-
seguiu parceria com uma ONG Francesa, a qual investia 
recursos e, fiscalizava o uso dos mesmos.

 Contaremos então nossa experiência de trabalho 
oportunizado por esta ONG Francesa, onde tivemos a sa-
tisfação de ensinar uma classe de alfabetização de jovens 
e adultos, usando o Método de Paulo Freire, o qual teve 
grande envolvimento com a educação, tendo como palco a 
sala de aula com adultos, proporcionando uma formação 
libertadora. 

 Faremos então uma rápida pesquisa sobre o Mé-
todo de Alfabetização de Paulo Freire (etapas e as fases de 
1 Mestranda em Ciências da Educação pela Universidade Interamericana 

de Assunção. Licenciada em História (2006) – UVA, Licenciada em Peda-
gogia 2001) UVA, Especialista em AEE (Atendimento Educacional Especia-
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(2002) UVA. Professora de Educação Básica, efetiva da Rede Municipal de 
Caucaia. E-mail: prof.iione@gmail.com
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aplicação), o reconhecimento, apresentaremos algumas 
citações dele e, por fim nossas considerações finais. 

Breve relato de nossa trajetória de vida

 Nascemos no distrito de Macaoca, município na 
época de Quixeramobim, até 23 de dezembro de 1986. Nes-
ta data o distrito de Madalena, emancipou-se e, a partir de 
1989, teve seu primeiro Prefeito: Raimundo Andrade Mo-
rais. Com Madalena, sendo reconhecida como cidade, Ma-
caoca, passou então a ser o principal distrito deste novo 
município. Portanto somos natural de Madalena.

Nascemos numa família grande de doze filhos sen-
do a décima desta prole. Filha de agricultor, nossa maior 
herança deixada por nosso pai, foi o incentivo aos estudos. 
Fizemos o Ensino Fundamental até o 8º ano em Macaoca 
mas, a partir do 9º ano e, Ensino Médio (Pedagógico), foi 
em Madalena. Para dar continuidade aos estudos, meus 
pais permitiram que viesse morar (1988) na casa de uns 
conhecidos em Fortaleza e, cursei o 4º Pedagógico (Estu-
dos Adicionais: Estudos Sociais), no Colégio Fênix Caixei-
ral, onde começamos a ouvir sobre Paulo Freire.

Mudança de bairro

No ano seguinte fomos morar com alguns de meus 
irmãos que estavam residindo no Bairro Conjunto São Mi-
guel, para ajudar na organização da casa e, fazer cursinho 
visando o vestibular. Minha irmã mais velha (Creuza dos 
Santos Almeida), trabalhava na Escola Rotary Club São Mi-
guel, como cozinheira e, iniciou outro trabalho como Agen-
te de Formação Profissional, onde fazia o cadastro das pes-
soas da comunidade para fazer Cursos Profissionalizantes. 
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 Sentimos então o desejo de adquirir outros conhe-
cimentos pois em nossa concepção, é algo que ninguém 
poderá nos tirar ou seja, em algum momento na caminha-
da da vida, terá utilidade. 

GAC (Grupo de Apoio as Comunidades)

Essa parte da história, foi relatada em sua maioria 
por minha irmã Creusa. Segundo a mesma, o GAC, veio 
para dar suporte as comunidades menos favorecidas. Ele 
procurava nas comunidades grupos já formados para co-
meçar uma parceria. A priori, iniciou o trabalho nas cre-
ches e, criou um grupo de Agentes de Saúde pois elas ti-
nham contato direto com as famílias e, além do suporte na 
saúde, ouviam as queixas e necessidades de cada um. Vi-
ram a necessidade de criar a Agente de Formação Profis-
sionalizante para sair na comunidade buscando pessoas 
para se profissionalizar. Como o grupo começou a crescer, 
arranjaram um espaço na comunidade para desenvolver 
melhor o trabalho de cada pessoa. Foi criado também o 
balcão de empregos em parceria com o SINE (Sistema Na-
cional de Emprego), onde tentavam inserir as pessoas no 
mercado de trabalho mas, houve um grande entrave: em 
sua maioria essas pessoas não tinham formação. O GAC, 
procurou então realizar parcerias com o SENAC (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial), para capacitar es-
sas pessoas. Quando possível, traziam os profissionais do 
SENAC, para dar o curso na própria comunidade. Quando 
não era possível por falta de estrutura, as pessoas eram 
incentivadas a ir aos locais apropriados e, recebiam o vale 
transporte para o deslocamento do curso. Teve até mes-
mo em outra cidade: Sobral, um curso onde alguns jovens 
aprenderam a fazer vaso sanitário e, ao retornarem, rece-
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beram material para fazer e vender a preço baixo aos mo-
radores pois muitas residências ainda não tinham. Houve 
também cursos de Costura em máquina Industrial, Mar-
cenaria, Vigilante etc. Contudo, alguns foram possíveis 
realizar na comunidade como: Datilografia, Costura Sim-
ples, Cabeleireiro, Manicure, etc. Independente do curso 
ou do local onde acontecia, eram custeados pelo GAC, pois 
o objetivo era dar oportunidade de crescimento onde as 
pessoas pudessem se profissionalizar e, com isto provê o 
sustento. Tinha a visão de que o conhecimento é  libertador.

Para ensinar os cursos na comunidade, vinham pro-
fissionais do Senac, formavam várias turmas e, quando 
terminava uma, já tinha outra pronta para aprender.

Esse trabalho do GAC, foi realizado em várias comu-
nidades carentes de Fortaleza como: Conjunto São Miguel, 
Genibaú, Lagamar, Conjunto João Paulo II, Água Fria, den-
tre outros. 

Tivemos então oportunidade de participar de um 
dos Cursos: Preparação de Alimentos, o qual ocorreu na 
Escola de Nutrição Agnes June Leith, no Bairro Jacarecan-
ga e, uma das normas do curso era que os alunos tinham 
que vender o que fosse feito cada dia nas outras salas da 
escola. Então todos aprendiam a fazer os alimentos mas, 
na hora da venda, tinha o grupo para vender e outro para 
receber o dinheiro. Ao final de alguns cursos, o GAC, pro-
movia um dia de festa em alguma dessas comunidades 
onde os cursistas tinha oportunidade de expor e vender 
seus produtos como: roupas, artigos de artesanato, comi-
das e, o lucro era para cada um. Havia um rodízio de local 
e, assim era sempre em um bairro diferente. Em uma des-
sas exposições, eu e uma colega que também havia feito o 
curso de Preparação de Alimentos, fizemos vários bolos, 
tortas, baião, farofa e, fomos vender no bairro Genibaú. 
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Depois de tirar os gastos, repartimos o lucro e, foi algo 
muito produtivo. Antes de ocorrer esse evento, era bas-
tante divulgado na comunidade pois acontecia das 8:00 
às 16:00h, com a participação da comunidade e bairros 
 vizinhos. 

Para o GAC, a pessoa deveria saber fazer as escolhas 
e investir nela. Então quem fazia um curso de Preparação 
de Alimentos, deveria continuar aprendendo nesta área 
ou seja, fazer um de Congelamento, etc. Caso pensasse em 
ir para outra área, tinha dificuldades em conseguir uma 
vaga. Algum tempo depois, eu resolvi fazer um de Depar-
tamento de Pessoal e, tive que passar por uma entrevista 
e, justificar minha escolha pois não tinha nada a ver com 
o curso anterior. Apesar dos obstáculos, consegui a vaga 
e, em 1996, pude colocar em prática o conhecimento ad-
quirido pois, estava trabalhando em uma entidade onde 
nossas carteiras de trabalho tiveram que ser assinadas e, 
foi importante minha contribuição pois a moça responsá-
vel pelo setor, não tinha conhecimento. Para mim foi algo 
muito gratificante. 

Oportunidade de trabalho pelo GAC

No ano de 1990, surgiu uma oportunidade de traba-
lhar pelo GAC e, era ao mesmo tempo um grande desafio: 
Ensinar Alfabetização aos Jovens e Adultos. Nessa época, 
eu por meio de um contrato, ensinava no turno da manhã, 
uma turma de Jardim II no Centro Social Carola Picanço, 
no Bairro São Miguel. No período da tarde, resolvi estu-
dar e, cursei mais um 4º Pedagógico (Estudos Adicionais: 
Polivalente) no Colégio Capistrano de Abreu. Minha irmã 
que era Agente Profissionalizante, falou do interesse do 
GAC em dá oportunidade há muitos jovens fora de faixa e, 
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adultos, aprenderem a ler. Queriam formar duas turmas 
para estudarem à noite, durante seis meses, duas vezes 
por semana, das 19:00 às 21:00h. Demonstrei interesse 
bem como outras pessoas. Eu e, outra colega fomos esco-
lhidas e, fomos para uma capacitação na UFC (Universi-
dade Federal do Ceará), lá descobrimos que nossa linha 
de trabalho seria o Método Paulo Freire, o qual estimula 
a alfabetização dos adultos por meio da discussão de suas 
experiências de vida, fazendo uso de palavras que fazem 
parte da realidade dos alunos, que são decodificadas para 
aquisição da palavra escrita e compreensão do mundo. 
“Paulo Freire desenvolveu um método de alfabetização 
baseado nas experiências de vida das pessoas. Trabalha-
va “palavras geradoras” a partir da realidade do cidadão”. 
Com isto fugia do modelo das cartilhas prontas.

Na UFC, encontramos várias pessoas de outros bair-
ros pois iria ocorrer ao mesmo tempo em várias comuni-
dades. Ficamos encantadas com a formação e, achamos 
muito interessante a forma como iria ser desenvolvido 
nosso trabalho.

Depois de adquirir o conhecimento, estava se apro-
ximando o momento de colocar na prática. Minha colega 
e eu, nos reunimos na casa dela para planejar nosso tra-
balho e, confeccionar o material pois, por já conhecer um 
pouco da realidade da comunidade, escolhemos várias pa-
lavras geradoras, confeccionamos cartazes com imagens 
e, formamos as famílias silábicas de cada uma delas. Todo 
material era confeccionado em dobro pois mesmo traba-
lhando em salas vizinhas, precisávamos ter à mão. 

O espaço físico onde nosso trabalho seria desenvol-
vido, era uma escola Estadual que só funcionava na épo-
ca no turno diurno. Então foi cedida duas salas de aula 
para que ensinássemos ao povo humilde da comunidade, 
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a leitura e a escrita, no turno da noite. Os alunos foram 
matriculados e, vieram com muita esperança pois tinham 
muitas dificuldades mas, vontade para aprender. Nosso 
público era mesclado com jovens, adultos e até mesmo 
pessoas já idosas.

Apesar de procurar seguir um planejamento, sem-
pre ouvíamos nossos alunos e procurávamos saber sobre 
que palavras geradoras eles queriam logo aprender pois a 
partir de cada uma, novas palavras surgiam. Uns tinham 
mais dificuldades que outros mas, eram persistentes.

Aos poucos o trabalho foi evoluindo e, vimos com 
satisfação alguns alunos iniciarem o processo de aquisi-
ção da leitura e da escrita a partir de suas vivências. Para 
alguns, um dos maiores prazeres foi aprender escrever 
o próprio nome. Para realizar esse trabalho, recebíamos 
uma bolsa equivalente a meio salário mínimo. Mas, nossa 
grande alegria era ver o resultado de nosso trabalho pois, 
ao contemplar a satisfação dos alunos, principalmente das 
pessoas idosas, já nos sentíamos muito bem remuneradas. 
Alguns desses alunos conseguiram depois fazer cursos 
profissionalizantes e ingressar no mercado de trabalho.

Esse trabalho tinha o acompanhamento de pessoas 
do GAC, com reuniões, onde se discutia o progresso e as 
dificuldades do trabalho. Como havia parceria com uma 
ONG Francesa, o casal responsável veio nos visitar um 
vez de surpresa e, ao chegarem em nossa sala de aula, 
não entenderam que eu era a professora. Estava com 21 
anos e, era muito magrinha, além de baixinha. Eles eram 
franceses e, não falavam muito bem o português. Foi uma 
visita bem surpreendente pois na noite anterior eu não 
havia dormido pois estava terminando um trabalho da es-
cola e, ainda tive que estudar para fazer três avaliações no 
colégio. Então estava com muito sono e, com o raciocínio 
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muito lento. Por sorte eles estavam acompanhados de ou-
tras pessoas que explicaram à situação. Mas, ficaram sa-
tisfeitos pois ao falar com os alunos, puderam contemplar 
a alegria deles por estarem estudando e aprendendo. Para 
esse casal, a apropriação do conhecimento gera libertação 
e, propicia oportunidades. 

Apresar de ter sido uma experiência exitosa para 
a comunidade, não houve continuidade desta ação pois, 
após os seis meses, tempo no qual desenvolvemos o traba-
lho, não foram matriculadas novas turmas.

Mas, as ações desenvolvidas pelo GAC, nas comu-
nidades carentes, foi algo muito relevante para o desen-
volvimento delas visto que, muitos jovens, adultos, donas 
de casa, tiveram oportunidade de ter uma profissão e, até 
mesmo montar seu próprio negócio. O GAC, esteve pre-
sente na comunidade do bairro São Miguel, por um perí-
odo de seis anos gerando empregos e oportunizando co-
nhecimento a essa população carente.

Método Paulo Freire

Aplicado há mais de 58 anos (1963), o método Paulo 
Freire de Alfabetização foi testado inicialmente na cidade 
de Angicos, no sertão do Rio Grande do Norte. A inédita 
experiência, tinha uma ousada meta: alfabetizar adultos 
em 40 horas de aula, sem o uso de uma cartilha já pron-
ta. Naquela época, o Nordeste tinha aproximadamente 15 
milhões de analfabetos (50% da população nordestina na 
década de 60). A primeira experiência deu-se com 300 tra-
balhadores rurais, sem acesso à escola, os quais forma-
vam um grande contingente de excluídos da sociedade. 
Angicos era uma cidade de 13 mil habitantes e 75% eram 
analfabetos.   
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De acordo com Couto (1999) “Já naquela época Pau-
lo Freire defendia um conceito de alfabetização além da 
decodificação dos códigos linguísticos, ou seja, não basta 
apenas saber ler e escrever, mas fazer uso social e político 
desse conhecimento na vida cotidiana” 

Freire teve um contato prévio com os participantes, 
conhecendo suas realidades, histórias de vidas bem como 
o contexto social. Um grupo de educadores esteve junto de 
Freire nesta experiência em Angicos.

Para Couto (1999), “A concepção freiriana procura 
explicitar que não há conhecimento pronto e acabado. Ele 
está sempre em construção”. 

Etapas do Método

1. Etapa de investigação: aluno e professor buscam, 
palavras e temas mais significativos da vida do 
aluno, dentro de seu habitat. Em Angicos, foram 
escolhidas mais ou menos 400 palavras, desco-
bertas por meio do diálogo com os participantes. 
A partir daí são definidas as palavras geradoras. 
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A quantidade de palavras geradoras pode variar 
entre 18 a 23 palavras, aproximadamente. Depois 
essas palavras são apresentadas em cartazes 
com imagens.

2. Etapa de tematização: momento da tomada de 
consciência do mundo, por meio da análise dos sig-
nificados sociais dos temas e palavras. Os educa-
dores fazem associação das palavras com alguma 
situação cotidiana, conhecida por todos. Exemplo: 
a palavra ‘feira’ era acompanhada de uma imagem 
de uma mulher indo comprar ‘milho’, assim os es-
tudantes associavam as palavras com algo conhe-
cido para eles (a compra de milho na feira).

3. Etapa de problematização: nesta etapa o profes-
sor desafia e inspira o aluno a superar a visão 
mágica e acrítica do mundo, para uma postura 
conscientizada, partindo para a transformação 
do contexto vivido.

As Fases de Aplicação do Método

Freire propõe a aplicação de seu método em cinco 
fases:

• 1ª fase: levantamento do universo vocabular do gru-
po. Através das interações e do mútuo conhecimen-
to, há anotação das palavras da linguagem do grupo.

• 2ª fase: escolha das palavras selecionadas, seguin-
do os critérios da fonética, dificuldades fonéticas, 
numa sequência das mais simples para as mais 
complexas, do comprometimento pragmático da 
palavra na realidade social, cultural, política do 
grupo ou sua comunidade. 
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• 3ª fase: criação de situações existenciais caracterís-
ticas do grupo. Essas situações devem ser discutidas 
a fim de abrir perspectivas para analisar de forma 
crítica e consciente os problemas locais, regionais e 
nacionais.

• 4ª fase: criação das fichas-roteiro as quais traziam 
indicações de possíveis subtemas ligados às pala-
vras geradoras e sugestões para outros temas sele-
cionados dando início a outros debates.

• 5ª fase: criação de fichas de palavras para a decom-
posição das famílias fonéticas correspondentes às 
palavras geradoras. A partir das famílias silábicas 
conhecidas, o grupo forma novas palavras. 

Publicamente Freire aplicou seu método no Cen-
tro de Cultura Dona Olegarinha, um círculo de cultura do 
Movimento de Cultura Popular no Recife. Inicialmente a 
cinco alunos, dos quais três aprenderam a ler e escrever 
em 30 horas e os outros dois desistiram antes de concluir. 
Tendo por base a experiência de Angicos, o Presidente do 
Brasil na época, João Goulart, convidou Paulo Freire, para 
organizar o Plano Nacional de Alfabetização. Este plano, 
iniciado em janeiro de 1964, tinha como objetivo alfabeti-
zar 2 milhões de pessoas em 20 000 círculos de cultura. 
Mas, devido Golpe de Estado no Brasil em 1964, em abril, 
esse projeto foi abortado. Surgiu em seu lugar, o Movi-
mento Brasileiro de Alfabetização, mas com uma metodo-
logia distinta do método freiriano.

O reconhecimento

Ao longo de sua trajetória tornou-se um dos mais 
importantes pensadores do século XX. Por causa da sua 
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prática político-pedagógica libertadora, considerada sub-
versiva durante à ditadura, viveu exilado por 16 anos (1964-
1980). Mesmo distante, não deixou de trabalhar e, no Chile, 
onde ficou inicialmente, coordenou projetos de alfabetiza-
ção de adultos, durante cinco anos pelo Instituto Chileno 
da Reforma Agrária. Em 1969, foi convidado a lecionar na 
Universidade de Harvard. Em 1970, foi consultor e coorde-
nador emérito do Conselho Mundial de Igrejas (CMI), com 
sede em Genebra, na Suíça. Até retornar ao Brasil em 1980, 
Freire viajou por mais de 30 países pelo CMI, dando con-
sultoria educacional e implantando projetos de educação 
voltados para a alfabetização, redução da desigualdade 
social e para garantia de direitos. Neste período desen-
volveu importantes projetos educativos em Moçambique, 
Guiné-Bissau, Zâmbia e Cabo Verde. Defendeu sempre que 
o objetivo da escola é ensinar o aluno a “ler o mundo para 
poder transformá-lo” Para ele os educadores (as) devem 
ensinar conteúdos, mas não como verdade absoluta. Para 
ele, ninguém ensina nada a ninguém, mas que também as 
pessoas não aprendem sozinhas. “Os homens se educam 
entre si mediados pelo mundo”, ressaltava. Em sala de 
aula, tanto o professor quanto o aluno, aprenderão juntos, 
com base nas relações afetivas e democráticas, garantin-
do a liberdade de expressão. 

O educador pernambucano foi homenageado em di-
versos países e publicou dezenas de obras, traduzidas em 
mais de 20 idiomas. Recebeu 39 títulos de Doutor Honoris 
Causa – 34 em vida e cinco in memoriam – e mais de 150 
títulos honoríficos e / ou medalhas. Em 2012, foi declarado 
patrono da educação brasileira.
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Citações de Paulo Freire

As citações foram pesquisadas no site brasilescola.

• “A leitura do mundo precede a leitura da palavra, 
daí que a posterior leitura desta não possa prescin-
dir da continuidade da leitura daquele.”

• “Se a educação sozinha não transforma a sociedade, 
sem ela tampouco a sociedade muda.”

• “A alegria não chega apenas no encontro do acha-
do, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e 
aprender não pode dar-se fora da procura, fora da 
boniteza e da alegria.”

• “Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos 
nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos 
alguma coisa. Por isso aprendemos sempre.”

Considerações finais 

Propusemos neste apresentar um relato de uma ex-
periência vivenciada no ano de 1990, onde tivemos opor-
tunidade de trabalhar com uma classe de alunos composta 
por jovens e adultos, usando o Método Paulo Freire, para 
alfabetizar de forma que eles se apropriassem da leitura e 
escrita a partir de suas vivências. Esse desejo de compar-
tilhar nossa exitosa experiência, surgiu por conta das co-
memorações do centenário de nascimento este ano, deste 
honorável educador, Paulo Freire.

 Para que essa experiência viesse a acontecer tive-
mos um contato com o GAC (Grupo de Apoio as Comuni-
dades), o qual buscava apoiar e ajudar as famílias menos 
favorecidas a ter autonomia social e democrática, inves-
tindo por meio principalmente de cursos profissionalizan-
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tes, balcão de empregos, parcerias com outras entidades. 
Tivemos uma oportunidade única mas, bem sucedida. 

 Falar um pouco do método Paulo Freire, é algo que 
ainda nos encanta pois, é muito prazeroso pesquisar so-
bre sua vida e obras. Certamente uma das melhores for-
mas de homenageá-lo é continuar estudando suas obras, 
refletindo sobre seu legado para servir como escudo a 
toda e qualquer forma de ataque à educação. 
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UM CLUBE PARA LEITURA E DISCUSSÃO DE 
LITERATURA INGLESA NO ENSINO MÉDIO: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA

Maria Rossana Luna1

Introdução

O escrito que aqui se inicia busca relatar a experi-
ência de um curso de formação continuada voltado para 
o corpo discente do Ensino Médio e ofertado na Escola 
Técnica de Saúde de Cajazeiras (ETSC), localizada no Cen-
tro de Formação de Professores do campus cajazeirense 
da Universidade Federal de Campina Grande. O curso foi 
nomeado English Book Club (Clube do Livro Inglês) e se 
configurou como um espaço para o corpo discente ler e 
apreciar a literatura em língua inglesa, bem como discutir 
os textos lidos em conjunto. 

As origens do curso estão atreladas, de certa forma, 
à reduzida carga-horária da disciplina de língua inglesa 
no Curso de Ensino Médio, o que torna imperativa a ne-
cessidade de oferecer mais oportunidades para que os(as) 
discentes se envolvam no aprendizado dessa língua es-
trangeira, cuja utilidade no mundo atual já está bem esta-
belecida. Porém, seria muito simplista afirmar que o curso 
a ser relatado aqui tinha como objetivo principal o de ma-
ximizar o tempo de contato e estudo dos(as) envolvidos(as) 
com a língua inglesa. 

Deve-se observar que “[o] que entendemos por obra 
‘literária’ consiste, em parte, em tomar o que é dito nos 
termos como é dito [...] A linguagem é constitutiva da rea-

1 Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras. Centro de Formação de Professores 
e Universidade Federal de Campina Grande.



MARIA ROSSANA LUNA

190

lidade ou da experiência e não se resume a mero veículo.” 
(EAGLETON, 2019, posição 39). Portanto, é apenas a partir 
da interpretação, análise e avaliação da obra e da sua lin-
guagem, reconhecendo “o que é dito nos termos de como 
é dito” que se conquista o título de proficiente leitor(a). Por 
isso, um proficiente leitor ou uma proficiente leitora é uma 
pessoa que cultivou a habilidade de pensamento crítico. E, 
de fato, a implantação do curso esteve alicerçada no fato 
de que ler e discutir literatura poderia ajudar a desenvol-
ver nos(as) participantes essa habilidade. 

Desse modo, a própria natureza de um curso dis-
farçado de um clube de leitura é rebelde e foge da prática 
“bancária” que Paulo Freire (2011) censurava. A educação 
“bancária” requer que o professor desumanize a pessoa 
estudante e objetifique-a, enxergando-a como um ban-
co onde depositar o conteúdo selecionado para a aula do 
dia. O English Book Club, contudo, pedia do(a) estudante 
a aguçada curiosidade que alimentasse a firmeza no pro-
pósito de conclusão das leituras, pedia também a coragem 
de aventurar-se tal qual um detetive na observação das 
pistas que os textos lhe ofereciam e se arriscar na cons-
trução de um ou múltiplos sentidos cabíveis para as his-
tórias lidas. As expressões “curiosidade”, “capacidade de 
arriscar-se, de aventura-se” são utilizadas por Freire (op. 
cit.) para elaborar o conceito de “gosto por rebeldia”, o qual 
é necessário que estudantes mantenham vivo a fim de se 
livrarem da posição de Bancos. 

Diante dessa exposição, a experiência aqui relatada 
objetiva discutir alguns princípios que alicerçaram a im-
plantação de um curso de apreciação de literatura, princí-
pios esses que foram norteados pelo desejo de agenciar um 
ensino um pouco mais próximo daquele que Paulo Freire 
visualizou – o qual respeita a liberdade e a criatividade 
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do(a) educando(a) e, com isso, transforma-o(a) em alguém 
capaz de reivindicar seu endereço na história. Posto isso, 
apresentamos a seguir como a prática da leitura literária e 
a autonomia do indivíduo podem estar relacionadas.

Literatura e pedagogia da autonomia

Candido (2011) afirma que a construção de uma so-
ciedade justa requer o respeito aos direitos humanos. 
Esse autor afirmou que a fruição da arte e da literatura em 
todas as suas modalidades é um direito inalienável, pois 
garante a integridade espiritual dos cidadãos. Antes de 
prosseguirmos, então, precisamos definir o que entende-
mos por literatura. Aqui a definição oferecida pelo próprio 
Candido (2011) será adotada, o autor escreve que a literatu-
ra engloba todas as criações mais ou menos complexas de 
toque poético, ficcional ou dramático de cada civilização. 

Essas criações literárias, quando trabalhadas no 
âmbito da escola, se configuram como um meio valoroso 
de instrução, uma vez que podem ser consideradas como 
equipamentos intelectuais e afetivos – isto é, pela possibi-
lidade de ajudar os leitores a viver dialeticamente os pro-
blemas, a literatura nos ajuda a conhecer as sociedades de 
que são frutos, os sentimentos e ações daqueles(as) que as 
compõem (CANDIDO, 2011) e fazer avaliações críticas so-
bre eles. Conhecer obras literárias, portanto, é se engajar 
num processo que é tanto da ordem do intelecto quanto da 
ordem da humanização.

A humanização aqui é concebida como uma trajetó-
ria que permite o exercício da reflexão, a aquisição do sa-
ber, a percepção e apreensão da complexidade do mundo 
e dos seus seres, o afinamento das emoções, o cultivo do 
humor e a apreciação da beleza (CANDIDO, 2011). A lite-
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ratura é indubitavelmente um instrumento de mediação 
para que tal processo se efetive, pois o que os autores(as) 
fazem é organizar as palavras num todo articulado, trans-
formando experiências caóticas, subjetivas e/ou amorfas 
em expressões organizadas e mundos coerentes. Com 
isso, autores (as) conduzem leitores a afinar suas capaci-
dades de observar e explicar o eu, os(as) outros(as) e a so-
ciedade (CANDIDO, 2011). 

Um clube de leitura (de literatura de qualquer lín-
gua), portanto, oferece um espaço para estudantes se 
engajarem em oportunidades de conhecer outras socie-
dades, refletirem sobre as mesmas e observarem os senti-
mentos e ações de outras pessoas através de um processo 
mais detido e dialogado de interpretação de obras lite-
rárias, criando paralelos entre suas vivências e àquelas 
trazidas nas obras estudadas. Assim, considerando o que 
foi exposto por Candido (2011), conclui-se que um clube de 
leitura se constitui como um espaço privilegiado de prá-
ticas intelectuais e humanizadoras. Porém, para que isso 
ocorra, é preciso que a pessoa que conduz as discussões e 
leituras seja democrática. 

Para Freire (2011, posição 312), um educador ou edu-
cadora pode ser caracterizado como um ser verdadeira-
mente democrático se não “negar-se o dever de, na sua 
prática docente, reforçar a capacidade crítica do educan-
do, sua curiosidade, sua insubmissão.” O autor escreve 
ainda que é preciso que a pessoa educadora oriente a tur-
ma a se aproximar dos objetos cognoscíveis com rigorosi-
dade metódica, isto é, a pensar certo. Ora, essa discussão 
do renomado pedagogo nos conduz a refletir sobre o que 
significa pensar certo no âmbito de estudos da literatura 
e também o que significa mediar um clube de leitura e as 
discussões literárias que se dão nele de forma democrá-
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tica. Logo, tentarei na próxima seção deste escrito expor 
como tentei me posicionar como uma educadora demo-
crática e ensinar a rigorosidade metódica aos educandos. 

A democracia e o pensar certo no contexto do English 
Language Club

Antes de adentrarmos propriamente na discussão 
prometida na seção anterior, faz-se necessário uma apre-
sentação de um breve histórico de como o curso surgiu 
e aconteceu. Parafraseando a renomada autora inglesa 
Jane Austen: é uma verdade universalmente conhecida 
que pessoas que amam livros gostam de estar na compa-
nhia de outras pessoas que amam livros. Apesar disso, du-
rante todos os meus anos de formação, nunca me foi dada 
a oportunidade de participar de um clube do livro, de for-
ma que passei muitos anos nutrindo a vontade de ter um 
lugar para viver um bom livro e compartilhar o que aquela 
vivência havia feito por mim com outras pessoas. Dessa 
vontade não atendida nasceu a vontade de organizar um 
clube do livro. Contudo, esse desejo continuaria desassis-
tido se eu não houvesse encontrado o terreno fértil que en-
contrei na ETSC para a implantação do English Book Club. 

Como professora de Língua Inglesa nos três anos do 
Curso de Ensino Médio, observei que o público atendido 
pela escola era formado por muitas pessoas que buscavam 
aumentar a sua compreensão da língua inglesa e que seus 
estudos da língua não eram limitados ao que era aborda-
do em aula. Entre esses sujeitos, alguns tinham condições 
financeiras de arcar com o investimento em um curso de 
línguas, enquanto outros procuravam estudar a língua de 
forma autodidata. Observei também que muitas das pes-
soas ali eram vorazes leitoras. Confesso que ao submeter 
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o projeto do curso, eu não tinha certeza de quantas pes-
soas iriam se interessar por ele, mesmo porque a carga-
-horária do Curso de Ensino Médio é elevada e cumprir 
essa carga-horária não é a exclusiva responsabilidade de 
muitas das pessoas que formam o corpo discente. 

Apesar desse receio, a proposta de curso foi subme-
tida e propunha a duração de 32 horas para realização das 
atividades. A proposta foi estruturada para que o clube de 
leitura se configurasse como um espaço de incentivo à lei-
tura e estímulo ao pensamento crítico dos integrantes a 
medida em que esses se engajassem em discussões apro-
fundadas sobre diferentes obras literárias. O curso de-
veria ser oferecido na modalidade remota, respeitando a 
necessidade de distanciamento físico imposta pela pande-
mia de COVID-19, a qual tornou a realização de atividades 
acadêmicas presenciais inviável na ocasião. As atividades 
seriam semanais, intercalando-se semanas para a turma 
em conjunto trabalhar por duas horas na leitura da obra 
em estudo e semanas em que a turma discutiria a obra (ou 
parte da obra) lida na semana anterior. O suporte para as 
reuniões seria o Google Meet e essas deveriam se esten-
der por até 2 horas e mediadas na língua materna dos(as) 
participantes. Nesses encontros, a coordenadora teria a 
função de acompanhar, organizar e mediar as discussões. 

O projeto foi aprovado e, em seguida, divulgado. 
Embora o público-alvo incluísse a princípio apenas estu-
dantes matriculados no Curso de Ensino Médio da ETSC, 
uma vez que houve um atraso na seleção de alunos para o 
1º ano, o que pediu o adiamento do início do ano letivo de 
2021, resolvi que não prorrogaria o início do English Book 
Club, a fim de oferecer ao corpo estudantil já matriculado 
uma opção de atividade enquanto as aulas regulares não 
retornavam. Além disso, ampliei a oferta de vagas para 
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alunos e alunas egressos da escola. Ao todo, quinze alunos 
se matricularam, dos quais onze eram alunos e alunas re-
gulares da escola e quatro eram alunos e alunas egressos. 
Dessas quinze pessoas que compunham a turma, onze 
concluíram o curso. A professora de língua portuguesa da 
instituição participou também do projeto como colabora-
dora, dando suporte na mediação das discussões.

O English Book Club teve início em 23 de março de 
2021 e foi concluído em 9 de julho de 2021. No transcorrer 
do mesmo, a turma concluiu a leitura e discussão dos se-
guintes textos e obras: o poema I Keep Six Honest Serving 
Men (1902), de Rudyard Kipling; o livro Alice’s Adventu-
res in Wonderland (1865), de Lewis Carrol; o livro Peter & 
Wendy (1911), de J.M. Barrie; o conto The Five Orange Pips 
(1892), de Sir Arthur Conan Doyle; e o conto A Case of Iden-
tity (1892), também de autoria de Sir Arthur Conan Doyle. 
Todas as obras encontram-se em domínio público e estão 
disponibilizadas na internet. É importante observar que, 
na ocasião de divulgação do curso, informou-se que as 
obras selecionadas deveriam obedecer a este critério, pois 
não era a minha intenção alienar ninguém da participação 
do curso por motivos financeiros. Com exceção do poema 
de Rudyard Kipling, as obras foram selecionadas por meio 
de votações.

Além de realizar as leituras e participar das discus-
sões, cada integrante da turma deveria preencher um diá-
rio de leitura, intitulado My Literary Opinions. Uma cópia 
do diário de leitura foi feita para cada aluno e comparti-
lhada via Google Drive, sua apresentação era em forma-
to de tabela que incluía os campos: título, autor(a), ano de 
publicação, país de publicação, gênero, datas de início e 
término da leitura, personagens favoritos(as), citações, 
observações e nota para a obra. O uso desse instrumento 
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de acompanhamento possibilitaria que participantes mais 
tímidos(as) tivessem uma oportunidade para além dos en-
contros no Google Meet de expressar os sentimentos e 
reflexões que surgiram a partir da leitura de cada obra. A 
comunicação com a turma se deu através de um ambiente 
virtual no Google Classroom. 

Com o fim desse breve relatório e contextualização, 
é possível agora relacionar os pressupostos teóricos de 
Candido (2011) e Freire (2011) às atividades e forma de or-
ganização do clube do livro. Primeiramente, observamos 
anteriormente que com exceção de um poema trazido na 
aula inicial do curso, todos os textos e obras foram selecio-
nados via votação, sendo que o único critério que deveria 
ser observado é que as obras deveriam estar em domínio 
público. No primeiro dia de aula, opções foram oferecidas 
aos alunos e depois perguntou-se se eles teriam alguma 
sugestão de obra para entrar na votação. Na ocasião, al-
gumas pessoas da turma recomendaram títulos e a vota-
ção foi feita através de um formulário elaborado no Google 
Forms. 

Na posição de mediadora do curso, teria sido fácil 
impor uma lista de títulos a serem trabalhados, selecio-
nando para esta apenas obras que já tivessem sido lidas 
e analisadas por mim. Porém, se eu fizesse isso, talvez es-
tivesse tolhendo a curiosidade e autonomia dos membros 
do grupo. Por isso, apesar de reconhecer que seria mais 
confortável para mim enquanto mediadora agenciar a se-
leção dos livros, isso seria contrário ao perfil democráti-
co que Freire (2011) coloca como pré-requisito às pessoas 
educadoras. Os demais textos trabalhados foram selecio-
nados seguindo o mesmo protocolo, de forma que bus-
quei consistentemente fazer com que as obras trabalha-
das fossem uma escolha democrática e que despertassem 
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a curiosidade do grupo e não que satisfizessem apenas o 
meu sentimento de conforto.

No decorrer das aulas, isto é, no momento de dis-
cussão dos textos literários, procurei também criar um 
espaço democrático para a discussão daquilo que líamos, 
mas que prezasse ainda pelo rigor metódico do estudo do 
objeto de leitura que é igualmente preconizado por Freire 
(2011). Na aula inaugural, discutiu-se com a turma sobre o 
que configura uma boa interpretação literária. Para que 
os(as) integrantes do grupo sejam capazes de oferecer co-
mentários criteriosos sobre as obras, trabalhou-se junto a 
esses(as) os conceitos de interpretação e superinterpreta-
ção (ECO, 1993). Isso se deu pois é importante entender que 
toda interpretação precisa seguir critérios e ser vinculada 
ao objeto literário em análise, porque as palavras selecio-
nadas por um(a) autor(a) são um conjunto de evidências 
materiais que podem comunicar várias coisas, mas não 
toda e qualquer coisa (ECO, 1993). Isto é, precisa-se admitir 
que existem interpretações sãs e não-sãs; para que uma 
interpretação seja sã é necessário que parta de indícios 
textuais que se encaixam no todo da obra. 

Na tarefa de ensinar o rigor metódico aos alunos, a 
ferramenta pedagógica mais útil que tinha à minha dispo-
sição era a pergunta “Por quê?”. Assim, sempre que alguma 
das pessoas da turma propunha uma interpretação para 
determinada passagem de uma obra que, com base nas 
evidências trazidas no texto, não se sustentava, eu ques-
tionava a pessoa sobre o porquê de ela ter chegado a aque-
la conclusão. No momento que a pessoa tentava explicar 
os meios pelo qual ela tinha chegado aquela conclusão, ela 
percebia que não tinha evidências suficientes para ampa-
rar o argumento e, com isso, abandonava a ideia anterior 
para construir um novo significado para a passagem ou 
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aderir a uma explicação oferecida pelos demais membros 
do grupo. O simples pedido para que um educando ou uma 
educanda explique o processo mental que o(a) levou a che-
gar a uma conclusão sobre o que o texto quer dizer é uma 
forma consistente de levar os(as) estudantes a pensarem 
criticamente sobre o objeto cognoscível da vez. 

A ciência de que existem interpretações mais e me-
nos acuradas pode ser um elemento que inibe a participa-
ção daquelas pessoas mais sensíveis ao julgamento alheio. 
Portanto, um desafio que pode influenciar a fluidez das 
discussões literárias é o silêncio que é fruto do medo de 
errar. Observei em alguns momentos das reuniões que o 
grupo esperava sempre que a discussão partisse das pes-
soas mediadoras e que eles se sentiam reticentes em lide-
rar a conversa sobre a obra. Nesses momentos, uma sim-
ples pergunta como “Qual passagem chamou a atenção de 
vocês? Por quê?”, contudo, induz os alunos e alunas a se 
posicionarem e darem início à discussão. 

Apesar de não ser o objetivo do curso ensinar todos 
os elementos da prosa e da poesia, elementos esses que 
já são discutidas nas aulas de literatura. Em um curso de 
apreciação e análise literária, faz-se necessário discutir as 
técnicas que o texto em prosa usa para construir a narrati-
va e o personagem.2 Terry Eagleton, na sua obra Como Ler 
Literatura: Um Convite (2019), ao escrever sobre como se 
tornar alguém que se engaja na crítica literária, observa 
que:

Não se fala nada sobre as técnicas que o romance 
usa para construir os personagens. Ninguém per-
gunta sobre as atitudes que o próprio livro adota 

2 A restrição aqui em falar das técnicas utilizados pela prosa deve-se ao 
fato de que todos os textos selecionados pela turma pertenciam a essa 
 categoria.
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em relação a essas figuras. Os juízos no livro são 
sempre coerentes ou podem ser ambíguos? E as 
imagens, o simbolismo e a estrutura narrativa do 
romance? Reforçam ou enfraquecem o que senti-
mos sobre os personagens? (EAGLETON, 2019, po-
sição 33)

Essas perguntas que Eagleton (2019) alega que nin-
guém faz ao analisar romances foram utilizadas no decor-
rer das discussões das obras – fossem elas romances ou 
não – e também ajudaram muito na fruição das discussões, 
pois, ao nos engajarmos em respondê-las, vamos além da 
leitura pelo mero entretenimento e passamos a avaliar a 
informação e a forma como a informação é construída no 
texto. “Informação” aqui sendo empregada no sentido de 
dados que constroem a narrativa e os personagens que 
encontramos nelas. Essas perguntas ajudam as pessoas 
leitoras também a ter uma experiência de leitura mais di-
recionada e rigorosa em seus métodos de realização. 

Também é importante relembrar a turma continua-
mente de que o espaço-tempo da aula é um lugar seguro 
para cometer erros e revisá-los – isso colabora para que a 
turma torne-se mais confiante ao expor suas ideias. Crian-
do-se um ambiente em que erros não são repreendidos e/
ou sinônimo de perda de pontos para a média bimestral, 
agencia-se, de certa forma, as palavras de Freire (2011, po-
sição 1219): “o essencial nas relações entre educador e edu-
cando [...] é a reinvenção do ser humano no aprendizado 
de sua autonomia.” A independência intelectual se faz pos-
sível quando o(a) estudante percebe que é sempre aceitá-
vel retroceder e encontrar novos caminhos para atingir 
os objetivos propostos, no caso do clube: interpretar tex-
tos de forma a observar as evidências que esses escritos 
 apresentam. 
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Considerações finais 

No decorrer deste capítulo, apresentou-se o English 
Book Club, que se configurou como um curso voltado para 
a apreciação de e diálogo sobre obras literárias em língua 
inglesa. Entendemos que um clube de leitura que incenti-
vasse a apreciação da literatura seria de vital importância 
no contexto do Ensino Médio, pois a atividade da leitura 
torna as pessoas capazes de conhecer e avaliar outros 
pontos de vista e o uso da linguagem para que, assim, cul-
tivem o pensamento crítico.

Contudo, para que isso de fato ocorra, a pessoa me-
diadora deve assumir uma posição democrática a fim de 
não tolher a curiosidade, liberdade e autonomia do(a) edu-
cando(a). Assumir uma posição democrática não pode se 
confundir com assumir uma posição leniente, que deixa 
os alunos sem assistência e feedback, ora sim significa 
deixar os sujeitos explorarem os significados de um texto 
enquanto os conduz a refletir sobre esse com rigor metó-
dico. Sem rigor metódico é impossível contribuir para o 
crescimento intelectual e pessoal do indivíduo.

Compreendo que algumas das decisões que tomei 
na forma de condução do curso podem desestabilizar a 
pessoa educadora. Ao deixar a turma decidir os títulos a 
serem lidos, por exemplo, ao invés de escolher obras para 
estudo e divulgá-las previamente, tive receio por dois 
motivos: (1) a evasão poderia ser acentuada por muitos 
alunos(as) não terem se comprometido com a leitura de 
obras específicas antes do curso e não sentirem o apelo 
dos livros escolhidos pelos(as) demais; (2) talvez eu não 
pudesse contribuir para a análise e estudo de obras que 
já não fossem conhecidas por mim. Para lidar com esse 
segundo receio, eu retomava sempre ao escrito de Frei-
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re (2011, posição 1234): “Como professor não me é possível 
ajudar o educando a superar sua ignorância se não supero 
permanentemente a minha”, de forma que o estudo sobre 
as obras teve que complementar a leitura de certas obras. 
Quanto ao meu primeiro receio, preferi arcar com suas 
possíveis consequências do que sacrificar a democracia 
que buscava instaurar no curso.

Apesar de estar satisfeita com o trabalho realizado 
e ter recebido uma avaliação positiva dos(as) próprios(as) 
integrantes da turma para o curso, o qual a pedido deles 
será mais uma vez ofertado no segundo semestre de 2021. 
Reconheço que há sempre espaço para melhorias dos mé-
todos utilizados. Um elemento que pretendo incorporar à 
nova edição do curso será o compartilhamento de um guia 
de estudo para a obra em um momento anterior a discus-
são, a fim de instigar as pessoas da turma a terem mais 
liderança nesses momentos. Talvez esse guia possa ser 
escrito colaborativamente antes do estudo de cada texto 
selecionado e incluir perguntas elaboradas pelos(as) pró-
prios(as) integrantes da nova turma a fim de fomentar o 
senso crítico e curiosidade do grupo em relação a obra. 
Os(as) discentes poderão, então, se alternar na leitura das 
perguntas e liderar um momento de discussão da obra.

Ao escrever este texto, espero que outros e outras 
colegas da área percebam que a implantação de um clube 
de literatura no contexto do Ensino Médio é possível e que 
isto pode ser feito de forma alinhada a pedagogia da au-
tonomia de Freire (2011). Dessa forma, contribuímos para 
a formação dos(as) nossos(as) alunos(as). Encerro, então, 
com os votos de que alguma das atividades e reflexões 
aqui descritas possa inspirar atividades formativas que se 
deem em outros âmbitos.



MARIA ROSSANA LUNA

202

Referências

CANDIDO, Antonio. Vários Escritos. Rio de Janeiro: Ouro 
sobre Azul, 2011.

EAGLETON, Terry. Como Ler Literatura: um convite. Porto 
Alegre: L&PM, 2019.

ECO, Umberto. Interpretação e Superinterpretação. São 
Paulo: Martins Fontes, 1993.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: Saberes neces-
sários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2011. 
E-book Kindle.



MEMÓRIA DO SERTÃO NORDESTINO E FORMAÇÃO DE UMA IDENTIDADE 
DE PERTENCIMENTO REGIONAL: CANÇÕES DE LUIZ GONZAGA

 COMO METODOLOGIA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

203

MEMÓRIA DO SERTÃO NORDESTINO E FORMAÇÃO 
DE UMA IDENTIDADE DE PERTENCIMENTO 
REGIONAL: CANÇÕES DE LUIZ GONZAGA COMO 
METODOLOGIA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

José Cristiano da Silva1

Introdução

O presente trabalho tem como finalidade compre-
ender Memórias do Sertão Nordestino, especialmente do 
Ceará, e a formação de uma identidade de pertencimento 
regional através de canções de Luiz Gonzaga como meto-
dologia de ensino de história. No que tange a prerrogati-
va refletimos acerca de quais maneiras podemos utilizar 
canções de Luiz Gonzaga como uma metodologia pedagó-
gica para conhecer e valorizar memórias do sertão.

Buscamos encontrar, nesta pesquisa bibliográfica 
e documental, riquezas do sertão nordestino a partir de 
fontes selecionadas (nove canções de autorias dos auto-
res: Luiz Gonzaga, Zé Clementino, Zé Marcolino, Hum-
berto Teixeira, Gordurinha, Nelinho, João Pernambucano, 
Gonzaguinha, Patativa do Assaré e entre outros composi-
tores), através de suas experiências vividas no contexto 
social nordestino, no que diz respeito, a situação que as 
terras nordestinas enfrentam, quando sofrem longas es-

1 Professor José Cristiano da Silva. Pós-graduado em Gestão e Coordenação 
Pedagógica pela Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA; Pós-gradu-
ado em Políticas Públicas Social pela Faculdade Plus; Graduação em Li-
cenciatura Plena em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú 
– UVA; Graduação em Licenciatura Plena em Geografia pela Uniasselvi e 
Bacharel em Teologia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Pro-
fessor da Rede Pública do Estado do Ceará/SEDUC e membro fundador da 
Academia de Letras de São Gonçalo do Amarante. E-mail: morettcristia-
no@gmail.com 
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tiagens de chuvas no sertão. O objetivo geral é ter uma 
compreensão da importância do Sertão Nordestino para 
a formação de uma identidade de pertencimento regional 
através das canções de Luiz Gonzaga, de artigos científi-
cos e documentos analisados, sobre o valor da sabedoria 
popular e a cultura do povo nordestino, como metodolo-
gias de ensino de História para o 8º ano do Ensino Funda-
mental, na escola pública. 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivos espe-
cíficos identificar memórias culturais da vida do Sertão e 
a sua especificidade historiográfica regional, por meio dos 
documentos educacionais voltados ao ensino de História 
no Ensino Fundamental. Assim como discutir o cenário 
construído da memória do Sertão Nordestino a partir das 
músicas de Luiz Gonzaga. E por fim, analisar algumas de 
suas músicas de Luiz Gonzaga como metodologia de en-
sino de História no 8º ano do Ensino Fundamental como 
proposta de formação de pertencimento regional.

Diante do quadro apresentado a memória do Sertão 
Nordestino e a formação de pertencimento regional atra-
vés das canções de Luiz Gonzaga como metodologia de 
ensino marcham de forma desafiadora, quando é visível 
a malevolente situação de professores e professoras sem 
um apoio para árdua tarefa de aplicação de novas pers-
pectivas metodológicas, diante da dimensão catastrófica 
que a educação básica brasileira terá de enfrentar pós 
pandemia. 

A memória cultural do sertão nordestino e sua 
especificidade para uma formação regional

A memória cultural do sertão nordestino é algo tão 
marcante e tão específico que se torna único, mágico e 
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contagiante. A beleza do sertão e seus encantos são provas 
de uma especificidade de um povo alegre e guerreiro na 
batalha pela sobrevivência na contramão do preconceito, 
na luta contra as severas secas, uma terra rica e ao mes-
mo tempo pobre. Na luta diária do sertanejo contra o pre-
conceito, sua identidade é desmerecida junto do contexto 
sociocultural, quanto ao espaço cultural da arte ao saber 
regional, no que diz respeito aos costumes e sabedorias 
popular, a identidade e a regionalidade dos encantos do 
sertão nordestino não são vistas como metodologia de en-
sino, saberes dos poetas como o sertanejo Zé Marcolino, 
Humberto Teixeira, Zé Clementino, Patativa do Assaré, 
Gonzaguinha e outros que foram parceiros de Luiz Gonza-
ga, no que diz respeito a tentativa de apresentar ao Brasil e 
ao mundo a beleza do sertão nordestino. Homens que va-
lorizam as tradições nordestinas, dos cantadores repen-
tistas às festas populares deste sertão. 

Sendo assim, as prosas sertanejas, a beleza dos pás-
saros, a beleza da caatinga e do próprio jumento, símbo-
lo do sertão, conquistaram destaque, levaram profundas 
reflexões da importância e vivência de homens do sertão, 
de origens humildes e uma singela expressão. Onde a 
canção Luar do Sertão é uma toada brasileira de grande 
popularidade. Seus versos simples e ingênuos elogiam a 
vida no sertão, especialmente o luar. Foi originalmente 
um coco sob o título “Engenho de Humaitá”. O Catulo da 
Paixão Cearense defendeu em toda a sua vida que era seu 
autor único, mas hoje em dia se dá crédito da melodia a 
João Pernambuco (1883-1947). É uma das músicas brasi-
leiras mais gravadas de todos os tempos, relatando essa 
beleza do sertão, como diz a canção: “Oh! Que saudade do 
luar da minha terra. Lá na serra branquejando folhas se-
cas pelo chão. Este luar cá da cidade tão escuro. Não tem 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cantador&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Toada&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sert%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coco_(dan%C3%A7a)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catulo_da_Paix%C3%A3o_Cearense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catulo_da_Paix%C3%A3o_Cearense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Pernambuco


JOSÉ CRISTIANO DA SILVA

206

aquela saudade do luar lá do sertão. “Não há, ó gente, ó 
não Luar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó não Luar 
como esse do sertão”. (PERNAMBUCO, 1883-1947).

Neste viés, toda essa riqueza tem que aprender com 
um idioma natural do sertão, onde o Rei do Baião, Luís 
Gonzaga, nos apresenta o ABC do sertão para nos ensinar 
a ler a beleza do povo sertanejo do sertão nordestino:

Lá no meu sertão pros caboclo lê têm que aprender 
outro ABC. O jota é ji, o éle é lê. O ésse é si, mas o 
érre tem nome de rê. O jota é ji, o éle é lê. O ésse 
é si, mas o érre tem nome de rê. Até o ypsilon lá é 
pissilone. O eme é mê, i o ene é nê. O efe é fê, o gê 
chama-se guê.Na escola é engraçado ouvir-se tanto 
ê A, bê, cê, dê, Fê, guê, lê, mê Nê, pê, quê, rê, Tê, vê e 
zê. (GONZAGA, 1953).

Neste contexto, a leitura da beleza do sertão não é 
algo tão fácil de aprender. Como o cântico dos nossos pás-
saros do sertão. Com suas melodias que encantam qual-
quer coração, de pessoas que lutam nesta terra seca de 
pão. A melodia do sabiá, apresentada no dia 29 de setem-
bro do ano 1968, no Maracanãzinho durante o III festival 
Internacional da Canção, onde recebeu vaias quase unâni-
mes, segundo o repórter da folha de São Paulo, era a vaia 
mais sonora já acontecida em toda história dos festivais 
de músicas populares, segundo o site Wikipédia (2018). Eis 
um pequeno trecho da canção: “A todo mundo eu dou psiu 
(Psiu, Psiu, Psiu). Perguntando por meu bem (Psiu, Psiu, 
Psiu). Tendo um coração vazio Vivo assim a dar psiu Sa-
biá, vem cá também (Psiu, Psiu, Psiu)”. (BUARQUE; JOBIM, 
1968). 

Apesar desse vexame, a canção O Sabiá ganhou gos-
to dos sertanejos do sertão nordestino quando trouxe para 
o povo o destaque desse pássaro com um cântico tão en-
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cantador. Com uma poesia profunda das paixões de mui-
tos romances, que brotou no meio do sertão. Assim diz a 
canção o sabiá: 

Tu que anda pelo mundo (Sabiá). Tu que tanto já 
voou (Sabiá).Tu que fala aos passarinhos (Sabiá). 
Alivia minha dor (Sabiá). Tem pena d’eu (Sabiá). Diz 
por favor (Sabiá). Tu que tanto anda no mundo (Sa-
biá). Onde anda o meu amor Sábia. (BUARQUE; JO-
BIM, 1968).

A gigante Asa Branca também tem o seu destaque no 
cenário nordestino do nosso sertão. Uma canção de auto-
ria de Luiz Gonzaga e seu parceiro Humberto Teixeira de 
1947. A música apresenta ao amante deste pássaro, a saga 
de um animal, símbolo da beleza do nosso sertão, que tam-
bém bateu asa fugindo de uma escuridão. Sua plumagem 
cinza e um cântico melancólico nos lembram da fuga em 
massa do povo para sobreviver as fornalhas de um chão 
tão castigado pelo sol, também bateu Asa do sertão. Assim 
nos diz a canção: 

Que braseiro, que fornalha. Nem um pé de planta-
ção. Por farta d’água perdi meu gado, morreu de 
sede meu alazão. Por farta d’água perdi meu gado, 
morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa bran-
ca bateu asas do sertão. Entonce eu disse, adeus 
Rosinha guarda contigo meu coração. (GONZAGA; 
TEIXEIRA, 1947).

Símbolo de resistência e coragem, o jumento tornou-
-se imagem leal do nosso sertão, quando nos deparamos 
no requisito da seca e da dura judiação desta região cas-
tigada por um clima árido e a luta de população. Reverter 
esse animal como nosso irmão é uma forma de reconhe-
cer tamanha gratidão, assim já nos diz a canção: “É verda-
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de, meu senhor, essa história do sertão, Padre Vieira falou 
que o jumento é nosso irmão”. (GONZAGA; CLEMENTINO, 
1968). Esse animal muito usado para o desenvolvimento do 
nordeste, para o transporte de carga e passageiro, era re-
conhecido como um símbolo de resistência e luta. Animal 
sofrido e ao mesmo tempo guerreiro. Os autores já afir-
maram em sua canção, que a apologia do jumento, é uma 
forma de reconhecimento do meu amigo e irmão: “ão ão 
ão ão ão ão. O jumento é nosso irmão. Quer queira ou quer 
não!” (GONZAGA; CLEMENTINO, 1968). Era um animal que 
ao arrastar lenha, madeira, pedra, cal, cimento, tijolo, te-
lha, fez açude, estrada, rodagem, carregou água pra casa 
do homem, fez feira e serviu de montaria e muito mais ele 
fez, tornando-se, assim, o jumento nosso irmão, segundo 
os poetas Luiz Gonzaga e Zé Clementino, que eram serta-
nejos valentes desse sertão.

Nesse contexto, esse animal não era reconhecido 
pelo homem, nem protegido pela sociedade nordestina. 
Maltratado e muitas vezes abandonado, segundo a letra da 
música os autores afirmam: “E o homem, em retribuição O 
que é que lhe dá? Castigo, pancada, pau nas pernas, pau 
no lombo Pau no pescoço, pau na cara, nas orelhas. Ah, 
jumento é bom, o homem é mau!” (GONZAGA; CLEMENTI-
NO, 1968). Também é notório o preconceito existente pelo 
homem ao colocar apelidos nesse animal, que ajudou tan-
to esse nordeste a se desenvolver no meio da escuridão. 
Como a música Apologia do Jumento diz: “Como babau, 
gangão, breguesso, fofarkichão, imagem do cão, musguei-
ro, corneteiro, seresteiro, sineiro, relógio... É, ele dá a hora 
certa no sertão” (GONZAGA; CLEMENTINO, 1968). E mais, 
um sentimento de desprezo, assim diz a canção: “E quando 
o pobre não aguenta mais o peso de uma carga e se deita 
no chão, você pensa que o homem chega, ajuda o bichinho 
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se levantar? Hum...pois sim! Faz é um foguinho debaixo do 
rabo dele. O jumento é bom. O jumento é sagrado. O ho-
mem é mau.” (GONZAGA; CLEMENTINO, 1968).

Neste viés, a solidão e a dor de deixar sua terra, sua 
região, vários retirantes tiveram de bater as asas do ser-
tão. Ainda hoje assistimos vários grupos de pessoas nor-
destinas migrando para outros lugares, fugindo do pro-
fundo sentimento de tristeza, morte e dor, por não ter um 
pé de plantação numa terra seca pelo sol e no seu coração. 
Por não ter chegado a chuva no sertão, assim também não 
chegou a esperança e alegria no coração. Sendo assim, o 
que se vê espalhado no sertão é a morte, a fome e uma de-
vastação, na memória da própria Asa Branca, do jumento 
e do meu sertão, que choram a dor de não terem um pé de 
feijão. Porém, também percebemos coragem e superação 
de muitas adversidades que o povo nordestino tem, assim 
como o orgulho de sua pertença.

O cenário construído na memória do Sertão Nordestino a 
partir das músicas de Luiz Gonzaga

A triste partida de muitos nordestinos é uma rea-
lidade registrada ao longo dos séculos, quando muitos 
deixaram o sertão nordestino fugindo para os Brasis em 
busca de uma vida melhor, como o autor Abelardo Monte-
negro afirma:

O Ceará é um centro de dispersão humana. As secas 
são as maiores responsáveis pela migração e pela 
dispersão. O cearense migra para a Amazônica, 
São Paulo e Maranhão. Não esquece, porém, a terra 
natal. Quando tem notícia de que voltou a chover no 
Ceará, podendo, volta, e não podendo, não esquece. 
(MONTENEGRO, p. 74, 2010) 
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Neste viés, o sertanejo já questiona a Deus, por ta-
manha desilusão. Os meses de setembro, outubro, novem-
bro e dezembro são os meses do ano mais difíceis para o 
sertanejo sobreviver, por motivo da histórica estiagem 
no sertão. Um fenômeno bastante conhecido por muitos 
nordestinos durante anos de duras secas que castigam 
um povo sofrido, por falta d’água e pão. A canção inter-
pretada por Luiz Gonzaga, de composição do grande poeta 
cearense Patativa do Assaré, em 1964, conhecida como A 
Triste Partida, registra angústias de um povo que luta o 
ano todo na busca de uma gota d’água, quando não tem 
anos de inverno abundante, para chover alegria e espe-
rança, numa terra penalizada por fenômenos climáticos 
conhecido de estiagem do sertão. “Meu Deus, meu Deus, 
setembro passou, outubro e novembro, já tamo em dezem-
bro, Meu Deus, que é de nós (Meu Deus, meu Deus). Assim 
fala o pobre do seco nordeste com medo da peste da fome 
feroz (Ai, ai, ai, ai).” (PATATIVA, 1964).

Neste contexto, de sofrimento e luta, muitos nor-
destinos ilustres também foram punidos, por esse castigo 
natural do sertão. Uma forma de escapar de uma tristeza, 
onde sua crença torna-se um refúgio de dor e perda. Se-
gundo o autor Abelardo Montenegro, não existe tamanho 
povo com tanta crença como o povo sertanejo. Sem dúvi-
da o sertão nordestino possui uma região muito sagrada, 
decorrente de um povo com muitas crenças. Os letrados 
e não letrados procuram um caminho para entender por 
que tamanha judiação. Como o autor Abelardo Montene-
gro registra em sua pesquisa que até Gustavo Barroso2 

2 Filho natural de Fortaleza, Nasceu em dezembro de 1888 e morreu no Rio 
de Janeiro em março de 1959. Foi advogado, professor, museólogo, político, 
contista, folclorista, cronista, ensaísta e romancista. Considerado mestre 
do folclore brasileiro. Foi diretor do Museu Histórico Nacional e líder da 
ação integralista brasileiro.
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rastreou uma fé no sagrado qualquer, tentando entender 
porque tamanha judiação:

O próprio Gustavo Barroso pedia a Deus que após 
a sua morte, lhe desse um Ceará ideal onde a sua 
alma pudesse viver. Pedidos de pai e filho revelam 
a nostalgia, o profundo amor à terra natal. Não é 
possível extinguir a seca. Mas é possível preparar a 
terra e o homem a fim de que possam conviver com 
ela. (MONTENEGRO, p. 74, 2010).

Sendo assim, muitos nordestinos se veem na certeza 
de sua fé, procurando no dia treze do mês uma luz, uma 
esperança na sua religiosidade, uma resposta de uma an-
gústia. Assim fala o pobre do seco Nordeste, com medo da 
peste, da fome feroz, nas experiências de um sertanejo, 
numa expectativa de viver um bom inverno, em seu queri-
do sertão de um belo nordeste. Mas noutra esperança com 
gosto se agarra, pensando na barra do alegre natal, sendo 
engolido pela crença perdida, por causa da pedra de sal. 
Assim nos diz a triste partida, da melodia do poeta do ser-
tão, que o Patativa do Assaré, também é amigo do nosso 
querido Rei do Baião.

A treze do mês ele fez experiência, perdeu sua 
crença nas pedra de sal. Meu Deus, meu Deus, mas 
noutra esperança com gosto se agarra pensando 
na barra do alegre natal (Ai, ai, ai, ai). Rompeu-se 
o natal, oprém barra não veio. O sol bem vermeio 
nasceu muito além (Meu Deus, meu Deus). Na copa 
da mata Buzina a cigarra ninguém vê a barra. Pois 
barra não tem (Ai, ai, ai, ai). (PATATIVA, 1964). 

Neste cenário, o sudeste é rota de uma debandada 
por muitos nordestinos. Porque a cada ano de seca fica 
mais difícil para um povo sofrido por tamanho castigo, 
por uma forte seca de uma estiagem que já se rompeu do 
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natal até o meu sertão. Sendo assim, muitos partem para 
destinos de terras desconhecidas, por uma cultura de pen-
samento nordestina, já instalada numa memória coletiva. 
Quando nasce um pequeno sertanejo, assim também vive 
numa terra seca. Desde criança até o mais velho o dese-
jo de fugir já existe em seu íntimo para vagar em terras 
alheias de futuro em certo. Porém, o governo federal e 
estadual realizam grandes investimentos no sentido de 
combater o fenômeno físico e social, segundo o escrito 
Montenegro (2010). 

Neste viés, segundo o autor Abelardo Montenegro 
(2010), os socorros promovidos pelas políticas públicas e 
a Inspetoria de Obras contra as Secas se transformaram 
no Departamento Nacional de Obras contra as Secas, que 
lamentavelmente se fantasiou na indústria da seca. Sen-
do assim, o autor defende que até o romance se criou com 
a dor da seca, onde o fantasma da indústria da seca che-
gará ao meu sertão das incertezas: “A literatura cearense 
deu origem ao romance da seca, sendo o primeiro deles “A 
fome”, de Rodolfo Teófilo, publicado em 1890, devendo-se 
salientar, ainda, “Luzia Homem”, de Domingos Olímpio, e 
“O Quinze”, de Rachel de Queiroz.” (MONTENEGRO, p. 7, 
2010).

Sendo assim, logo aparece o feliz fazendeiro por 
pouco dinheiro lhe compra o pouco que tem. Feliz e satis-
feito, o pobre sertanejo, ainda tem um burro jumento para 
vender. Também possui um cavalo, onde até mesmo o galo 
foi vendido para sobreviver. Na esperança de um novo 
destino, se não for tão mesquinho, um lugar para escapar 
da triste judiação, praticada por esse fenômeno de nome 
muito estranho, zona convergente intra tropical. Neste 
sentido, o valente destemido procura um caminho para 
encontrar um destino para sua triste solidão. Para onde 
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seguir, para onde fugir, assim nos revela triste melodia de 
nome a triste partida, de um cabra da peste, do meu ser-
tão. Conforme a composição do grande poeta Patativa do 
Assaré, interpretada por outro grande poeta, de nome ar-
tístico, Luiz Gonzaga, mais conhecido como o Rei do Baião:

Agora pensando, ele segue outra tría chamando 
a famía começa a dizer (Meu Deus, meu Deus). Eu 
vendo meu burro, meu jegue e o cavalo nós vamo à 
São Paulo viver ou morrer (Ai, ai, ai, ai). Nóis vamo à 
São Paulo que a coisa tá feia. Por terras alheias nois 
vamo vagar (Meu Deus, meu Deus). Se o nosso des-
tino não for tão mesquinho daí pro mesmo cantinho 
nois torna a voltar (Ai, ai, ai, ai). E vende seu burro, 
jumento e o cavalo. Inté mesmo o galo vendero tam-
bém (Meu Deus, meu Deus). Pois logo aparece feliz 
fazendeiro por pouco dinheiro lhe compra o que 
tem (Ai, ai, ai, ai). (PATATIVA, 1964).

Contudo, o sofrimento das populações mais caren-
tes, decorrente da falta de políticas públicas, que transfor-
masse a triste realidade de tantos flagelos do nosso triste 
sertão, segundo o autor Abelardo Montenegro, um fato 
bastante explorado por muitos letrados deste sertão. O 
próprio Aberlado se encantou por esse fenômeno do povo 
nordestino de saídas e vindas, registradas no seu livro: ce-
arense e judeu, um homem de estima letramento, quando 
diz:

Nenhum Estado brasileiro tem a sua história mais 
estudada do que o Ceará. Já havendo ultrapassado 
as fases descritiva e elucidativa, agora se projeta 
na fase interpretativa. Talvez um isso se dera ao 
desejo de superar o complexo de inferioridade de 
flagelado para uma situação de superioridade, de 
construtor de uma civilização tropical. (MONTE-
NEGRO, p. 66, 2010).
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Neste viés, a seca terrível que tudo devora, coloca 
para fora da sua própria terra, diante de uma angústia 
que só um sertanejo vive. O carro já corre no topo da serra 
olhando pra terra do seu lugar de berço. Sem o seu lar na-
tural, de onde nascera aquele sertanejo, nas letras do nor-
tista, de longe dá para ver a cena de um deus ao seu lugar 
de onde vivera. Assim diz a canção, ainda da triste partida, 
do grande poeta que é lembrado como Patativa do Assaré, 
interpretado pelo seu colega do Rei do Baião.

– De pena e saudade papai sei que morro. Meu po-
bre cachorro, quem dá de comer? (Meu Deus, meu 
Deus). Já outro pergunta: – Mãezinha, e meu gato? 
Com fome, sem trato Mimi vai morrer (Ai, ai, ai, ai). 
E a linda pequena tremendo de medo – “Mamãe, 
meus brinquedo, meu pé de fulô?” (Meu Deus, meu 
Deus). Meu pé de roseira, coitado ele seca e minha 
boneca também lá ficou (Ai, ai, ai, ai). E assim vão 
deixando com choro e gemido do berço querido. 
Céu lindo e azul (Meu Deus, meu Deus). O pai pesa-
roso nos fio pensando e o carro rodando na estrada 
do sul (Ai, ai, ai, ai). Chegaram em São Paulo sem 
cobre quebrado e o pobre acanhado percura um 
patrão (Meu Deus, meu Deus). Só vê cara estranha 
de estranha gente. Tudo é diferente do caro torrão 
(Ai, ai, ai, ai). (PATATIVA, 1964).

Neste contexto, a importância do reconhecimento 
do sertão nordestino para uma formação de pertencimen-
to, conforme a identidade regional pode ser usada como 
metodologia de ensino para o 8ª ano como uma grande 
ferramenta de aprendizagem, a partir do sofrimento, os 
registros dos estudos já obtidos, pelos grandes escritores 
e os repentistas do nosso sertão. Quando identificamos a 
profundeza das canções de Luiz Gonzaga, falando do ser-
tanejo e do meu sertão, que o próprio Gonzaga já vivera, 
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no mesmo dilema na luta pela vida, como um extraordi-
nário nordestino, o nosso saudosismo Luiz Gonzaga, tam-
bém conhecido como o Rei do Baião, percebemos, também 
a valorização dessa cultura e a sabedoria do povo nordes-
tino, rica em sua pluralidade.

As músicas de Luiz Gonzaga como metodologia de ensino de 
história para o 8º ano do fundamental

Nesta etapa do trabalho, temos o objetivo de apre-
sentar a importância do Sertão Nordestino e a formação 
de uma identidade de pertencimento regional através das 
canções de Luiz Gonzaga como metodologias de ensino 
de História para o 8º ano do ensino fundamental. Sendo 
assim, analise das músicas de Luiz Gonzaga como meto-
dologia de ensino tem uma nova proposta de formação 
de uma identidade de pertencimento regional, onde esta 
nova visão metodológica está alinhada dentro de uma de-
finição das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Básica, quando a resolução CNE/CEB nº 3/2005, o ensino 
fundamental de 9 anos tem duas fases com característi-
cas próprias, chamadas de anos iniciais (6 à 10) e anos fi-
nais (11 à 14) nos ajuda a compreender que nesta fase da 
vida os estudante dos anos finais podem desenvolver um 
sentimento de pertencimento e de formação educacional 
a partir das canções de Luiz Gonzaga como instrumento 
metodológico, auxiliando o livro didático, como está escri-
to na DCNEB:

Na etapa da vida que corresponde ao ensino funda-
mental, o estatuto de cidadão vai ser definido gra-
dativamente conforme o educando vai se assumin-
do a condição de um sujeito de direito. As crianças, 
quase sempre, percebem o sentido das transforma-
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ções corporais e culturais, afetivo- emocionais, so-
ciais, pelas quais passam. (BRASIL, p. 39, 2013).

Sendo assim, tais transformações requerem uma 
reformulação da auto imagem, segundo a DNCEB na pági-
na 37 deste documento (2013), em que se associa o desen-
volvimento cognitivo do aluno. Já a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo 
que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendi-
zagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver 
ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de 
modo a que tenham assegurados seus direitos de apren-
dizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que 
preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE), quando a 
BNCC possui uma normativa que diz:

Este documento normativo aplica-se exclusiva-
mente à educação escolar, tal como a define o § 1º do 
Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), e está orientado 
pelos princípios éticos, políticos e estéticos que vi-
sam à formação humana integral e à construção de 
uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como 
fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacio-
nais da Educação Básica (DCN). (BRASIL, p. 7, 1996).

Neste viés, a proposta temática Memória do Sertão 
Nordestino e Formação de uma Identidade de Pertenci-
mento Regional através das canções de Luiz Gonzaga como 
metodologia do ensino para o 8º ano do ensino fundamen-
tal, contemplam as normativas da sexta competência da 
BNCC (1996), quando o mesmo aponta a necessidade de: 

Valorizar a diversidade de saberes e vivências cul-
turais e apropriar-se de conhecimentos e experi-
ências que lhe possibilitem entender as relações 
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próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas 
alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu proje-
to de vida, com liberdade, autonomia, consciência 
crítica e responsabilidade. (BRASIL, p. 9, 1996).

Neste contexto, um homem de lucidez de fazer inve-
ja, porém um semianalfabeto, dotado de uma inteligência 
extraordinária, um homem simples, humilde, agricultor, 
semianalfabeto, mas doutor, Patativa do Assaré era co-
nhecido como poeta do sertão, onde sua capacidade de 
compor e recitar poemas foram um dos encantos que o 
nosso Nordeste já provou. Assim diz o Jornal do Norte de 
1993, quando entrevistou este homem de estatura baixa, 
simples, pobre, com uma riqueza e gigante no mundo das 
letras, para fazer inveja a qualquer doutor:

O senhor já pensou, pela sua importância, escrever 
as suas memórias? Patativa do Assaré – Não. Eu 
ainda não escrevi minhas memórias porque todo 
mundo já sabe que sou agricultor pobre, vivo pe-
gando na roça e nunca fiz profissão da minha ca-
pacidade de poeta. Vivo no meu canto, no interior 
do Ceará, e atendia convites, quando era tocador de 
viola, para tocar em aniversário ou casamento que 
não tivesse dança. É porque o povo não sabe como é 
que eu sou agricultor e coloco em versos tudo aqui-
lo que penso. Os poetas, eles escrevem. Eu só escre-
vo quando penso em publicar. Fica tudo retido na 
memória. (Apud JORNAL DO NORTE, 1993).

Sendo assim, a memória do sertão nordestino, na 
música de Luiza Gonzaga, é uma ferramenta metodológi-
ca capaz de dar ao aluno do 8º ano do fundamental capa-
cidade crítica, reflexiva de acordo com seu conhecimento 
de crenças e saberes culturais de sua região. Tudo isso 
leva crê, que a memória do sertão produz um crescimento 
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humano e social, conforme a nona competência geral da 
BNCC, quando ela afirma qual metodologia proceder:

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de con-
flitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e pro-
movendo o respeito ao outro e aos direitos huma-
nos, com acolhimento e valorização da diversidade 
de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 
identidades, culturas e potencialidades, sem pre-
conceitos de qualquer natureza. (BRASIL, p. 9, 1996).

Neste sentido, a música Súplica Cearense é uma can-
ção do cantor, radialista, humorista e artista de circo baia-
no Waldeck Artur de Macedo, mais conhecido como Gor-
durinha, em parceria com o compositor Nelinho, lançada 
em 1960 e gravada pelo próprio Gordurinha. A canção, co-
nhecida pela gravação original em 1960, chegou a vender 
400 mil cópias, segundo o site Wikipédia. Ainda segundo o 
mesmo site Wikipédia, posteriormente a canção foi regra-
vada por artistas como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandei-
ro, Ari Lobo, Elba Ramalho, Fagner, Casuarina, Falamansa 
e O Rappa. Com esse último tendo enorme sucesso. 

Neste viés, a composição tem uma capacidade meto-
dológica que permite ser trabalhada a forma como o serta-
nejo enxerga as condições climáticas do sertão, quando os 
versos afirmam: “Oh! Deus, perdoe este pobre coitado que 
de joelhos rezou um bocado pedindo pra chuva cair sem 
parar. Oh! Deus, será que o senhor se zangou e só por isso 
o sol arretirou fazendo cair toda a chuva que há”. Aqui, se 
vê a crença, a simplicidade, a fé do homem do campo e o 
sentimento de pertencimento pela terra em que mora. Algo 
muito peculiar do nordestino. Outra temática forte apre-
sentada neste verso, a importância da água para o serta-
nejo, quando a chuva é algo mais valioso do que o próprio 
ouro. No verso seguinte, podemos trabalhar a conscienti-

https://pt.wikipedia.org/wiki/Waldeck_Artur_de_Macedo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luiz_Gonzaga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jackson_do_Pandeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jackson_do_Pandeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elba_Ramalho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fagner
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casuarina_(grupo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Rappa
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zação do significado da planta, da mata e da fauna do ser-
tão nordestino para o sertanejo, assim diz a canção: “Se-
nhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho. Pedi pra 
chover, mas chover de mansinho pra ver se nascia uma 
planta no chão. Oh! Deus, se eu não rezei direito o Senhor 
me perdoe. Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem 
sabe fazer oração.” (GORDURINHA, NELINHO, 1960).

Neste sentido, o aprendizado do contexto histórico 
do Nordeste foi lembrado nas canções de Luiz Gonzaga e 
dos poetas compositores que sempre procuraram desta-
car a memória e a beleza do sertão. Até a forma do abece-
dário usado pelo povo nordestino quando Luiz Gonzaga, 
em 1953, compôs a música ABC do Sertão, em cuja letra 
expressa o som autêntico do abecedário usado pelo povo 
do sertão. Neste viés, Luiz Gonzaga encontra na música 
uma forma de homenagear e mostrar para o sul que seus 
conterrâneos tinham uma forma genuína e interessante 
de falar e que não era errada a forma de expressar. Sendo 
assim, é visível que suas canções, trabalhadas em sala de 
aula, por meio de apresentação discursiva dos seus ver-
sos, são fontes potentes para construção de espaço de de-
bate, de roda de conversa, produção textual e muito mais. 

A cultura da beleza do sertão nordestino contribui-
rá para um desenvolvimento maior e libertador quando o 
conhecimento histórico produzirá uma consciência histó-
rica mais atuante de uma região cada vez mais esquecida 
pela memória de seu próprio povo.

Considerações finais 

Como vimos neste trabalho, a metodologia utilizada 
por meio do uso de canções de Luiz Gonzaga para o ensino 
do 8º ano do fundamental aponta ser é indispensável uma 
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formação de uma identidade de pertencimento regional. 
A partir das canções apresentadas de Luiz Gonzaga ve-
mos o retrato do cotidiano da vida do sertão nordestino e 
seus encantos regionais, processos de construção de uma 
formação identidade de pertencimento regional do sertão 
nordestino. 

A metodologia exposta neste trabalho para um cam-
po ideológico vem contribuir para uma educação do en-
sino fundamental do 8º ano capaz de protagonizar uma 
interpretação do papel principal do sertão nordestino, 
contribuindo para seu empoderamento. Amparada pelos 
mecanismos legais da Lei e das normas já em curso para 
um ensino educacional mais eficiente, que estimule uma 
valorização da cultura regional do sertão. 

Sendo assim, a materialização desse trabalho como 
instrumento para educação, enriqueceria mais ainda o 
processo de uma identidade e reconhecimento do cenário 
sertanejo, consolidado pelas representações regionais no 
viés da memória do sertão nordestino, dos artistas, poe-
tas, repentistas e toda representação cultural regional do 
sertão nordestina. Essa cultura do sertão nordestino tem 
um papel fundamental para uma transformação social e 
educacional, para um novo entendimento de formação e 
ação metodológica das populações regionais de menor 
poder aquisitivo, na questão dos desafios de uma educa-
ção escolar descontextualizada. 

Neste sentido, os moldes que estão sendo oferecidos 
uma educação regional, não têm colaborado, para uma 
sustentação da construção de um pertencimento impli-
cado com a defesa do sertão nordestino e suas riquezas 
regionais. É preciso buscar uma forma real, do espaço 
nordestino, de suas belezas regionais e culturais, para in-
corporar nas escolas públicas e privadas da região, uma 
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nova organização de lógica. A secularização dos currícu-
los utilizados nas escolas públicas e privadas não têm pro-
movido um entendimento de uma formação identitária de 
pertencimento regional, segundo o autor Brighenti (2016) 
nas tentativas de padronização do currículo escolar, numa 
visão política universalizante. Numa perspectiva formati-
va sem conexão e conjuntura para mudanças necessárias 
à educação básica e sua construção social regional para 
os alunos, no que corresponde o encaminhamento desses 
sertanejos para enfrentar as mudanças sociais e econômi-
cas de um mundo cada vez mais globalizado. 
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Introdução

O ensino remoto configura-se como uma prática 
emergencial iniciada em março de 2020 em decorrência 
da orientação do Ministério da Educação (MEC) em função 
do distanciamento social. Essa medida, presente na Por-
taria MEC nº 343 (BRASIL, 2020) para contenção da CO-
VID-19 (doença causada pelo Coronavírus) trouxe desafios 
para as atividades desenvolvidas em diferentes âmbitos 
sociais, tendo em vista que precisaram ser repensadas 
para ocorrer mediadas pelas mídias digitais. 
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As dificuldades podem ser elencadas em dois âm-
bitos: o da família e o da escola. Nesse período remoto, a 
família teve ampliado o seu papel na educação escolar do 
estudante e, sobre isso, Malloy-Diniz et al. (2020) explicam 
que os responsáveis pelos alunos da educação básica, du-
rante o distanciamento social, encontram-se em casa, e 
esse aumento do tempo de convivência familiar ampliou 
a ocorrência de situações que promovem o estresse e vio-
lência entre os componentes familiares. 

Outros desafios pontuados por Alves (2020) que se 
referem ao âmbito familiar são a falta de acesso à inter-
net; à ausência de computadores nas casas dos alunos e ao 
grau de escolaridade, principalmente dos pais dos alunos 
matriculados na rede pública de ensino, o que compro-
mete a orientação de estudos e o acompanhamento das 
atividades síncronas e assíncronas oferecidas durante o 
ensino remoto. 

No que tange aos desafios enfrentados pelos profes-
sores, durante o ensino remoto, Alves (2020) explica que a 
equipe docente se sentiu despreparada para mediar, em 
caráter de urgência, as atividades escolares através das 
plataformas digitais, tanto pelo nível do letramento digi-
tal, como pelas limitações estruturais/tecnológicas para 
acesso a estes recursos digitais. 

Ressaltamos que o letramento digital se refere às 
possibilidades de uso da escrita em mídias digitais (COS-
CARELLI; RIBEIRO, 2005). Assim, a partir da experiência 
ora relatada, notamos a necessidade de ressignificação 
das práticas docentes a fim de promover essas atividades 
em mídias digitais. Para isso, foi necessário construir com 
os docentes, reflexões e práticas para uso das diversas mí-
dias digitais em situações de socialização e em atividades 
de ensino e aprendizagem. 
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Essa formação, além de proporcionar aos educa-
dores conhecimentos voltados para o uso da tecnologia 
digital, considerou ainda as diferentes formas de intera-
ção que contemplassem as possibilidades de disponibili-
zação desses recursos pelas instituições, pelos docentes e 
o acesso às tecnologias pelos estudantes, conforme apre-
senta Ribeiro (2020). Dessa forma, além de conhecer a es-
trutura social do alunado, foi relevante motivar a equipe 
escolar para a manutenção do engajamento com o objetivo 
de vencer, de forma coletiva e colaborativa, esses inúme-
ros desafios. 

Nesse contexto, para iniciarmos o ano letivo remoto 
de 2021, por meio da identificação de lacunas do ensino re-
moto de 2020, a gestão6 da Escola Cidadã Integral Técnica 
(ECIT) Cristiano Cartaxo ofereceu momentos formativos 
para alunos com o escopo de apresentar os Cursos Téc-
nicos oferecidos pela instituição e as ferramentas digitais 
utilizadas durante o ensino remoto, nas atividades síncro-
nas e nas assíncronas. 

 A formação discente foi organizada em dois mo-
mentos: um deles voltado para alunos e professores e um 
que contemplou apenas os estudantes. O momento coleti-
vo – alunos e professores – teve como temática a Apresen-
tação curricular da área técnica e a atividade somente 
para os estudantes foi realizada a Apresentação das fer-
ramentas digitais para o ensino remoto. Finalizados os 
encontros formativos na ECIT Cristiano Cartaxo, desen-
volvemos este escrito com o objetivo de relatar essas duas 
intervenções. Portanto, as reflexões ora elencadas são 
organizadas na perspectiva de um relato de experiência, 
6 A título de informação, a gestão escolar do modelo de escola cidadã inte-

gral da Paraíba ocorre de maneira descentralizada, e o cerne que compõe 
a gestão nesse escrito refere-se à gestora, a coordenadora pedagógica e os 
coordenadores das áreas de conhecimento da instituição supracitada.
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descritivo com análise de dados qualitativa, conforme de-
lineamos a seguir.

Metodologia

Iniciadas as aulas remotas do ano letivo 2021, a ges-
tora e a coordenadora pedagógica da ECIT Cristiano Car-
taxo avaliaram a necessidade de oferecer momentos for-
mativos para os alunos com o objetivo de dirimir algumas 
das lacunas identificadas durante as atividades remotas 
de 2020. Diante disso, a partir de uma reunião com os co-
ordenadores de área do conhecimento foram definidas as 
temáticas pertinentes e os responsáveis por cada momen-
to formativo, bem como a arquitetura organizacional (cro-
nograma, plataformas a serem utilizadas, etc).

Assim, neste escrito, discorremos sobre esses mo-
mentos formativos oferecidos aos alunos e a equipe de 
professores e, por isso, trata-se de um relato de experi-
ência, descritivo, com análise de dados qualitativa pauta-
dos nos registros da gestão. De acordo com Daltro e Faria 
(2019) os relatos de experiência são organizados a partir 
da narração de acontecimentos/elementos de estudo na 
perpectiva da coletividade (neste caso, professores e alu-
nos) e da singularidade (encontros formativos). 

Ao elaborar pesquisas descritivas, os investigado-
res descrevem detalhadamente os eventos/dados sem re-
alizar intervenções (GIL, 2008). Para Prodanov e Freitas 
(2013), na análise qualitativa dos dados pesquisados, os in-
vestigadores preocupam-se mais com o processo do que 
com o produto, portanto, são enfatizadas as nuances do 
contexto/ objeto pesquisado. 
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Apresentação curricular da área técnica7

A comunicação humana ocorre através de situações 
nas quais são requeridos diferentes usos da linguagem 
que se manifestam por meio de textos. Contudo, para a 
produção desse texto, são requeridos letramentos, ou seja, 
conhecimentos relativos ao uso da leitura e da escrita em 
dada sociedade, o que Soares (2002) denominou de letra-
mentos. Esses letramentos, por sua vez, envolvem o reco-
nhecimento do uso adequado da linguagem (verbal e não 
verbal) para a produção de textos compreensíveis a deter-
minado grupo social em função do objetivo, da ferramen-
ta digital utilizada, do interlocutor e de outros elementos 
envolvidos na interação (RIBEIRO, 2020). 

Nesse contexto, para a vivência escolar, é neces-
sário que o estudante conheça o objetivo da escola para 
entender a organização desse espaço no qual se efetivará 
diferentes interações voltadas para a socialização e para a 
construção do conhecimento. Além disso, será necessário 
reconhecer os elementos que permitirão a ele construir 
conhecimentos nas práticas escolares vivenciadas nos 
eventos de letramento (situações de uso da linguagem) 
proporcionados pela agência de letramento8 que é a es-
cola (KLEIMAN, 2005). Diante do exposto, a partir dessa 
percepção teórica – os letramentos – analisamos a expe-
riência em tela.

Por se tratar de uma escola técnica da rede de ensi-
no da Paraíba, a orientação para esse modelo de escola é 
7 Os momentos formativos descritos neste capítulo estão registrados no 

perfil da rede social Instagram @ecitecristianocartaxo na função desta-
que: Formações 2021, acessível pelo link: https://www.instagram.com/s/
aGlnaGxpZ2h0OjE4MDcxNTY0MTcwMjY2NDgz?igshid=17n94uwhxau-
pa&story_media_id=2526634174090875966_7384744404

8 Entendida como espaço físico ou social delimitado por usos específicos da lei-
tura e da escrita com fins singulares que podem ser perpassados por outros.

https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MDcxNTY0MTcwMjY2NDgz?igshid=17n94uwhxaupa&story_media_id=2526634174090875966_7384744404
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MDcxNTY0MTcwMjY2NDgz?igshid=17n94uwhxaupa&story_media_id=2526634174090875966_7384744404
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MDcxNTY0MTcwMjY2NDgz?igshid=17n94uwhxaupa&story_media_id=2526634174090875966_7384744404
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que as atividades se iniciem com práticas de acolhimento 
que visam dar as boas-vindas e apresentar os alunos as 
características dos cursos oferecidos. Para isso, os cinco 
professores que compõem Área Técnica9 realizaram uma 
apresentação curricular sobre os Cursos Técnicos de In-
formática e Contabilidade voltado para todos alunos ma-
triculados em 2021, a gestão e a equipe de professores. 

A exposição dos professores da Área Técnica foi ini-
ciada pelos professores do Curso Técnico em Informática 
e seguido dos docentes do Curso de Contabilidade. A orga-
nização da explanação ocorreu da seguinte forma: 1) apre-
sentação dos docentes enfatizando a atuação profissional; 
2) exposição do curso técnico; 3) discussões sobre o mer-
cado de trabalho desses profissionais; 4) vantagens em op-
tar por um curso o técnico; 5) as competências desenvolvi-
das nesse curso técnico; 5) o mapa curricular deste curso.

Observamos, na Figura 1, o cartaz de divulgação do 
encontro formativo e uma imagem da apresentação inicial 
dos docentes da Base Técnica. 

Figura 1 - Registro da Apresentação Curricular

Fonte: Instagram @ecitecristianocartaxo (2021).

9 Por ser uma ECIT diferentemente de uma escola regular, a ECIT Cristiano 
Cartaxo é dividida em quatro áreas do conhecimento: Área Técnica, Área de 
Humanas, Área de Linguagens e Área de Ciências da Natureza e Matemática. 
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Referente ao mapa curricular dos cursos, ao se-
rem projetadas as disciplinas os alunos novatos ex-
pressaram reações de surpresa e indagando no chat 
questões que versavam sobre o número de disciplinas, 
os aprendizados construídos nesses componentes cur-
riculares, a organização estrutura das aulas no período 
remoto. Visto que os alunos novatos vieram de escolas 
regulares com formato e metodologia distinta do ensino 
integral técnico, eles demonstraram surpresa ao se de-
pararem com a organização escolar da ECIT. Contudo, 
ao assistirem às apresentações perceberam que os con-
teúdos estavam relacionados aos cursos técnicos que 
haviam escolhido e visualizaram temas com os quais 
têm afinidade. A avaliação da eficiência dos esclareci-
mentos pode ser realizada ao analisar a mudança nas 
expressões faciais, nas telas do Google Meet, ao indica-
rem surpresa e, paulatinamente, passaram a demons-
trar entusiasmo e curiosidade. 

Na sequência, o coordenador da Área Técnica apre-
sentou o Programa de Estágio Primeira Chance (uma ini-
ciativa do estado da Paraíba que fomenta a concessão de 
bolsas de estágio a alunos da terceira série do ensino mé-
dio das ECITs e das escolas profissionalizantes)10, as for-
mas de ingresso do estágio e a importância dessa prática 
formativa para atuação profissional. Para finalização, com 
o escopo de incentivar os alunos a participarem das prá-
ticas educativas desenvolvidas pela/na escola, bem como 
dos estágios por meio do programa supracitado, foi apre-
sentado um vídeo produzido por uma aluna egressa des-
sa ECIT que foi contemplada com uma bolsa do Programa 

10Outras informações sobre a proposta podem ser acessadas no site do Pro-
grama no endereço: http://primeirachance.seect.pb.gov.br/

http://primeirachance.seect.pb.gov.br/
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Primeira Chance e, após a finalização do estágio, continua 
trabalhando na empresa. 

 A participação dos alunos foi ativa nessa ativida-
de realizada pela escola e eles aproveitaram esse mo-
mento para esclarecer as dúvidas relacionadas aos seus 
cursos e ao mercado de trabalho de atuação. Para res-
ponder as indagações realizadas pelos alunos no chat 
do YouTube uma das professoras da Base Técnica foi a 
mediadora desse diálogo e diante dos questionamentos 
registrado nessa funcionalidade do YouTube realizou 
a curadoria e a apresentação das informações e dúvi-
das aos educadores, colegas de área que realizavam as 
apresentações.

Nesse momento, os alunos participaram ativamente 
do chat fazendo diversas perguntas sobre quais as possí-
veis áreas de atuação profissional para o curso escolhido; 
a média de valor de salário para atuar na área; bem como o 
mercado de trabalho para os profissinais de Informática e 
Contabilidade em Cajazeiras-PB e região. Sobre o estágio, 
indagaram sobre a remuneração, a relação entre os con-
teúdos ministrados nas disciplinas e os conhecimentos re-
queridos nas práticas de estágio e a seleção do local para a 
realização do estágio. Outros alunos apresentaram dúvi-
das sobre como utilizar as competências e habilidades de-
senvolvidas durante o curso caso quisessem conhecer e/
ou trabalhar em outras áreas distintas do curso escolhido. 

Os professores da Área Técnica responderam aos ques-
tionamentos dos discentes, destacando outros pontos funda-
mentais do modelo da escola cidadã, como: projeto de vida11, 

11 “Projeto de Vida: processo estruturado oferecido sob a forma de aulas ao 
longo dos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio que ob-
jetiva levar o educando a descobrir a necessidade de projetar seus sonhos, 
desejos e ambições sob a forma de ações a serem viabilizadas no futuro” 
(ICE, 2019a, p. 29, grifo do autor).
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estudo orientado12, tutoria13 e pós-médio14 (disciplinas 
que dão suporte aos alunos para que possam alcançar o 
seu projeto de vida, ou seja, seus sonhos). Assim, nesse 
momento formativo, foi ressaltado que o discente, ainda 
que opte por não atuar ativamente na área do curso técni-
co escolhido por ele, poderá utilizar as competências, ha-
bilidades e valores trabalhados, a fim de contribuir de ma-
neira significativa na realização de atividades presentes 
em diversos setores, seja no âmbito pessoal, seja no âmbi-
to profissional ou mesmo para enriquecer o seu currículo. 

No período da tarde, os alunos que participaram do 
momento formativo oferecido no turno da manhã deram 
devolutivas positivas nos grupos de WhatsApp de suas 
turmas parabenizando os professores pela apresentação 
e solicitando outros momentos para discutir essas e ou-
tras temáticas. 

Como este momento formativo apresentou as nuan-
ces dos cursos técnicos oferecidos pela escola, os profes-
sores também participaram, pois, de acordo com o modelo 
das ECITs é necessário que haja a articulação efetiva entre 
as disciplinas da Base Comum Curricular (BNCC), da Base 
Diversificada e as disciplinas da Área Técnica (ICE, 2019b). 
12 “Estudo Orientado: por meio de um conjunto de aulas, objetiva oferecer 

um tempo qualificado e destinado à realização das atividades pertinentes 
aos diversos estudos. Inicialmente orientado por um professor, o estudan-
te aprende métodos, técnicas e procedimentos para organizar, planejar e 
executar os seus processos de estudo objetivando o autodidatismo, a auto-
nomia, a capacidade de auto-organização e de responsabilidade pessoal” 
(ICE, 2019a, p. 25, grifo do autor).

13 “Tutoria: método para efetivação de uma interação pedagógica. Tutores 
acompanham e comunicam-se com seus tutorados de forma sistemática, 
planejando, entre outras coisas, a sua evolução e avaliando a eficiência de 
suas orientações com vistas ao desenvolvimento do seu Projeto de Vida” 
(ICE, 2019a, p.33. grifo do autor).

14 O pós-médio é uma disciplina com o objetivo de “apoiar os estudantes do 3º 
ano do Ensino Médio naquilo que é o seu foco, seja o ingresso na universi-
dade ou a inserção no mundo do trabalho ou outra área do campo produti-
vo, numa ação que complemente a sua formação de orientação acadêmica” 
(ICE, 2019b, p. 63, grifo nosso).
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Assim, é fundamental que os professores e os alunos co-
nheçam os cursos técnicos oferecidos e suas característi-
cas para que a articulação aconteça de maneira alinhada.

Apresentação das ferramentas digitais para o ensino remoto 
 
 Em função das especificidades do ensino remoto, 

dois professores da Base Técnica ofereceram aos alunos, 
na manhã do dia 12 de março, através de uma transmis-
são pelo canal do YouTube denominado “ECITE Cristiano 
Cartaxo”, uma formação sobre as diversas ferramentas 
do Google que são utilizadas durante as atividades remo-
tas: Google Meet, Google Classrom, Google Forms, Google 
Agenda e Google Planilha. 

Observamos, na Figura 2, o cartaz de apresentação 
desse momento formativo e o registro da apresentação 
gerada no Google Meet e transmitida pelo YouTube para 
os discentes envolvidos.

Figura 2 - Registro do Curso de Capacitação

Fonte: Instagram @ecitecristianocartaxo (2021).

Para favorecer a internalização desse conhecimen-
to pelos estudantes e o uso nas atividades da escola, esse 
momento formativo ocorreu na modalidade de oficina na 
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qual os professores demonstraram a forma de acesso e 
as funcionalidades dessas ferramentas tanto por meio do 
computador como por meio de smartphone (recurso utili-
zado pela a maioria dos alunos para a realização das ativi-
dades didáticas). 

Após a exposição, os professores disponibilizaram 
15 minutos para que os alunos acessassem, realizassem o 
download e usassem o aplicativo a partir das orientações 
dos docentes. Notamos ainda, na Figura 2, que os recursos 
utilizados na formação envolveram cores, formas, ima-
gens e texto – aspectos verbais e não verbais – caracterís-
ticos da produção de texto em mídias digitais.

Retornado ao momento formativo no YouTube os 
alunos utilizaram o chat para tirar as dúvidas sobre as fer-
ramentas. A importância desta oficina deu-se de maneira 
a garantir que os alunos aprendessem a utilizar as ferra-
mentase, desta maneira, quando os professores solicita-
rem atividades, a serem realizadas por meio dessas ferra-
mentas, eles tenham minimizadas as dificuldades no uso. 

Vale destacar que entre as ferramentas do Google 
apresentadas a mais utilizada para realização dos encon-
tros síncronos é o Google Meet. Os alunos das segundas e 
terceiras séries do ensino médio da escola apresentaram 
habilidades no uso dessa ferramenta, pois já tinham a ex-
periência proporcionada pelas atividades propostas pela 
equipe escolar no ensino remoto em 2020. No entanto, al-
guns alunos novatos das primeiras séries do ensino mé-
dio, afirmaram que não conheciam essa e as outras ferra-
mentas, por isso, foram mais ativos no chat do YouTube no 
retorno ao momento formativo, indagando aos mediado-
res, algumas questões sobre o uso do Google Meet.

A realização do momento formativo foi relevante 
para a realização de atividades didáticas mediadas por 
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ferramentas digitais visto que no ano anterior (2020), os 
professores detectaram diversos contratempos relaciona-
dos à dificuldade de adaptação e ao uso de ferramentas e 
plataformas digitais pelos estudantes. Como exemplos, ci-
tamos os momentos de esclarecimento sobre uso dos alu-
nos acerca as ferramentas disponibilizadas pelo  Google 
– a exemplo de anexar e enviar arquivos – ações que por 
não fazerem parte das práticas de uso das mídias digitais 
(dos seus letramentos digitais), causavam atrasos no rece-
bimento e feedback das atividades. 

Ainda, foram recorrentes os casos em que os alunos 
não sabiam acessar os avisos e/ou prazos para realização 
das atividades, enviar e-mails, ou ainda apresentavam 
dificuldades em acessar o site do Saber15 para visualizar 
as notas. E quanto às atividades síncronas, alguns alunos 
demostravam dificuldade no primeiro acesso às reuni-
ões, para ativar e/ou desativar câmera, microfone, dentre 
 outros.

Desse modo, podemos destacar que mesmo se tra-
tando de estudantes nativos digitais, denominados por 
Prensky (2001) como usuários da tecnologia por terem 
nascido a partir da década de1990, esses alunos precisa-
ram ser ensinados a desenvolver práticas de leitura e es-
crita – que são os letramentos (SOARES, 2002) – em tecno-
logias digitais (letramentos digitais) com fins educativos. 
Nesse sentido, consideramos que a agência de letramento 
que é a escola, proporcionou conhecimentos que permi-
tiram ao estudante não só desenvolver conhecimentos 
sobre a cultura digital voltada para o aprendizado dos 
conhecimentos escolarizados, como também, a construir 
saberes sobre as ferramentas que podem ser usadas em 

15 O Saber é o sistema utilizado no Estado da Paraíba para registro de aulas e 
notas de todos os alunos matriculados na rede. 
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eventos de letramento para além das aulas, a exemplo das 
interações pessoais via e-mail, reuniões digitais de cunho 
familiar ou religioso entre outros. 

Assim sendo, esse momento foi produtivo uma vez 
que, tomando por base vivências anteriores, os docentes 
buscaram solucionar dificuldades já apresentadas, escla-
recer dúvidas e ouvir sugestões dos alunos a fim de ofe-
recer subsídios para que todos participem das atividades 
síncronas e assíncronas, ofertadas em 2021, desfrutando 
dos recursos utilizados e utilizando-os para a interação e 
a construção do conhecimento.

Nesse viés, acreditamos que as dúvidas iniciais dos 
alunos sobre as ferramentas do Google que são utilizadas 
no ensino remoto da ECIT Cristiano Cartaxo foram escla-
recidas nesse momento formativo e, cientes dessa base os 
alunos podem tentar sanar as dúvidas posteriores intui-
tivamente ou mesmo buscar o suporte dos colegas e dos 
professores da Base Técnica, como também de todos os 
partícipes da escola que já fazem uso dessas ferramentas 
do Google.

Considerações finais

O escrito em tela buscou analisar a experiência for-
mativa dos estudantes da ECIT Cristiano Cartaxo no mo-
mento inicial de aquisição de conhecimentos sobre a esco-
la e acerca dos cursos técnicos oferecidos e dos recursos 
digitais utilizados para a interação e a construção do co-
nhecimento. 

Desse modo, consideramos que a organização e a 
aplicação das atividades em mídias digitais – utilizando o 
Google Meet, o YouTube e tratando das ferramentas Google 
– contribuíram para a vivência e a construção de saberes 
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que permitirão aos estudantes participarem de atividades 
que envolvem a leitura e a escrita em mídias digitais, na 
escola e em outros espaços sociais. 

Assim, com a análise das dificuldades encontradas 
para a realização de atividades e a oferta desses momentos 
formativos, acreditamos que os alunos receberam subsí-
dios que promoverão maior eficiência nas interações nes-
sas mídias e, no decorrer das atividades educativas, outros 
conhecimentos podem ser construídos sobre a interação e 
sobre o conteúdo promovendo outros  letramentos.
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Introdução

Paulo Freire, através de suas obras, incorpora em 
seus questionamentos uma educação multicultural, ética, 
libertadora e transformadora. O pensamento de Freire 
ainda é contemporâneo e inspira a teoria e a prática da 
educação, ficando claro nessa fala “A educação, qualquer 
que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta 
em prática”. Em suas reflexões evidencia cuidados com a 
educação, propondo a humanização das relações e a liber-
tação das pessoas, tema central discutido no livro Pedago-
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gia do Oprimido, escrito em 1968. Freire também falava da 
educação para uma sociedade que pensa, ouve, sente, se 
veste de forma diferente. Mostrava a educação solidária, 
dialogada, sem arrogância e supremacia do educador, de-
fendendo a articulação do saber, conhecimento, vivência, 
comunidade, escola, meio ambiente, traduzindo-se em um 
trabalho coletivo (FREIRE, 2005).

Essa articulação proposta por Freire representa a 
interdisciplinaridade, sendo um processo metodológi-
co de construção de conhecimento pelo sujeito com base 
em sua relação com o contexto, com a realidade, com sua 
cultura. Busca-se a expressão dessa interdisciplinaridade 
pela caracterização de dois movimentos dialéticos: a pro-
blematização da situação, pela qual se desvela a realidade 
e a sistematização dos conhecimentos de forma integra-
da. E a proposta de possibilidade de uma pedagogia fun-
damentada nas práxis, inserida numa política de esperan-
ça, de luta revolucionária, de amor e de fé no ser humano 
(FREIRE, NOGUEIRA, MAZZA, 1988).

Freire situa-se na origem de um novo paradigma 
pedagógico que emerge na América Latina e se afirma, 
hoje, enquanto obra coletiva em processo de construção 
e reinvenção nas diferentes experiências de luta e orga-
nização das classes populares no mundo todo. O próprio 
Freire, em registros como no livro Pedagogia da Esperan-
ça, aponta para a importância da Pedagogia do oprimido 
transformar-se, de fato, em um projeto coletivo enquan-
to obra de todos aqueles que lutam juntos e se solidari-
zam por um mundo mais justo e humanizado para todos 
( STRECK, REDIN, ZITKOSKI, 2010).

Segundo Paulo Freire, a educação enquanto um 
ato político é comprometida como a transformação do 
mundo. Longe de propor uma educação doutrinadora, as 
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ideias freirianas propõem que “ninguém educa ninguém, 
mas que os homens se educam entre si na relação com o 
mundo”. Compreende que “O principal é não impor um 
determinado conhecimento sobre o outro, é promover o 
diálogo entre os saberes”. Desse modo, a educação popu-
lar reconhece todos os seres humanos como sujeitos de 
conhecimento, uma vez que todos possuem algum saber 
(LIMA, et al, 2020). 

A proposta de uma educação problematizadora 
converge para os desafios concretos de construirmos 
caminhos alternativos para projetos inovadores para a 
educação. Numa perspectiva freiriana as experiências 
educativas comprometidas com a humanização revelam o 
potencial de trabalharmos com uma pedagogia da liberta-
ção a partir do diálogo crítico-problematizador.

Diante do exposta é importante destacar que a saú-
de é um fator-chave para um amplo espectro de metas da 
sociedade. A saúde não pode ser uma mercadoria, não po-
demos permitir que somente quem tenha dinheiro possa 
ter acesso aos serviços de saúde, mais do que isso, todos 
devem ter boas condições de vida, um povo sem condições 
de uma boa vida vai adoecer e vai morrer.

A abordagem dos determinantes sociais reconhece o 
fato de que as iniquidades em saúde não podem ser comba-
tidas sem que as iniquidades sociais também o sejam. Para 
que a economia permaneça forte e a estabilidade social e 
a segurança global sejam mantidas é essencial que ações 
coordenadas em prol da saúde sejam  implementadas.

Para isso se faz necessário que a formação em saú-
de esteja pautada nos princípios que norteiam o Sistema 
Único de Saúde (SUS) que rege o nosso País, devendo es-
tar em consonância com a formação do enfermeiro aten-
dendo as demandas sociais. Desse modo, buscamos, neste 
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artigo, refletir acerca do princípio da integralidade como 
norteador da formação da pessoa enfermeira articulado 
ao pensamento de Paulo Freire. 

Estudo teórico, reflexivo, de perspectiva dialética e 
que tem na pesquisa bibliográfica seu recurso de investi-
gação, construído com base na leitura crítica em estudos 
científicos mais atuais que referenciam Paulo Freire e seus 
pensamentos para formação do enfermeiro. Essa constru-
ção teórica aproxima-se da abordagem qualitativa, tendo 
em vista a interpretação e a análise dos elementos teóricos 
obtidos por meio do levantamento bibliográfico realizado. 
Para as discussões, utilizou-se dois grandes temas: Inte-
gralidade na formação do enfermeiro e as contribuições 
de Paulo Freire para a área da saúde e enfermagem.

Integralidade na formação do enfermeiro

A integralidade é definida como um dos princípios 
do Sistema de Saúde Brasileiro, estando inserida como 
aquele que transcende a prática curativa, compreenden-
do o ser humano de forma totalitária e não parcial. O con-
ceito, entretanto, vai além de um princípio do SUS, sendo 
visto como uma ação social, um conjunto articulado e con-
tínuo das ações e serviços preventivos e curativos, sejam 
eles individuais ou coletivos, de baixa, média ou alta com-
plexidade do sistema. Para alguns autores, a integralidade 
é um valor a ser sustentado e defendido nas práticas dos 
profissionais de saúde, valor este expresso no modo de in-
teração dos profissionais para com os pacientes (SANTOS, 
et al 2019; SILVA, MERHY, CARVALHO, 2003).

Nesse sentido, o conceito está relacionado a “uma 
ação social resultante da permanente interação dos atores 
na relação demanda e oferta, em planos distintos de aten-
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ção à saúde [...] nos quais os aspectos subjetivos e objetivos 
sejam considerados” (PINHEIRO, 2003). As diretrizes que 
orientam o SUS reforçam essa ideia, quando enfatizam 
que:

Cada pessoa é um todo indivisível e integrante de 
uma comunidade. As ações de promoção, proteção 
e recuperação da saúde formam também um todo 
indivisível e não podem ser compartimentalizadas 
bem como as unidades prestadoras de serviços, 
com seus diversos graus de complexidade, formam 
também um todo, configurando um sistema capaz 
de prestar assistência integral. (BRASIL, 1990, p. 02).

Assim, a integralidade é o princípio do Sistema Úni-
co de Saúde que se situa no eixo que interliga a enferma-
gem e o cuidado, ou seja, tal conceito precisa nortear as 
ações de cuidado da prática de enfermagem, bem como as 
práticas educativas na formação do enfermeiro. Sob esse 
aspecto, cabe ressaltar que o cuidado aqui é entendido 
como ir além do atendimento para realizar um procedi-
mento, é um momento de refletir, interagir e realizar uma 
ação com a outra pessoa, compreendendo, preocupando-
-se e tornando esse cuidado um instrumento para o cres-
cimento do enfermeiro e do ser cuidado. É uma maneira 
de ser, de agir (SILVA, MERHY, CARVALHO, 2003; WAL-
DOW, 2001; BOFF, 1999).

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Enfermagem (DCNs-Enf) aprovadas pelo 
Conselho Nacional de Educação (CNE), em novembro de 
2001, estabeleceram as competências e habilidades a se-
rem desenvolvidas no processo de formação. As DCNs-Enf 
visam a formação de um profissional com perfil generalis-
ta, crítico-reflexivo, o qual fomente mudanças nas práxis 
de saúde. Esta tem importante papel no processo de ensi-
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no-aprendizagem do enfermeiro, haja vista que orienta a 
formação para a efetivação dos princípios do Sistema Úni-
co de Saúde/SUS. (BRASIL,2001).

Nesse contexto, a formação é um dos pilares que ali-
cerça a construção coletiva da integralidade, oportuniza a 
vivência da prática e favorece a reflexão sobre a realidade, 
instigando mudanças, qualificando as práticas de saúde. 
É um princípio construído cotidianamente nas relações 
estabelecidas no processo de formação, o qual envolve 
os atores que compõem esse cenário: estudantes da área 
da saúde, enfermeiros, profissionais da saúde e usuários. 
Aplicar o princípio da integralidade na relação pedagógi-
ca é condição essencial para a construção da identidade 
profissional e pessoal do futuro enfermeiro. (REIBNITZ, 
2004; CECCIM, 2008).

Educar para o trabalho em saúde deveria deixar de 
ser a transferência de recursos cognitivos e tecnológicos 
às novas gerações profissionais para tornar-se a forma-
ção de um quadro de intelectuais do setor da saúde na exe-
cução de um projeto de sociedade e de um projeto tecno-
assistencial correspondente a esse projeto de sociedade, 
fundamentalmente uma sociedade de cidadãos. Profissio-
nais, portanto, detentores de habilidades, conhecimentos 
e valores capazes de fazer funcionar um sistema de saúde 
relativo à vida de todas as pessoas, estando a qualidade de 
vida na antecedência de qualquer padrão técnico a apren-
der ou a exercer (FAVORETO, 2007; AMARAL, 2018).

O SUS tem assumido papel ativo na reorientação 
das estratégias e modos de cuidar, tratar e acompanhar 
a saúde individual e coletiva. Tem sido capaz de provocar 
importantes repercussões nas estratégias e modos de en-
sinar e aprender sem que, entretanto, se tenha formulado 
uma forte potência aos modos de fazer formação (CEC-
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CIM,2004). No máximo se interpuseram fatores críticos, 
ao se revelar a necessidade de reformar os profissionais 
para atuar no SUS. Formados estavam para atuar onde?

Por essa razão, as várias instâncias do SUS devem 
cumprir um papel indutor no sentido da mudança, tanto 
no campo das práticas de saúde como no campo da forma-
ção profissional. A formação em Enfermagem deve base-
ar-se num currículo por competências, na aprendizagem 
significativa e centrada no estudante e nos docentes sendo 
facilitadores da aprendizagem, visando preparar, motivar 
e empoderar os enfermeiros para assumirem o protago-
nismo junto às políticas de saúde, fortalecendo a garantia 
do acesso da população aos sistemas universais e a produ-
ção do cuidado global, com um nível de liderança transfor-
macional, num contexto interprofissional.

As contribuições de Paulo Freire para a área da saúde e 
enfermagem

O ser humano é um ser social inserido em um contex-
to socioeconômico-cultural que influência suas relações 
com o mundo. Os valores, conceitos, concepções e cren-
ças condicionam a forma de estar no mundo e, ao mesmo 
tempo, são condicionados pelo mundo em que se vive. As 
pessoas encontram-se constantemente em pleno proces-
so educativo, do outro e de si mesmos, “num movimento 
permanente, em que se acham inscritos os homens, como 
seres que se sabem inconclusos” (FREIRE, 2005, p. 85).

Na área da saúde, enfermagem e nas diversas espe-
cialidades da medicina, além da educação que acontece no 
dia a dia, com pacientes, familiares, aquelas cotidianas, 
existe a educação formal, que tem lugar nas escolas, uni-
versidades, etc., pautadas em teorias, discussões e análi-
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ses. No entanto, é na prática, na relação entre quem ensi-
na e quem aprende que a educação formal se concretiza. 
Pensar sobre a educação requer uma reflexão sobre sua 
prática que pode ser transformadora, mutável e inconclu-
sa (SZEWCZYK, et al, 2005).

Além disso, a referência à Educação e Ensino da 
Saúde envolve, portanto, educação formal, não formal e 
informal, a popularização da ciência em saúde coletiva, a 
saúde na escola básica, a divulgação cientifica e popular 
em saúde, o intercâmbio educativo no campo sanitário, 
a mediação pedagógica entre entidades e sociedade em 
questões de saúde, a formação para o controle social em 
saúde, a arte educação em saúde, a avaliação educava ins-
titucional, entre outras produções pedagógicas (CECCIM,-
FERLA, 2020).

Neste contexto se faz necessário na área da saúde 
e mais precisamente para a enfermagem que desprende 
do cuidado tecnicista para o cuidado integral, entender a 
esperança como ingrediente fundamental para o desen-
volvimento da vida em sociedade. 

A esperança tem uma dimensão política muito forte, 
pois implica compreender criticamente a realidade para 
transformá-la. De acordo com Freire (2001), é na liberdade 
da vida em comunidade que a esperança se torna viável e 
a mudança possível. A esperança é a força que ajuda a se-
mear a beleza, ou a “boniteza” na vida, como Paulo Freire 
costumava dizer. Esperança não se confunde com aliena-
ção, com ilusão dos sentidos, mas tem um ingrediente de 
utopia e de sonho que motiva a caminhada humana. Espe-
rança também não se confunde com mecanicismo históri-
co, com fatalismo; está muito mais para leitura de mundo e 
significação da história e do futuro. Ter esperança é poder 
enxergar a novidade como possibilidade para este mundo.
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No sentido da esperança podemos afirmar que a 
enfermagem tem importante papel na consolidação de 
uma sociedade mais justa e democrática, pois, mediante o 
cuidado, ela tem a oportunidade de educar o outro para a 
saúde, fazendo com que ele mobilize os próprios recursos 
para manter-se saudável, tornando-se mais autônomo. 
Além disso, as práticas educativas, quando desenvolvidas 
numa perspectiva conscientizadora, permitem que o indi-
víduo exerça mais plenamente a sua cidadania, diminuin-
do a exclusão social.

Ainda no encontro da esperança, a educação perma-
nente é apresentada como aprendizagem no trabalho, em 
que o aprender e o ensinar são incorporados ao cotidiano 
das organizações e ao processo de trabalho. Uma política 
de educação permanente necessita enfrentar, em sua con-
cepção e desenvolvimento, o desafio de constituir-se em 
um eixo transformador, em uma estratégia mobilizadora 
de recursos e poderes e em recurso estruturante do forta-
lecimento do SUS (BRASIL, 2004).

A Educação em Saúde é a ferramenta que visa a mu-
dança de comportamento para o exercício da cidadania. 
Essa mudança é viabilizada quando o profissional de saú-
de reconhece e valoriza o saber socialmente elaborado 
pela clientela em seu ambiente. Por meio deste reconheci-
mento, ocorrerá a produção efetiva de novos conhecimen-
tos, modificando o comportamento de saúde da clientela, 
objetivando atingir a qualidade de vida (BARROSO, VIEI-
RA, VARELLA, 2003).

Para a formação de sujeitos críticos, Freire (REFE-
RÊNCIA) propõe a pedagogia libertadora e problema-
tizadora, entendida como uma forma de ler o mundo no 
ambiente de trabalho. Essa ultrapassagem de limites, do 
campo específico da educação para o mundo e do mun-
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do para a educação, possibilita a utilização dessa pedago-
gia na disciplina enfermagem e, mais especificamente na 
educação permanente, fortalecendo e instrumentalizando 
os enfermeiros para a transformação deste mundo por 
meio de ação consciente (SAUPE, BRITO, GIORGI,1998) e 
cuidadosa.

Considerações finais

A Educação em Saúde fundamentada nas concep-
ções de Paulo Freire representa um caminho para promo-
ver o cuidado crítico e criativo que permite transformar a 
atual prática de enfermagem, já avaliada como tecnicista 
por muitos pesquisadores. 

Não podemos desconsiderar o conhecimento dos 
sujeitos que sofrem os retirando da possibilidade de di-
zer sobre como podem ou desejam modificar situações em 
suas vidas, não podemos fazer da nossa prática do cuida-
do algo semelhante a uma posição da qual Paulo Freire 
muito discutiu, onde a educação passava a ser “puro trei-
no, pura transferência de conteúdo, quase adestramento, 
puro exercício de adaptação ao mundo” (REFERÊNCIA).

A formação dos profissionais de saúde deve ir além 
de uma simples produção e provimento de funcionários 
para servir um determinado sistema de saúde. Ela deve re-
fletir, individual e coletivamente, os diferentes, mas com-
plementares, papéis desempenhados por esses atores, os 
verdadeiros agentes de mudanças, encontrar estratégias 
para que isso ocorra implica em assumir riscos nessas 
tentativas, construindo, nas diferenças, possibilidades. 
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ENSINO DE LIBRAS NA UNIVERSIDADE: 
POSSIBILIDADES DE INTERSECÇÃO COM A 
PRÁTICA DO EDUCADOR NA CLASSE INCLUSIVA

Adriana Moreira de Souza Corrêa1

Egle Katarinne Souza da Silva2

Introdução

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) foi inserida, 
através da Lei nº 10.436/2002, como componente curricu-
lar obrigatório dos cursos de formação para o magistério 
(a nível médio ou superior), de formação para a educação 
especial e para o curso de fonoaudiologia. Já para os ba-
charelados, a oferta dessa disciplina é de natureza optati-
va (BRASIL, 2002). 

Ressaltamos que a Libras é uma língua visual-ges-
tual (BRASIL, 2002), logo, as ferramentas de registro e 
compartilhamento de imagem (estática e em movimento) 
disponíveis no meio digital apresentam um potencial sig-
nificativo de mediação de atividades de produção e visua-
lização dos sinais que compõem esse sistema linguístico.

Diante disso, o capítulo em tela busca revisitar as 
discussões dispostas no trabalho completo intitulado Fer-
ramentas Tecnológicas para o Ensino de Libras, de auto-
ria de Adriana Moreira de Souza Corrêa, Egle Katarinne 
Souza da Silva e Alanna Gadelha Batista, publicado em 
2019, que compõe os anais do Congresso de Tecnologia 

1 Mestra em Ensino pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(UERN) e Professora de Libras do Centro de Formação de Professores, da 
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), campus Cajazeiras-PB/
Brasil, e-mail: adriana.korrea@gmail.com;

2 Mestra em Sistemas Agroindustriais pelo Centro de Ciências e Tecnologia 
Agroalimentar (CCTA) da UFCG. Gestora da Escola Cidadã Integral Técnica 
Cristiano Cartaxo, Cajazeiras – PB, Brasil, eglehma@gmail.com
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na Educação. O referido evento abordou a temática Meto-
dologias Disruptivas na Educação: formas inovadoras de 
ensinar e aprender e discutiu questões relativas à apren-
dizagem no meio digital no período anterior à pandemia 
do novo coronavírus. 

Esse texto foi inserido, em 2020, como parte da bi-
bliografia do Projeto Prática como Componente Curri-
cular de Sociolinguística, Tecnologia e Tradução/Inter-
pretação da Libras/Português, do curso Letras Libras/
Português, oferecido pela Universidade Federal de Goiás, 
para mediar as discussões na Etapa 3 – uso de tecnologia 
da Libras (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2020). 

Motivadas pela seleção desse trabalho que se remete 
às práticas vivenciadas por uma docente de Libras do En-
sino Superior no ensino presencial, buscamos analisar as 
permanências e modificações do uso dos recursos tecno-
lógicos para a realização das atividades educacionais do 
componente curricular Libras no formato do ensino re-
moto emergencial. Essa reflexão encontra nas palavras de 
Freire (2007, p. 68) seu fundamento à medida que o autor 
afirma que “Como professor, preciso me mover com cla-
reza sobre a minha prática. [...] o que me pode tornar mais 
seguro no meu próprio desempenho”. Diante disso, busca-
mos refletir sobre essa mudança que se remete à noção de 
inacabamento, citada por Freire (2007) e que nos move a 
buscar o conhecimento.

A título de esclarecimento, o ensino remoto emer-
gencial é uma prática mediada pelas tecnologias que foi 
orientada pelo Ministério da Educação (MEC), pela Por-
taria 343 (BRASIL, 2020), em março de 2020, em função 
da pandemia do novo coronavírus e difere da Educação a 
Distância (EaD). Como explica o documento, o ensino re-
moto emergencial constitui-se em uma alternativa para a 
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continuidade das atividades educativas em função da ne-
cessidade de evitar a aglomeração de pessoas e conter a 
disseminação do novo coronavírus.

Para tanto, a elaboração desse estudo se constitui 
como um relato de experiência (DALTRO; FARIA, 2019) que 
se baseia na reflexão das atividades propostas na discipli-
na de Libras no ensino remoto. Assim, fundamentadas na 
classificação de Prodanov e Freitas (2013) analisamos que 
esse texto é fruto de um estudo descritivo, com dados ana-
lisados em uma abordagem qualitativa. A base teórica que 
fundamenta as discussões são os Novos Estudos do Letra-
mento e os dados analisados são oriundos de três fontes: 
o trabalho de Corrêa, Silva e Batista (2019); os registros da 
professora do componente curricular Libras ofertado no 
primeiro semestre de 2021, no formato de ensino remoto; 
e das análises da docente sobre as filmagens das aulas re-
alizadas nesse semestre. 

O trabalho se organiza em duas seções seguintes a 
introdução e que antecedem as considerações finais, são 
elas: ensino remoto, mudanças e permanências e recursos 
didáticos e práticas usadas na disciplina de Libras durante 
o ensino remoto.

Ensino Remoto: mudanças e permanências

Em função do caráter emergencial desse formato 
educativo de oferta de atividades educacionais, a imple-
mentação do ensino remoto iniciou de maneira abrupta 
sem a formação adequada dos docentes. Desse modo, os 
saberes utilizados para a realização dessas práticas foram 
construídos nas vivências dos docentes com os alunos e, 
para isso, os professores se pautaram nas experiências e 
saberes anteriores de ensino mediado pela tecnologia EaD 
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e em outras situações presenciais que utilizavam as tec-
nologias digitais. 

Para Schulman (1987), os professores constroem sa-
beres a partir de três fontes: 1) o saber do conteúdo curri-
cular, que se refere ao assunto da disciplina; 2) o saber da 
estrutura e dos materiais educacionais, que trata do co-
nhecimento sobre currículo, materiais de ensino e a orga-
nização da instituição educacional; 3) o saber da educação 
formal, que se refere às teorias sobre ensinar e aprender; 
e 4) a experiência da prática, que envolvem os conheci-
mentos da prática docente. 

Considerando a classificação de Schulman (1987), 
nas atividades educacionais desenvolvidas no período do 
ensino remoto, a busca por saberes para implementação 
da ação para subsidiar o ensino foram e ainda são cons-
tantes. Nessa busca, experiências anteriores de ensino se 
modificam para ocorrerem no meio digital e, diante disso, 
refletimos sobre a afirmação de Freire (2007, p. 35) que diz:

É próprio do pensar certo a disponibilidade ao ris-
co, a aceitação do novo que não pode ser negado ou 
acolhido só porque é novo, assim como o critério de 
recusa ao velho não é apenas cronológico. O velho 
que preserva a sua validade ou que encarna uma 
tradição ou marca uma presença no tempo conti-
nua novo.

 Nesse sentido, buscamos compreender o uso da 
tecnologia durante o ensino presencial relatados no tex-
to de Corrêa, Silva e Batista (2019) e as permanências de 
uso desses recursos digitais nas práticas de ensino remo-
to. Essas pesquisadoras, ao relatarem o uso da tecnologia 
digital nas práticas de ensino presencial, destacam o uso 
de três recursos: os aplicativos de Tradução Libras/Portu-
guês, o WhatsApp e o YouTube. Os aplicativos de tradução 
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Libras/Português foram indicados como material comple-
mentar de acesso aos sinais e para auxiliar na construção 
dos textos solicitados na disciplina de Libras.

O WhatsApp foi usado como ferramenta que favo-
rece a interação dos estudantes, divulgação de material 
informativo e mediação de atividades. Entre as atividades 
socializadas em Libras por meio desse aplicativo elenca-
mos: 1) a apresentação pessoal dos alunos; 2) a sinalização 
de perguntas que deveriam ser interpretadas e respon-
didas pelos demais estudantes; 3) o vídeo de informações 
pessoais sobre cada aluno, utilizado para que um profes-
sor surdo da instituição pudesse atribuir o sinal pessoal 
em Libras e; 4) a apresentação da família do aluno por 
meio de vídeo.

Ainda sobre os vídeos, Corrêa, Silva e Batista (2019) 
citam o compartilhamento, no WhatsApp, de links de glos-
sários de vídeos, disponíveis no YouTube, para que os estu-
dantes tivessem contato com outros sinalizantes e, assim, 
pudessem perceber as variações pessoais (idioletos) e as 
variações características de determinado grupo social so-
bre a produção dos sinais (socioletos). Além disso, notaram 
que essa mídia digital estimula a socialização de sinaliza-
ções e divulgação de vídeos com as produções dos alunos.

A partir desse trabalho, notamos que as tecnologias 
digitais, mesmo antes da pandemia, perpassavam ativida-
des pedagógicas da disciplina de Libras na referida uni-
versidade, seja no uso do notebook e do data show duran-
te o trabalho com o conteúdo nas atividades síncronas, ou 
mesmo para a ampliação do tempo de estudo dos alunos 
por meio das orientações de atividades realizadas em mí-
dias digitais. Diante do exposto, consideramos que as prá-
ticas ora relatadas eram utilizadas em situações pontuais 
e complementares às aulas presenciais.
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Devido a presença de atividades mediadas pela tec-
nologia no contexto do ensino presencial, essas práticas 
não podem ser consideradas inovadoras. Outro fator rele-
vante a ser considerado é que a formação dos professores 
para inserção da tecnologia digital nas práticas educati-
vas brasileiras se constrói desde a década de 1990, quando 
foram realizados programas de formação inicial e conti-
nuada de educadores para a inserção dos estudantes nas 
práticas de uso da tecnologia digital (MORAES, 2012). Des-
se modo, seja por meio da formação ou pelo uso da tec-
nologia em situações cotidianas e posterior inserção nas 
atividades educacionais, notamos que o uso da tecnologia, 
em maior ou menor grau, integra diferentes práticas de 
ensino. 

Logo, considerando os estudos dos letramentos, que 
se configuram na interação dos indivíduos nas práticas 
que envolvem o uso da leitura e da escrita em situações 
cotidianas (SOARES, 2009), observamos que o uso da tec-
nologia digital é fundamental para a preparação dos estu-
dantes para a participação dos momentos interativos pro-
movidos na contemporaneidade. Contudo, com a inserção 
do ensino remoto, como essas atividades foram reelabo-
radas no espaço social supracitado? Sobre isso, aborda-
mos a seguir.

Recursos didáticos e práticas usadas na disciplina de Libras 
durante o Ensino Remoto

O ensino remoto emergencial iniciou na Universi-
dade Federal de Campina Grande (UFCG) no segundo se-
mestre de 2020 e as diretrizes para a sua implementação 
foram elencadas na Resolução nº 11/2020 (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, 2020). Para a realização 
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dessas atividades, a instituição disponibilizou a Platafor-
ma Moodle e o pacote GSuite, além de incentivar o uso de 
outros meios de comunicação digitais que permitissem a 
interação entre professores e alunos. A escolha das fer-
ramentas ficou a cargo de cada professor e se constituiu 
em uma estratégia que favoreceu a transição das práti-
cas vivenciadas no período presencial para o remoto. Isso 
ocorreu à medida que foi possível selecionar entre as pla-
taformas disponíveis, aquela que oferecia os aplicativos 
necessários para a realização das atividades, bem como 
aquela na qual o educador tivesse segurança para o uso 
dos seus recursos. 

Para a realização das aulas de Libras nesse novo 
formato, foi necessária uma leitura de mundo (FREIRE, 
1989) no qual as relações educacionais se realizam no for-
mato do ensino remoto. Nesse processo de planejamento 
e execução das atividades, outros fatores precisaram ser 
observados como o acesso dos alunos à tecnologia, o co-
nhecimento do docente sobre o uso da tecnologia e às pos-
sibilidades de ensino que esse docente e o seu grupo de 
alunos partilhavam. 

Nesse sentido, notamos que o acesso aos recursos 
diferentes para a conexão à internet gerou demandas di-
ferentes aos educandos e educadores e essas modificações 
precisaram ser consideradas. Para isso, o diálogo, a escu-
ta e a busca coletiva por procedimentos que favoreces-
sem a participação de todos foi constante e as atividades 
propostas foram pensadas e ressignificadas de maneira a 
superar cada desafio que se apresentava no processo de 
ensino. No trajeto da disciplina vivenciamos a afirmação 
de Freire (2007, p. 23) ao dizer que “Quem ensina apren-
de ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender”. Isso 
porque, a partir da superação dos desafios à participação 
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das atividades, desenvolvemos outras formas de ensi-
nar, aprendemos sobre a tecnologia e sobre as formas de 
aprender dos estudantes. 

Na disciplina de Libras, especificamente, foram uti-
lizadas as seguintes ferramentas disponíveis no GSuite 
(um pacote de aplicativos oferecido pelo Google): Google 
Meet, um aplicativo de videoconferência, que permite a 
interação entre usuários em um espaço privado à turma, 
para as aulas síncronas; Gmail (e-mail google) para envio 
das atividades de produção textual em Libras que foram 
realizadas por meio de vídeos; 3) O Google Forms, um apli-
cativo de produção de questionários utilizados para as ati-
vidades de compreensão de texto; 4) Google Slides, aplica-
tivo de produção de slides contido no pacote supracitado.

Além desse pacote, foi utilizado o Controle Acadêmi-
co (site da universidade para registro das atividades, no-
tas, frequência e para envio de mensagens). O WhatsApp 
foi utilizado como ferramenta complementar para o envio 
de informações e material, bem como para o atendimen-
to individual de estudantes a fim de dirimir dúvidas sobre 
os conteúdos ou acerca da realização das atividades. Por 
meio desses aplicativos, foram enviados vídeos disponí-
veis no Youtube e textos em formato Portable Document 
Format (pdf) que poderiam ser acessados pelos estudan-
tes gratuitamente.

Diante do exposto, identificamos que o aplicativo 
WhatsApp e os materiais como vídeos e arquivos em pdf. 
utilizados no ensino presencial também mediaram as prá-
ticas educacionais no ensino remoto, contudo, de forma 
diferenciada e com maior incidência, tendo em vista que 
o âmbito digital era o meio principal de interação entre 
discentes e docentes. Esse uso requereu mudanças na se-
leção e produção de material didático e na interação en-
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tre a educadora e os educandos, em suma, letramentos, 
como os letramentos digitais, que permitiram a interação 
e construção do conhecimento utilizando-se de mídias di-
gitais (ROJO, 2012, RIBEIRO, 2018).

Para compreender os elementos que devem ser con-
siderados para a interação em Libras por meio de recursos 
audiovisuais, buscamos conhecer a Nota Técnica 04/2020, 
da Federação Brasileira das Associações dos Profissionais 
Tradutores e Intérpretes e Guiaintérpretes de Língua de 
Sinais (FEBRAPILS), que elenca pontos a serem observa-
dos durante a interpretação simultânea na modalidade re-
mota para a Língua Brasileira de Sinais e traz elementos 
que contribuem para outras produções em Libras. 

Esse documento indica que para a visualização ade-
quada dos sinais é necessário: 1) estar atento ao posicio-
namento em um espaço composto de fundo neutro/liso; 2) 
dispor de iluminação que ressalte o rosto e as mãos, sem 
produzir sombras que atrapalhem a reprodução da ima-
gem; 3) realizar o enquadramento de modo a permitir a 
visualização da sinalização; 4) dispor de conhecimento da 
plataforma em que ocorrerá a interação; 5) utilizar a cone-
xão à internet com velocidade que garanta a qualidade da 
transmissão (FEBRAPILS, 2020).

Com base nessas informações, organizamos as in-
terações didáticas e, ao analisá-las, identificamos outros 
entraves à comunicação como: 1) a diminuição do espaço 
de sinalização/mudança no enquadramento em função 
da mídia digital; e 2) a modificação no posicionamento da 
mão para a realização do sinal em Libras. Como alterna-
tivas identificamos a inserção de estratégias de intera-
ção voltadas para atender as necessidades didáticas dos 
estudantes que utilizavam celulares, o que se configuram 
como letramentos digitais.
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Na Figura 1 identificamos a ilustração do espaço de si-
nalização visto pelo computador e na Figura 2, pelo celular. 

Figura 1 – Acesso à aula pelo    Figura 2 – Acesso à aula
computador.     pelo celular.

 

Fonte: Arquivo das autoras.   Fonte: Arquivo das autoras.

A partir das Figuras ilustrativas 1 e 2, notamos que 
a enunciação em vídeo precisou considerar as possibili-
dades de acesso à mensagem que o estudante dispõe e, 
portanto, o espaço de sinalização restrito e a alternância 
de janelas viabilizada pelo aplicativo. Observamos ainda 
que, mesmo ativando a função de fixar o sinalizante na 
tela, para que apenas uma das pessoas fosse projetada na 
tela, a estratégia atrapalhou o acesso a outras informa-
ções disponibilizadas no aplicativo, a exemplo dos slides. 
Ao optar por fixar um dos participantes – o professor – os 
slides só podem ser visualizados se o recurso fixar fosse 
desativado.

Assim, em atividades nas quais o estudante pre-
cisasse observar o slide e a sinalização para a resolução 
da atividade, a opção fixar, para manter sinalização em 
primeiro plano, trazia como desafio a realização dos se-
guintes procedimentos: 1) fixar o sinalizante; 2) observar 
a sinalização; 3) desativar a função fixar; 4) observar o sli-
de para, após isso, responder ao que era solicitado. Esse 
processo causou desconforto e limitou a participação dos 
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estudantes, por isso, as atividades propostas após essa ob-
servação eram realizadas utilizando somente os slides ou 
somente a sinalização.

Outro fator se refere à produção e ao posicionamen-
to da mão para a realização do sinal. Desse modo, foi ne-
cessário sinalizar sob um ângulo que favorecesse a cap-
tação do sinal por iniciantes do estudo da Libras, o que 
gerou modificação da sinalização quando comparada à 
sinalização de maneira presencial.

Figura 3 – Posicionamen-
to da mão possível na si-
nalização presencial.

Figura 4 – Posicionamen-
to da mão na sinalização 
adequada para visualiza-
ção em vídeo.

Fonte: Arquivo das autoras. Fonte: Arquivo das autoras.

Notamos nas figuras ilustrativas 3 e 4, a indicação 
que para a sinalização em vídeo é necessário garantir o 
contraste com o plano de fundo e a visualização adequada 
do sinal, o que requer o uso consciente de pequenos ajustes 
na produção do sinal para a percepção diante de uma tela.

Além disso, foi necessário desenvolver estratégias 
que favorecessem a identificação rápida da pessoa que 
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estava sinalizando. Dessa maneira, em momentos de rea-
lização das atividades práticas, foi solicitado que os estu-
dantes desativassem as câmeras e somente o colega que 
fosse responder em Libras, ativasse a câmera, de modo 
que os usuários de tablets e celulares encontrassem o co-
lega rapidamente e acompanhassem a atividade. 

Como facilidades viabilizadas pelo uso da tecnologia 
digital, elencamos: 1) gravação e disponibilização da aula; 
2) acesso à links e vídeos; 3) atividades de produção e de 
compreensão de informações em Libras. 

A possibilidade de gravação e disponibilização da 
aula foi relevante para que esse momento didático fosse 
assistido pelos estudantes que não puderam participar do 
encontro síncrono ou para aqueles que desejaram revisi-
tar alguma informação discutida na aula. 

Como material complementar, foram disponibiliza-
dos links de glossários de Libras, vídeos sobre teoria ou 
de produção em Libras de vários gêneros textuais (poema, 
crônica, conto entre outros), com sinalizantes diversos 
que contribuíram no contato com as variações individuais 
e sociais no uso da Libras, do mesmo modo como foi rela-
tado por Corrêa, Silva e Batista (2019).

A fim de promover um atendimento individualiza-
do dos estudantes, semanalmente, foram realizadas ati-
vidades assíncronas sobre os assuntos ministrados nos 
encontros síncronos. Para as atividades de produção e de 
compreensão de textos em Libras foram utilizados dois 
aplicativos do GSuíte: o Gmail e ao Google Forms respec-
tivamente. O Gmail foi designado para receber as ativi-
dades de produção em Libras, através de vídeos e de ati-
vidades que anteriormente eram realizadas de maneira 
presencial. O Google Forms foi voltado para as atividades 
de compreensão em que o estudante assistia a vídeos em 
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Libras e respondia aos questionamentos. Os vídeos utili-
zados foram selecionados no YouTube e inseridos no Goo-
gle Forms ou produzidos pela própria docente.

Em face do exposto, observamos que facilidades e 
barreiras se impõem a prática docente em cada modali-
dade de ensino (presencial ou remota) e, nesse contexto, 
cabe ao professor observar os usos da leitura e da escrita 
mais adequados para favorecer a compreensão da mensa-
gem. Assim, letramentos múltiplos (ROJO, 2012), em espe-
cial os digitais (RIBEIRO, 2018) foram agregados à aula de 
uma maneira diferente dos usos da tecnologia que ocor-
riam nas práticas presenciais. 

Essa modificação indica que enquanto educadores 
precisamos estar disponíveis a aprender sobre o ensino e 
a observar os modos de aprendizagem do estudante para 
planejar atividades que permitam a construção do conhe-
cimento diante das situações vivenciadas. 

Considerações finais

O ensino é, sobretudo, uma atividade de comunica-
ção e, para isso, identificar os recursos adequados para 
viabilizar a construção coletiva do conhecimento é um 
processo que requer a análise das situações em que ocor-
re esse processo. Nesse sentido, o ensino remoto traz o 
desafio de utilizar as tecnologias disponíveis ao educan-
do e ao educador de modo a promover a interação e o 
 aprendizado. 

Na disciplina de Libras, questões sobre a produção e 
a compreensão de textos em Libras requerem letramentos 
múltiplos que envolvem a comunicação por meio de uma 
língua visual motora, na modalidade sinalizada. Nesse 
processo, questões como ajustes da imagem (iluminação, 
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enquadramento posicionamento das mãos entre outros 
aspectos) precisam ser conhecidos e utilizados. No que se 
refere ao uso de aplicativos e materiais didáticos, conside-
ramos que o meio digital favorece a produção, gravação e 
compartilhamento de vídeos, sendo, portanto, mais ade-
quado ao ensino de Libras que é uma língua pautada na 
visualidade. 

Notamos que na interação presencial e naquela me-
diada por tecnologias digitais há características próprias 
e que precisam ser consideradas no momento da comu-
nicação e, para isso, o professor precisa analisar a sua 
realidade, suas experiências, as vivências dos alunos, os 
recursos disponíveis e, sobretudo, estar aberto à mudança 
e à possibilidade de aprender com o erro e com o outro. 
É esse sentimento de inacabamento da profissão docente, 
tendo em vista que nos construímos e nos reconstruímos 
continuamente e de consciência da relevância da leitura 
do mundo que precisam ser os motivadores constantes 
para a ampliação dos saberes docentes e para a constru-
ção de práticas de ensino adequadas à forma de aprender 
dos educandos, seja no ensino presencial ou remoto. 
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Introdução

O presente artigo versa sobre a importância da fa-
mília e da escola como fio condutor da dimensão socioe-
mocional das crianças, perpassando pelos processos que 
legitimam ações de acolhimento e estreitamento de víncu-
los com as famílias por intermédio da escuta e das dimen-
sões relacionais.

A segunda seção deste artigo aborda a temática “fa-
mília e escola: um elo de amor”, no qual nos direciona a um 
delinear de reflexões imprescindíveis sobre a construção 
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que a escola desempenha em parceria com as famílias. 
Ressaltamos também o papel social da instituição, que é 
de extrema importância nesse processo de construção do 
sujeito e o quanto a parceria entre a família e escola é fun-
damental para o processo e para o bom desenvolvimen-
to da criança, pois a escola é esse ambiente que propicia 
estímulos socioemocionais, que auxiliam na qualidade do 
desenvolvimento e melhoria dos relacionamentos.

A terceira seção explicita a importância da escuta 
afetiva e sensível para a construção da identidade de me-
ninos e meninas, tecendo a maneira única de compreen-
der as crianças e seus universos tão singulares. As crian-
ças precisam ser ouvidas, necessitam de vez e voz pra 
firmar seu espaço enquanto indivíduo que pensa, narra e 
que produz cultura. Ao escutarmos os bebês e as crianças 
estamos reconhecendo suas potencialidades e garantindo 
o seu pleno desenvolvimento.

A quarta seção faz uma abordagem sobre a relação 
dialógica com os aspectos socioemocionais, que são basi-
lares para a construção do protagonismo e das dimensões 
emocionais e afetivas das crianças com outros sujeitos e 
com o mundo. A última seção traz as considerações finais 
a respeito da pesquisa realizada, onde realizamos uma re-
flexão acerca do trabalho realizado e do objetivo da pes-
quisa alcançado.

Família e escola: um elo de amor

A família é um sistema de organização, com valores, 
crenças e práticas desenvolvidas ligadas diretamente às 
transformações da sociedade, como também as pessoas 
são interligadas por conexões parentais. É na família que 
a criança adquire suas primeiras experiências sociais, 
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culturais e educativas. É no seio familiar que se inicia as 
interações e as relações (MINUCHIN, 1985).

Para Talccott Parsos, sociólogo norte-americano, a 
família tem duas principais funções. A primeira é a socia-
lização primária, que é a aprendizagem da cultura a qual 
o ser humano está inserido. A segunda função da família é 
estabilização da personalidade, que consiste em auxiliar 
seus membros no controle de suas emoções.

A escola é um espaço de desenvolvimento e apren-
dizagem, a criança tem experiências cognitivas, afetivas, 
culturais, sociais e históricas. É um local de conhecimento, 
onde mentes e corações são sensibilizados. Rinaldi (2019) 
corrobora com o conceito de escola

[...] a escola é um lugar de transmissão e de cria-
ção de cultura e valores. É o lugar que reconhece 
as crianças como cidadãs. É um lugar de possibi-
lidades, onde o conhecimento e a identidade são 
coconstruídos e os processos de aprendizado são 
investigados sempre em relação com os outros [...] 
(RINALDI, 2019, p.38).

Nessa perspectiva, a escola é um lugar de possibili-
dades, conhecimento e aprendizagem. As famílias preci-
sam ser inseridas no contexto escolar e serem acolhidas 
da melhor forma possível, um bom relacionamento entre 
família e escola é de grande relevância para o desenvolvi-
mento e aprendizagem da criança. 

É válido registrar que, a Instituição de educação faz 
parte dos outros grupos sociais que a criança vai intera-
gir após sua inserção ativa na sociedade. A escola e família 
contribuem na transmissão de valores e culturas, porém 
ressaltamos que cada uma tem o seu papel no que diz res-
peito à educação da criança. Sendo assim, podemos afir-
mar que
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Teoricamente, a família teria a responsabilidade 
pela formação do indivíduo, e a escola por sua in-
formação. A escola nunca deveria tomar o lugar dos 
pais na educação, pois os filhos são para sempre 
filhos e os alunos ficam apenas algum tempo vin-
culados às instituições de ensino que frequentam 
(TIBA, 1996, p. 111).

Nessa lógica, compreendemos que ambas tem como 
objetivo o desenvolvimento integral da criança, mas pos-
suem atribuições diferentes. A escola não pode tomar o 
lugar dos pais na educação e a família tem a responsabili-
dade pela formação desse indivíduo. 

Cada família e cada criança possuem suas especifi-
cidades, anseios, dificuldades, alegrias, culturas, etc. A es-
cola precisa fazer um trabalho de acolhimento não só para 
as crianças, mas também para com suas respectivas famí-
lias. O elo entre família e escola precisa ser concretizado, 
a instituição por intermédio de seus profissionais, deve 
pensar sobre as mais diversas formas de participação da 
família/responsáveis nesse contexto educacional.

De acordo com Souza (2009), a boa relação entre fa-
mília e escola precisa ser uma ação presente no processo 
educativo, pois é uma ação colaborativa, onde são discuti-
dos assuntos pertinentes ao bem estar e aprendizagem da 
criança. Logo, pode proporcionar o bom desenvolvimento 
e desempenho socioemocional e escolar da criança. 

Ainda em relação à colaboração entre família e es-
cola, o Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil (1998) afirma que 

No geral, as famílias que porventura tiverem difi-
culdades em cumprir qualquer uma de suas fun-
ções para com a criança deverão receber toda aju-
da possível das instituições de educação infantil, da 
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comunidade, do poder público, das instituições de 
apoio para que melhorem os desempenhos junto às 
crianças (BRASIL, 1998, p. 84)

Diante disso, a escola precisa ajudar às famílias nas 
possíveis dificuldades que encontrarem no que diz res-
peito à criança. O estreitamento de vínculos entre família 
e escola nunca foi tão necessário, e apesar do momento 
pandêmico a qual nossa sociedade e o mundo ainda es-
tão inseridos, essa parceria precisa estar ativa e fortale-
cida. As famílias e crianças precisam ser compreendidas 
como seres humanos inteiros e não fragmentos, as suas 
emoções, anseios e dificuldades devem ser levadas em 
 consideração.

A escola precisa acolher a família, mesmo de ma-
neira remota, e estratégias precisam ser pensadas para a 
efetivação desse vínculo. Pois, sabemos que todos ganham 
com essa parceria e, principalmente a criança que é o cen-
tro do processo educativo. Assim, ressaltamos a relevân-
cia das Instituições de Educação Infantil e seus profissio-
nais obterem a capacidade de escutar, observar, aprender 
com a família e, acima de tudo manter um vínculo ativo 
e acolher as crianças e seus familiares e/ou responsáveis 
durante todo ano letivo. 

A escuta afetiva na construção da identidade e 
aprendizagem da criança 

A identidade da criança é construída por intermédio 
das relações que elas estabelecem com os pais, com adul-
tos de referências, com outras crianças, com os objetos, 
com a natureza e com o mundo. 

Meninos e meninas nascem com a maravilhosa arte 
de expressar, de comunicar-se com as pessoas e com os 
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espaços que lhes cercam. Sentir-se acolhido então, é uma 
necessidade básica para que estabeleçamos vínculos. Car-
doso (2012) traz inspirações baseadas nos pressupostos de 
Vigotski, que nos direciona ao entendimento que:

É na interação com o outro que acontece a comuni-
cação. Isso ocorre porque a transição do pensamen-
to para a palavra tem de passar pelo significado e, 
como sempre, há algo oculto no que dizemos (vonta-
des, necessidades, emoções); a compreensão envol-
ve o verbal e o não verbal, que se encontram somen-
te na interação com o outro (CARDOSO, 2012, p. 11).

A chegada dos bebês e das crianças à instituição de 
Educação infantil é permeada por inúmeros desafios, tan-
to para a criança, que estará adentrando a um contexto de 
pertencimento diferente daquele proposto inicialmente 
pela família, como para os educadores que estarão rece-
bendo diferentes contextos e histórias singulares que fa-
rão a composição dos grupos de interações e descobertas 
na instituição com um todo.

Diante disso, nasce à necessidade de compreender o 
mundo que cada criança traz consigo. A partir de então o 
educador pesquisador, começa a planejar estratégias para 
conhecer cada infante, e esse norte parte da escuta sensí-
vel e do olhar atento.

A escuta sensível apoia-se na empatia. O pesquisa-
dor deve saber sentir universo afetivo, imaginar e 
cognitivo do outro para “compreender do interior” 
as atitudes e os comportamentos, o sistema de 
ideias, de valores, de símbolos e de mitos (BARBIER, 
2007, p.94).

Bebês e crianças precisam ser ouvidos, precisam de 
vez e voz para que possam construir suas próprias apren-
dizagens produzindo cultura. A escuta que nos referimos, 
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vai muito além de simplesmente ouvir ou de atender ne-
cessidades mecanicamente. É preciso ouvir com afeto, 
com todos os sentidos, entendendo os olhares, sendo a voz 
que direciona e que também instiga. Mãos que acolhe e 
ajudam a descortinar os horizontes. 

Escutar meninos e meninas dar visibilidade e au-
tonomia na composição ética e estética de suas múltiplas 
dimensões. Reconhece-os como sujeitos produtores de 
aprendizagens e protagonistas do seu desenvolvimento. 
Sobre isso, Oliveira- Formosinho (2007) corrobora que:

A escuta, tal como observação, deve ser um pro-
cesso continuo no quotidiano educativo, um pro-
cesso de procura de conhecimento sobre as crian-
ças (aprendentes), seus interesses, motivações, 
relações, intenções, desejos, mundos de vidas, 
realizados no contexto da comunidade educativa 
procurando uma ética contínua de reciprocidade 
(OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007, p.33)

A escuta também é interpretada como elemento ba-
silar para a consolidação das relações socioemocionais, 
que fundamentam os valores, produzem signos e símbo-
los da essência do sujeito. A escuta desmistifica as práti-
cas sem intencionalidade e dão vez ao fazer pedagógico 
pautado no desenvolvimento social, afetivo, psicológico e 
biológico de meninas e meninos.

O professor se conecta ao mundo de pertencimento 
das crianças, quando silencia seus pensamentos e adentra 
ao mundo da escutatória dos infantes, buscando compre-
ender as interações das crianças com seus pares, a forma 
delas resolvem conflitos por intermédio da escuta, da co-
municação dialógica e empática dando sentido as partici-
pações, as interações as escolhas e as descobertas que são 
desveladas a cada instante.
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Escutar exige uma profunda consciência e a sus-
pensão de nossos julgamentos e, acima de tudo, de 
nossos preconceitos; demanda abertura de mudan-
ça. Requer que tenhamos claro a nossa mente o va-
lor desconhecido e que sejamos capazes de superar 
as sensações de vazio e precariedade que experi-
mentamos sempre que nossas certezas são ques-
tionadas (RINALDI, 2012, p.125).

Portanto, a prática pedagógica pautada na escu-
ta afetiva, requer reflexões cotidianas que são elenca-
das pela observação do professor pesquisador, diante da 
multifacetada forma sentir, pensar, construir, descobrir, 
questionar, interpelar e transver o trivial.

A criança e a relação dialógica com os aspectos 
socioemocionais 

A fase da infância constitui-se como sendo uma 
grande fábrica de emoções. Nossos comportamentos de-
rivam do aspecto emocional, e quanto mais elas forem 
nomeadas e compreendidas, mais teremos escolhas sobre 
como devemos nos comportar. Saber lidar e gerenciar as 
emoções é um trabalho de formação humana, que deve ser 
oportunizado desde os primeiros anos de vida, período 
em que compreende as funções psíquicas, mais difíceis a 
serem desenvolvidas na idade adulta, conforme teoria de 
Wallon (1996).

Nessa perspectiva de Wallon (1996), a emoção e o 
movimento têm um papel fundamental para o desenvolvi-
mento cognitivo e para o processo de aprendizagem. O ser 
pueril descobre-se como sujeito, através da percepção do 
próprio corpo, da imagem de si, da forma de ser e relacio-
nar-se com o meio. Nas palavras de Damásio (2004, p. 62) 
[…] “as emoções são um meio natural de avaliar o ambiente 
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que nos rodeia e reagir de forma adaptativa”. Assim, re-
agimos em situação que vivenciamos de maneira muito 
subjetiva.

O universo infantil constitui-se de expressões bási-
cas das emoções que são representadas por meio da ale-
gria, tristeza, medo, amor e raiva que são normais para 
qualquer sujeito e são importantes para o desenvolvimen-
to integral das crianças. É importante que o adulto refe-
rência, tenha um olhar sensível e atento para buscar ajudar 
meninos e meninas a nomear e expressar o que sentem.

Ter a compreensão de cada choro, desobediência, 
agressividade entre outras formas de comportamentos da 
criança, nos faz ajudar meninos e meninas a externar suas 
emoções. Com isso, contribuímos com a formação da per-
sonalidade, e que ao longo do tempo, conseguirá ampliar 
habilidades socioemocionais importantes para a vida, li-
dando com controle das próprias emoções e com as do ou-
tros, estabelecendo um convívio social harmônico. 

Nas instituições de Educação Infantil, esse trabalho 
de reconhecimento das emoções, ocorre primeiramente 
na construção da identidade da criança, como sujeito per-
tencente a um grupo com suas singularidades. Enfatiza-
mos o pensamento, quando Freitas afirma que “a identi-
dade se constrói dentro do próprio grupo e se faz a partir 
de uma relação de alteridade. Ou seja, necessita do “ou-
tro” para poder se definir”. (FREITAS, 2011 p. 50). A partir 
do momento em que as relações vão se consolidando, os 
vínculos afetivos fortalecem-se contribuindo com o ama-
durecimento emocional das crianças. 

As discussões acerca das competências socioemo-
cionais, têm ganhado notoriedade, diante do que preconi-
za a Base Nacional Comum Curricular quando conceitua 
competência como:
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à mobilização de conhecimentos (conceitos e pro-
cedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 
socioemocionais), atitudes e valores para resolver 
demandas complexas da vida cotidiana, do ple-
no exercício da cidadania e do mundo do trabalho 
(BRASIL, 2017, p. 08).

 Nesse sentido, a afetividade deve ter uma centrali-
dade nos arranjos curriculares e planejamentos pedagó-
gicos, oportunizando experiências lúdicas com as quais as 
crianças possam ter confrontadas suas emoções, partindo 
de situações cotidianas, relacionando-se com formação da 
moralidade infantil. Segundo Oliveira (2006, p. 47), “o de-
senvolvimento de uma criança é o resultado da interação 
de seu corpo com os objetos de seu meio, com as pessoas 
com quem convive e com o mundo onde estabelece liga-
ções afetivas e emocionais”.

Consideramos que o trabalho com as competências 
socioemocionais, envolve a criança a conhecer a si próprio 
e as pessoas ao seu redor, o que pode ser potencializado, 
a partir de uma aprendizagem significativa, na qual o ser 
pueril possa ter uma imagem positiva de si, sentindo-se 
confiante e seguro em seus desafios, sendo protagonista 
do seu próprio desenvolvimento.

 O professor (a), tem um papel fundamental na me-
diação desse processo adotando uma postura aberta, sem 
julgamentos, composta por uma escuta sensível e atenta, 
embasada no diálogo como fonte fortalecedora dos víncu-
los afetivos. E assim, podendo auxiliar o ser pueril na com-
preensão do emaranhado de emoções e sentimentos que 
está sentindo. Para Saltini cabe ao professor:

O papel do professor é específico e diferenciado do 
das crianças. Ele prepara e organiza o microuni-
verso onde as crianças buscam e se interessam. A 
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postura desse profissional se manifesta na percep-
ção e na sensibilidade aos interesses das crianças 
que em cada idade diferem em seu pensamento e 
modo de sentir o mundo (SALTINI, 2002, p. 87).

Ressaltamos que o adulto referência, busque sem-
pre entender a complexidade do universo infantil. Talvez, 
uma pequena situação do cotidiano da criança, que aos 
olhos desse adulto possa não ter significância, mas para 
ela, em seu mundo, é de extrema relevância. Portanto, to-
dos esses sentimentos e sensações, merecem toda a nossa 
atenção, ao contrário se forem desprezadas tais emoções 
por seus responsáveis, isso irá impactar para plenitude de 
uma vida emocional equilibrada e harmoniosa.

Dessa maneira, compreendemos que a criança tem 
uma capacidade de compreensão muito mais aguçada do 
que podemos imaginar e, em sua linguagem, devemos es-
tar prontos para o diálogo. Uma criança emocionalmente 
bem desenvolvida, torna-se um adulto mais capaz de en-
frentar e solucionar suas dificuldades. Portanto, tenhamos 
sempre em mente que as crianças têm muito o nos ensinar.

Considerações finais 

As necessidades, as expectativas e as emoções das 
famílias hoje são critérios de preocupação por parte das 
instituições infantis, pois as famílias estão mais inteiradas 
e preocupadas com o processo educacional das crianças, 
participando das atividades propostas, abertas aos diálo-
gos de maneira rica, articulada e participativa.

A construção dessa relação, famílias e instituições 
infantil, está sendo desenhada pela cooperação e acolhi-
mento dos momentos cotidianos vividos por essas famí-
lias e compartilhados com a escola. Validando os momen-
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tos e as emoções, ou seja, percebe-se que as famílias estão 
se conscientizando e preferindo ser parte dessa essência 
do que apenas fazer parte.

Esses momentos de encontros e participação das 
famílias com as instituições infantis fortalece na constru-
ção de uma identidade e de princípios comuns e coletivos 
construídos e reconstruídos por todos os envolvidos com 
as crianças. Assim, os desejos almejados por todos os en-
volvidos no processo educacional vão em busca de um 
único sentido sustentado visibilizando os processos de 
aprendizagem das crianças.

Além disso, essas relações bem estruturadas favore-
cem na aprendizagem das crianças, nas interações mais 
prazerosas, na construção de sentimento de pertenci-
mento e fortalecimento do grupo como um todo, contri-
buindo assim com os aspectos emocionais das crianças e 
dos adultos.

Logo, compreendemos que quando existe uma escu-
ta sensível por parte de todos os envolvidos no contexto 
escolar e um estreitamento de vínculo entre família e es-
cola, reflete positivamente na criança fazendo com que ela 
desenvolva aprendizagens significativas, seus aspectos 
socioemocionais e a construção da sua identidade.
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Não sou esperançoso por pura 
teimosia, mas por imperati-
vo existencial e histórico [...] 
porque esperançoso, atribuo 
à minha esperança o poder de 
transformar à realidade [...] 
Minha esperança é necessá-
ria, mas não é suficiente. Ela, 
só, não ganha a luta, mas sem 
ela a luta fraqueja e titubeia. 
Precisamos da esperança crí-
tica, como o peixe necessita 
da água despoluída [...] não 
há esperança na pura espera, 
nem tampouco se alcança o 
que se espera na espera pura, 
que vira,assim, espera vã.

Paulo Freire,
Pedagogia da Esperança
(1997-2018, p. 14-5).


