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Paixão de dizer  

 

Marcela esteve nas neves do Norte. Em Oslo, uma noite, conheceu 

uma mulher que canta e conta. Entre canção e canção, essa mu-

lher conta boas histórias, e as conta espiando papeizinhos, como 

quem lê a sorte de soslaio. Essa mulher de Oslo veste uma saia 

imensa, toda cheia de bolsinhos. Dos bolsos vai tirando papeizi-

nhos, um por um, e em cada papelzinho há uma boa história para 

ser contada, uma história de fundação e fundamento, e em cada 

história há gente que quer tornar a viver por arte de bruxaria. E 

assim ela vai ressuscitando os esquecidos e os mortos; e das pro-

fundidades desta saia vão brotando as andanças e os amores do 

bicho humano, que vai vivendo, que dizendo vai.  

 

Eduardo Galeano 
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Prefácio 
 

José Gilberto de Souza 

 

 

A tarefa de prefaciar um trabalho é sempre das mais difíceis porque 

nos impõe a tradução do que é relevante no olhar do outro, a partir de 

nosso olhar, a partir de nossas escolhas, percepções e análises críticas. Não 

menos laboriosa quando nos deparamos com uma coletânea em que tudo 

é anfigúrico, complexo, pelo desconhecimento de grande parte dos auto-

res, suas visões de mundo, suas historicidades, causando-nos maiores 

assombros de risco e erros de análise e compreensão.  

Por certo, a saída mais simples nessas situações é a descrição (o mé-

todo descritivo), a qual assumimos ser ábdita e neutra, características com 

as quais também se pode “agradar” e enumerar todos os itens que com-

põem o texto. Repetir as frases mais importantes e apresentar os autores 

em uma grande lista.  

Por certo essa opção tornaria esse texto enfadonho, burocrático e 

uma infirmação de seu próprio conteúdo crítico, reflexivo, provocativo e 

instigante. Tendo a crer que o convite não tinha essa pretensão. Dessa 

forma, penso que as organizadoras, diante de minha trajetória acadêmica, 

projetaram que eu reverberasse nesse texto o trabalho como princípio 

educativo, o trabalho intelectual, e a necessidade de que me colocasse em 

enfrentamento dialógico com os autores e seus temas.  

Esse fazer nos apresenta, portanto, dois caminhos necessários. O pri-

meiro caminho trata-se do contexto e da origem dessa obra que preciso 

dar relevo. Ela amalgama um projeto crítico e reflexivo levado a cabo pelo 

Programa de Pós-Graduação em Ensino e Processos Formativos, que tem 
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reunido um conjunto de intelectuais com tarefas significativas de atuar na 

análise da educação formal e não formal. Um programa de pós-graduação 

que emerge para além de uma visão estrutural da escola e dos ambientes 

formativos, mas reconhecendo o ensino, a aprendizagem e o desenvolvi-

mento, tanto quanto a formação docente, incluindo aqui os educadores 

populares, como manifestação da cultura, no sentido mais amplo. A cul-

tura como expressão da diversidade e da genericidade humana, da 

constituição do ser em suas dimensões filogenéticas e ontogenéticas, mar-

cadas pelas condições sociais e históricas de sua existência. 

O segundo caminho é o esforço de capturar os significados e os sen-

tidos destas análises. Compreendendo aqui a relação dialética entre estes 

termos, uma vez que essa transitoriedade entre significado e sentido é o 

movimento do pensamento a partir do qual move-se do abstrato-negativo 

para o concreto-positivo, em um processo de internalização e externaliza-

ção, em uma construção consciente sobre o real (pensamento concreto). 

Uma vez que a palavra, por mais arrevesada, não é dissociável de signifi-

cado, como nos ensina Vygotsky. A palavra engendra o signo, 

imediatamente o significado e na apropriação concreta o sentido, mediado 

pela cultura, por sua vez, mediado por uma relação social. Capturar o sig-

nificado e o sentido destas contribuições implica em reconhecer nelas o 

particular, o singular e o universal, como elementos de método, constitu-

tivos de uma totalidade. 

Nesse exercício, portanto, objetivo destacar inicialmente quatro de-

bates extremamente relevantes desta obra. O primeiro trata da 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) 

que nos aponta elementos centrais no reconhecimento da doença e do dis-

túrbio que acomete as pessoas, mas que precisam ser analisados dentro de 

uma perspectiva social, considerando os aspectos das atividades que o su-

jeito realiza, de seu nível de participação e interação social, do ambiente e 
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dos fatores pessoais do próprio sujeito. Essa perspectiva analítica aponta 

portanto a demanda de tecnologias assistivas (TAs) que promovam e ou 

garantam a integridade e a dignidade humana. O segundo debate se refere 

ao racismo estrutural e ao apagamento da história e dos sujeitos sociais, 

que os autores tratam como a questão do negro e a questão indígena. Um 

debate que prefiro refletir não como questões particulares de comunida-

des, povos originários e de indivíduos atribuindo a estes sujeitos sociais o 

sentido de “questão-problema”. Reconheço que os autores não designam 

esse sentido ao significado. Mas, de fato é preciso ressignificar este debate 

uma vez que os negros e os povos originários não são o problema, a ques-

tão não está neles, mas sim no racismo estrutural e no apagamento 

cultural e de existência desses sujeitos sociais, a partir de práticas genoci-

das.  

Estes dois debates têm algo de muita relevância ao destacarem os ele-

mentos legais e estabelecerem reflexões críticas acerca de suas 

particularidades nos processos formativos de estudantes e professores. 

Ao considerarmos os espaços sociais de disputa, sejam eles jurídico-

políticos, sejam eles econômicos, sejam eles sociopedagógicos, concebe-

mos como centralidade a integridade e a dignidade humana e, como bem 

expressam esses dois textos, integridade e dignidade se revelam na relação 

social. É nessa perspectiva que se apresenta o terceiro debate sobre gênero 

e infância, que denota, tanto quanto os textos anteriores, que a educação é 

um campo social de disputa de projetos, de confrontação entre o humano 

e inumano, de confrontação entre a mercadoria e o direito. Evidencia esse 

debate não apenas a polarização social, as distrações e as desinformações 

que são produzidas nessa conjuntura política nacional, mas sobretudo os 

riscos de imposição de uma educação que não reconheça a pluralidade, a 

imposição de uma visão reacionária e conservadora de mundo. Tratam os 

autores em dois belos textos de uma centralidade que reverbera na 
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dimensão epistemológica e ontológica dos fenômenos sociais, manifesta 

no anti-intelectualismo, na construção discursiva de ideologia de gênero, 

conduzindo visões que objetivam transformar a infância em receptáculo 

de representações estigmatizadas e estereotipadas do ser social. Em uma 

negação de saberes específicos sobre a infância e suas relações, em seu 

tempo de ser no mundo e no processo educativo, sua interatividade, ludi-

cidade e reiteração síncrona e assíncrona de pensamento, por meio do qual 

consolida sua identidade, sua autonomia e autoconhecimento. 

O quarto debate nos remete às políticas neoliberais de igualdade de 

gênero que individualizam as mulheres, as rivalizam com os conceitos 

“empoderamento” e “empreendedorismo” e aniquilam o fundamental no 

feminismo: a sororidade. a irmandade, que se analisa a partir das mulhe-

res bolivianas, rompe com a exploração e a feminização do trabalho, ou 

seja, a expressão do trabalho não pago, não valorizado, que move-se em 

apagamento. Emerge desse significado a igualdade de gênero, a equidade 

e internamente a dimensão da cultura e da identidade. Uma identidade 

que não está demarcada pelo culturalismo ensimesmado, nem tampouco 

de uma ruptura pueril com os homens. Trata-se de uma identidade que 

eleva a ruptura feminista à dimensão da economia política, compreen-

dendo as estruturas de exploração e espoliação capitalistas expressas em 

subfacetas de poder e dominação, sejam elas do racismo estrutural, porque 

se manifesta também por outras mulheres e depura a condição de classe; 

o patriarcado que objetiva condicionar a mulher como propriedade e mer-

cadoria, e por último a negação do acesso à terra e ao território como 

forma de subjulgar e dominar os povos originários, uma vez que sua rela-

ção metabólica com o mundo não se assenta no valor econômico-

monetário. 

Assim, as reflexões sobre CIF, amparado em documentos e delibera-

ções supraestatais, como a OMS, dá relevo à Lei nº 13.146, de 6 de julho de 
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2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência; a análise da traje-

tória de uma instituição privada de ensino superior que incorpora em sua 

grade curricular os elementos centrais da  Lei nº 11.645/08, que torna 

obrigatório nos ensinos fundamental e médio (público e privado) o estudo 

da história e cultura afro-brasileira e indígena; a infância como campo de 

disputa das representações sociais, e o feminismo comunitário que emerge 

da ação política, aparentemente seriam marginais à quase totalidade de 

reflexões dessa obra, que trata de práticas e recursos educacionais ampa-

rados por Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). No entanto, 

a centralidade que estes cinco textos assumem nesse debate é primorosa, 

uma vez que as perspectivas de inclusão, infância e ideologia de gênero e 

emancipação do feminino, exigem novas reflexões sobre palavras, signos, 

significados e sentidos às práticas sociais e pedagógicas.  

Diante de um momento de isolamento social e de atividades remotas, 

elas apontam para a necessária sociabilidade como forma de enfrenta-

mento do preconceito, das formas de exploração, do conhecimento e do 

reconhecimento do outro em ambientes e processos formativos. Apontam 

também que por mais que ocorra a naturalização do preconceito e sua 

aceitabilidade como liberdade de escolha em relação aos indivíduos, elas 

denotam que o sentido das relações e lutas nesses espaços formativos é a 

humanização e, mesmo que ocorram recuos formais, a centralidade desse 

processo está no humano, no sujeito social, no educador e na disputa dos 

projetos políticos e pedagógicos. Esses cinco textos constituem a particu-

laridade dos processos formativos e dos elementos que lhes são atinentes 

e, simultaneamente, eles nos remetem à singularidade que a educação 

apresenta nessa quadra histórica.  

A singularidade, como elemento de método, resulta em reconhecer 

as condições de conexão dessa particularidade com outras determinações, 
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em que ela ganha profundidade e amplitude, o movimento e as contradi-

ções em que se assenta, também ela como movimento e contradição.  

Já apontávamos sobre a dimensão de sociabilidade e, nesse processo, 

reconhecíamos sua importância na contraposição dialógica aos temas dos 

cinco textos mencionados. Esta sociabilidade está mediada, conjuntural-

mente, por novos elementos mediadores do trabalho docente em 

conteúdo, procedimento e em atitude, este último que se alicerça no cará-

ter ético de nossas relações. Esses novos elementos mediadores são as 

TICs, ou as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs), e 

com eles nos deparamos com resistências políticas, pedagógicas e até 

mesmo de cognoscibilidade, porque muitos de nós temos diferenças gera-

cionais de incorporação de uso e apropriação dos mesmos.  

Mas, nesse debate torna-se imperativo reconhecer que estas resistên-

cias são concernentes à forma de “entrada” das tecnologias no ambiente 

acadêmico. Esta entrada vem ancorada nos processos de mercantilização 

da educação, de privatização, ou seja, do avanço das relações capitalistas 

em todas as esferas da vida do ser social.  

Na expansão espacial do capital que bem tratou Rosa Luxemburgo, 

ou como tratou Marx em sua reflexão do mercado mundial havia uma co-

notação de deslocamento físico das formas capitalistas de produção. Aqui 

queremos chamar atenção que a expansão espacial do capital não se esta-

belece apenas no plano físico, ela se estabelece no plano da espacialidade 

social e que reverbera de forma territorial porque ao final implica em po-

der e materialidade concreta na produção do valor.  

Marx em O Capital, no seu capítulo 24, denominado de “A chamada 

acumulação primitiva”, explica os processos de expropriação das terras, 

espoliação do trabalho e dos direitos ao trabalho no início de conformação 

das relações capitalistas de produção. Rosa Luxemburgo em seu texto a 

“Acumulação do Capital” reconhece que o conceito de mercado mundial 
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em Marx não se restringe ao processo de circulação de mercadorias, mas 

de expansão do modo de produção, realização e de acumulação do valor. 

E que essa expansão/acumulação se realiza sobretudo nas esferas não ca-

pitalistas de produção, incorporando-as às suas lógicas de valor. Essa ideia 

nos permite afirmar que a espoliação ou acumulação originária se estabe-

lece em um continuum. Ela não está demarcada no início histórico do 

capitalismo, mas na intermediação com todas as dimensões humanas e da 

natureza metabolicamente como produção do valor (valor de troca).  

Nesse sentido, se a espoliação se realiza como acumulação primitiva 

em continuum, sob quais circunstâncias ela se materializa em nosso tempo 

histórico do capital monopolista? A acumulação originária se realiza na 

apropriação dos territórios dos povos originários e das comunidades tra-

dicionais (quilombolas), na destruição de suas formas particulares de 

realização da vida, mas a espoliação também se realiza no campo de direi-

tos que ficaram salvaguardados no Estado, nos processos revolucionários 

burgueses, tais como o direito ao trabalho, à saúde e à educação, por exem-

plo, e são estes enfrentamentos que o feminismo comunitário realiza 

(território e direitos). 

Essas esferas da vida humana que foram consolidadas como direitos 

ao longo das rupturas feudais e sob a égide da burguesia revolucionária 

passaram agora a se constituírem como fronteiras de acumulação. A edu-

cação é uma fronteira de acumulação e uma das esferas de espoliação a 

partir da privatização e da mercantilização do ensino.  

Um mecanismo que se consolida não apenas pela ampliação do nú-

mero de empresas e cursos, mas também porque se materializa sob a 

órbita da financeirização, uma vez que sua ampliação como mecanismo de 

reprodução do valor se realiza a partir da apropriação dos fundos públicos, 

volatilização da moeda e dos títulos patrimoniais. 
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Importante abrir um parênteses. Todo o debate sobre a manutenção 

do FUNDEB não pode ser entendido apenas como uma disputa entre seto-

res progressistas e a ala financista do governo de Jair Bolsonaro, ela 

representa uma rivalização na apropriação de fundos públicos, na órbita 

das finanças ou na órbita dos programas governamentais (PNLD, por 

exemplo), sobre os quais se imiscuem as fundações e os grandes grupos 

econômicos que atuam nesta fronteira (Fundações Lemman e Ayrton 

Senna, Kroton-Somos Educação, Laureate, Estácio, Unip, entre outros) na 

venda de tecnologias educacionais, apostilas, livros didáticos, entre outras 

estratégias mercantis e de serviços. Vivenciamos uma disputa intraclasse 

sobre a apropriação do valor, ou do antivalor, como diria Chico de Oliveira. 

O fato é que essa apropriação de fundos públicos se assenta, sobre-

tudo nos últimos anos a partir da massificação da Educação à Distância 

(EaD). Um modelo técnico-mercantil que precariza o ensino, estabelece a 

hierarquização, o controle e a racionalização do trabalho e de suas rela-

ções. Nesse sentido é que podemos compreender as resistências de grande 

parte dos intelectuais da educação em relação às TDICs. 

Assim, temos nessa obra um conjunto de quatro capítulos que apro-

fundam uma reflexão sobre as experiências concretas de ensino remoto 

dos professores e estudantes no âmbito da Pandemia Covid-19. Cabe con-

siderar, portanto, que esses autores se debruçam sobre o movimento do 

real, refletindo sobre ele e exigindo de todos nós críticos, e devemos con-

tinuar a sê-lo, ao ensino remoto, que assumamos, a partir do método e da 

coerência de uma teoria histórico-crítica a compreensão de que as Tecno-

logias Digitais de Informação e Comunicação são objetos histórico-

culturais e, obliterar essa dimensão, significa não reconhecer suas deter-

minações e concretudes sobre o real. 

As análises expressas nesses quatro artigos sobre TDICs chamam a 

atenção para as seguintes questões: as experiências formativas, os 
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recursos educacionais, o currículo, as práticas pedagógicas, a produção e 

apropriação de conhecimento e a dispersão da aprendizagem. A questão 

das experiências formativas em tempos de pandemia como uma irrefreá-

vel entrada das mídias e das tecnologias no ensino virtual são apresentadas 

de forma crítica, apontando para elementos do poder simbólico e, sobre-

tudo, dos efeitos que estes mecanismos podem produzir na educação 

pública básica e como agudizam as já precárias condições e diferenças so-

ciais que reverberam sobre os processos de ensino e aprendizagem no 

Brasil.  

Assim, refletindo a partir dos pressupostos da “Teoria Pedagógica da 

Metodologia da Mediação Dialética – M.M.D”, os autores buscam refletir 

sobre a necessária apropriação das tecnologias em uma perspectiva que 

amplie a capacidade laborativa docente e, ao mesmo tempo, que se coloque 

como antítese a processos de dominação e não repercutam na manutenção 

estrutural da diferença e da evasão escolar. Destaca-se ainda os elementos 

teleológicos (a intencionalidade) e clareza do papel pedagógico docente 

frente as tecnologias digitais.  

Ainda no âmbito da questão formativa um segundo texto comple-

menta tais reflexões ao assumir a importância de analisar tais experiências 

em um debate sobre currículo e a necessária recontextualização e ressig-

nificação das tecnologias no trabalho intelectivo de mediação realizada 

pelo docente. Apontando dessa forma que as TDICs são ferramentas cog-

nitivas e que não podem ser reificadas sob pena de valorar seu seio de 

produção que se circunscreve em uma razão instrumental, exigindo por-

tanto uma constante ação crítico-reflexiva por parte de professores e 

alunos, expressas em suas produções textuais digitais, “narrativas digi-

tais”, segundo a autora. 

Por sua vez, cabe considerar que este processo não se estabelece em 

uma dimensão “pseudogeográfica”, como aponta Boa Ventura de Souza 
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Santos, ao considerar o Sul,  “como um espaço-tempo político, social e cul-

tural, uma metáfora do sofrimento humano marcado pelo sistema 

capitalista, pela discriminação racial e sexual”. A visão do pensador portu-

guês elabora geografismos idealistas, desconsiderando as condições de 

pobreza e violência que assolam as economias europeias e a destruição do 

Estado do Bem Estar Social que são operadas com modelos explicativos da 

xenofobia e racismo, buscando respostas nos programas dos partidos con-

servadores e no retorno do fascismo e do nazismo e na perseguição aos 

imigrantes. Como geógrafo posso assegurar que distante de uma perspec-

tiva espaciológica a questão não está em um debate meramente contra-

epistemológico, como se tratasse meramente de narrativas. Trata-se de 

uma falsa questão, quando bem nos ensina as mulheres bolivianas, que o 

sentido central, ainda que passe pela identidade, seu gérmen está na estru-

tura de classes. 

Também no campo das experiências se apresentam as reflexões so-

bre os recursos educacionais e os recursos educacionais abertos (REAs). 

Na obra, dois textos abordam as experiências de apropriação destes recur-

sos e suas interações com os conteúdos de ensino (biologia e matemática, 

na forma como são tratados nesses textos) que denomino de conceituais e 

os conteúdos de aprendizagem, que denomino de procedimentais (domí-

nio sobre a produção de conteúdos e aplicativos). Assim, os debates acerca 

das licenças de propriedade e dos recursos mobile learning refletem ques-

tões centrais sobre o desenvolvimento mútuo de aprendizagem de alunos 

e professores, bem como suas incertezas e inseguranças. Estes textos tra-

duzem a riqueza do caminho, que está expresso de forma exemplar nos 

subtítulos e que resgato aqui pelo poeta Mário Quintana “São os passos 

que fazem os caminhos”. Tratam-se de dois textos, também exemplares, 

que refletem sobre as formas de apropriação e produção dos estudantes e 

problematizam sobre a liberdade de conteúdo e a negação do 
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conhecimento como mercadoria. No debate sobre mobilidade (mobile le-

arning) é rica a reflexão sobre o ensino de matemática e como os 

conteúdos se materializam nos recursos educacionais. Por último, estes 

dois textos tratam de questões centrais de caráter ético, conteúdo atitudi-

nal, não apenas por refletir sobre a questão do conhecimento e a 

mercantilização, mas, principalmente, por tratarem da liberdade de con-

teúdo, da construção coletiva, do plágio e da dispersão, em contraponto a 

um dos elementos centrais do desenvolvimento do processo educativo, das 

funções psíquicas superiores, como a memória e atenção, que podem ser 

mitificadas com a dispersão e a “gamificação” das TICs, que produzem di-

versos desvios cognitivos e comportamentais nos estudantes. 

Todos estes elementos apontam para uma dimensão singular, qual 

seja, o necessário domínio do processo pedagógico por parte dos profes-

sores em antítese ao mercado de mediadores, que buscam prestidigitar os 

sujeitos centrais da mediação pedagógica (professores e alunos). A mer-

cantilização é a reificação dos elementos mediadores do processo 

formativo (livros didáticos e paradidáticos, jogos, aplicativos, equipamen-

tos, entre outros), das mercadorias que se interpõem. Essa é singularidade 

com a qual nos enfrentamos e sobre a qual  o conjunto de artigos reafir-

mam a importância dos sujeitos sociais do processo ensino, aprendizagem 

e desenvolvimento assumirem para si o protagonismo de uma relação so-

cial, da atividade pedagógica. E na perspectiva desse protagonismo é que 

pautamos um último texto dessa coletânea, que discorre sobre as formas 

de resistência e as formas de manipulação das lutas e das representações 

sociais.   

Nesse campo entramos no universal, porque todos os processos pe-

dagógicos corroboram para que os sujeitos façam história e elaborem sua 

história de luta como formas estruturais de aprendizagem, de resistência. 

Esse último artigo, na estrutura é o primeiro, trata das atuações do 
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movimento estudantil na ocupação e defesa da escola pública, revela o 

quão é pernicioso o discurso das narrativas, na forma como são sobrepos-

tas como verdades, e que antes de tudo precisam ser vistas como “objetos 

reais analíticos” e não como formas meramente interpretativas do real sob 

o risco de que sejam posteriormente assumidas como real-concreto.  

Nesse campo cabe uma reflexão crítica sobre ideologia e alienação e, 

profundamente, entender que a primeira não expressa uma falsa consci-

ência, mas a realidade invertida, porque material, guarda em si suas 

intencionalidades e seus projetos políticos. A segunda, a alienação, na qual 

reside, para ser sucinto, os elementos centrais de dominação e de apaga-

mento da história, seguramente a história da luta de classes. As duas 

produções documentárias analisadas pelos autores demonstram essas 

questões, analisam as formas de “documentar” o protagonismo estudantil 

na construção social coletiva, no enfrentamento do singular sobre o qual 

nos debruçamos em nossas reflexões. Um enfrentamento concreto à trans-

formação da educação em mercadoria, à reificação dos mediadores na 

busca de infirmação de sujeitos sociais históricos, na quebra contínua de 

uma universalidade que se refere ao papel fundamental da educação, qual 

seja, de humanizar e fazer rutilante o que querem negar, a incontornável 

e necessária luta de classes como forma de construir um novo amanhecer.  

Minha gratidão aos autores por nos oferecer essa utopia. 

 

Rio Claro-SP, à espera da primavera de 2020. 

 



 
 
 

Apresentação 
 

Entre o fascínio e o assombro 
 

Ana Paula Leivar Brancaleoni 

Solanges Vera Nunes de Lima D´Agua 

Rosemary Rodrigues de Oliveira 

 

 

“Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da 

magia” Artur C. Clarke.  

 

 

Fonte: Captura de tela de 2001: Uma Odisseia no Espaço 

 

“2001: Uma odisseia no espaço” é um roteiro que sempre nos assom-

brou pelas suas múltiplas possibilidades interpretativas. Ainda hoje 
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acreditamos que não possuímos alcance, ou mais ainda, que não possuí-

mos linguagem para expressar as sensações que a obra de Clarke/Kubrick 

desperta em nós.  

Enquanto rascunhamos esse texto, brincamos de brainstorm e somos 

levadas a crer que as palavras que usaríamos – caso tentássemos escrever 

sobre 2001 – seriam: animal, assombro, disputas, tensão, crise, arena, 

avanço, retrocesso, futuro, subjetividade, ciência, condição humana, vio-

lência, desconhecido, preconceito, civilização, inteligência, instrumento, 

inferior, poder, superior, obsolescência, manipulação, incógnita, desenvol-

vimento, fascínio, prisão, desativação, morte, tecnologia – “eu estou com 

medo, Dave”. 

Os capítulos do livro em tela, cada um à sua maneira, abordam essa 

múltipla dimensão que transita entre o fascínio e o assombro que temos 

com as tecnologias, de modo geral, e com as tecnologias no ensino, de 

modo específico. Revelam os inúmeros campos de disputa das mais dife-

rentes performances tecnológicas – do discurso nas redes sociais aos 

currículos. 

Os discursos (e suas condições de produção) presentes nos documen-

tos oficiais, nas colunas de jornal, nos documentários, nas letras de 

músicas, nas poesias, nos livros infantis, nos clipes, nos trechos de filmes, 

nos recursos educacionais abertos, nas redes sociais, nas exposições de 

arte, nos currículos, que por vezes são referidos pelos múltiplos autores 

desta obra, nos desvelam as inúmeras compreensões, jogos de forças e 

palcos de disputas dessas diferentes tecnologias que compõem os sujeitos, 

sejam estes do sertão nordestino brasileiro, do interior paulista, do Paraná, 

de Minas Gerais ou da Colômbia. 

Os textos aqui presentes nos levam a questionar: Que uso a arena 

neoliberal faz das tecnologias na/para a educação? As tecnologias são nos-

sas aliadas ou inimigas? Ou ainda: essa contraposição/binarismo é mesmo 
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necessária. Como as tecnologias podem produzir/reforçar/criticar tecno-

logias de gênero? Em que medida podem ser inclusivas? 

Como as narrativas contemporâneas, expressas no campo político 

quando presidentes, ministras, senadores, padres, professoras, crianças 

pequenas, alunos do ensino médio, universitários, feministas falam são 

tensionadas? Como compreender os contornos da formação docente para 

as diversidades nesses cenários de realidades diferentes e de interesses por 

vezes conflitantes? 

As perguntas são tantas como as provocadas por Clarke/Kubrick em 

2001... e não sabemos respondê-las. Contudo uma pista para respondê-

las, caro leitor, é nos adensarmos em um conceito que pegaremos empres-

tado do capítulo que fecha essa obra: consciência histórica.  

Precisamos de uma “articulação cognitiva entre passado-presente-fu-

turo a partir das carências do presente [...] no âmbito da consciência 

histórica [que] envolve tanto o que é interno ao sujeito, sua identidade, 

como seu contexto, cotidiano.”. 

É importante ainda firmarmos que a magia não se traduz em mera 

soma ou justaposição de ingredientes, palavras e gestos. Em sua dinâmica, 

resulta em algo que não pode mais ser seccionado, mas clama ser compre-

endido em sua totalidade. Também as ervas, unguentos e tecnologias 

(desde sua concepção à materialização) de nossa terra brasilis, não são 

réplicas daquelas experimentadas em “além mar”. Assim, não podemos 

nos furtar à busca de compreensões, que rompam com generalizações pró-

prias de fervuras dos caldeirões de bruxarias de outras terras, a fim de não 

nos guiarmos unicamente por lentes e instrumentos de navegação brancos 

europeus. A presente obra, pretende, dessa forma, construir compreen-

sões que abarquem os movimentos entrelaçados de estruturas de poder, 

que constituem de forma interdependente os processos de reprodução da 

própria realidade. Almeja-se uma perspectiva em que se busca o 
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entendimento do enredamento de formas de opressão, tais como gênero, 

classe e raça, não por viés cumulativo/quantitativo, mas sim qualitativo, 

considerando a dinâmica por meio da qual as mesmas se realizam umas 

nas outras, conferindo substância e constituindo o tecido social. Este úl-

timo carece ser compreendido em seus movimentos e totalidade de modo 

que seccioná-lo, mesmo que para fins estritamente analíticos, implicaria 

no comprometimento da compreensão dinamismos dos mesmos. 

Te convidamos à leitura, vamos juntos pelos voos e navegações.  

 



 
 
 

Capítulo 1 
 

Experiências estudantis, processos formativos e 
cinema na história do Brasil recente: 
uma análise das lutas de classes em 

duas produções documentárias 
 

Rodrigo Ribeiro Paziani 1 

Luan Felipe Bortoli Wagner 2 

Alana Thaís Quadros De Campo 3 

 

 

Estudantes, educação, luta de classes e os documentários  

 

Nas últimas décadas, uma parcela significativa da população brasi-

leira vem se tornando um sujeito histórico presente e ativo em diferentes 

espaços de poder e sociabilidade, assim como disputado por partidos po-

líticos, grupos econômicos, movimentos sociais e programas de 

governos: estamos nos referindo particularmente aos jovens em proces-

sos sociais de formação e escolarização no Ensino Médio.  

Se é fato inegável no Brasil recente a relação perversa entre exigên-

cias de escolarização, regimes “flexíveis” de trabalho e o número de 

trabalhadores desempregados ou na informalidade com faixa etária dos 15 

aos 29 anos – chamada de geração “nem, nem” 4 –  , não menos impactante 

 
1 Docente dos Colegiados de Curso de Graduação e Pós-Graduação em História da Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná (UNIOESTE), Campus Marechal Cândido Rondon). Membro do Grupo de Pesquisa “História e Poder” 
(CNPq). E-mail: rpaziani@yahoo.com.br   

2 Graduado em História pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Campus Marechal Cândido 
Rondon). Membro do Grupo de Pesquisa “História e Poder” (CNPq). E-mail: luanbwagner@gmail.com     

3 Graduanda em História pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Campus Marechal Cândido 
Rondon). Membro do Grupo de Pesquisa “História e Poder” (CNPq). Bolsista do Programa “Universidade sem Fron-
teiras”, atuando na área pedagógica do “Núcleo Maria da Penha” (NUMAPE/UNIOESTE). E-mail: 
lana1quadros@gmail.com  

4 Geração formada por jovens com idade escolar (Ensino Médio, EJA) e “economicamente ativos” que em virtude 
das crises estruturais do capitalismo “nem trabalham, nem estudam”.  

mailto:rpaziani@yahoo.com.br
mailto:luanbwagner@gmail.com
mailto:lana1quadros@gmail.com
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são as experiências e modos de protagonismo juvenil expressando-se nas 

ruas e redes sociais (mesmo que não represente, em parte, uma novidade 

histórica).  

A pedagogia hegemônica do capital, em consonância com a mundia-

lização mercantil-financeirizada da educação pública e as relações entre o 

Estado e grupos privados empresariais (NEVES, 2005; FREITAS, 2014; 

LEHER, VITTORIA, MOTTA, 2017) busca produzir consensos entre os jo-

vens no sentido de naturalizar a retórica burguesa do 

“empreendedorismo” (“inovação”, “adaptabilidade”, “resiliência”), especi-

almente a contar da “reforma” do Ensino Médio e a “nova” BNCC entre 

2016 e 2018 (SILVA, 2018). Por outro lado, em contextos históricos recen-

tes os estudantes secundaristas tiveram um papel proeminente em 

insurgências e ressurgências de movimentos de resistência e luta contra 

os ataques à educação pública e à democracia – dos caras pintadas no “Fora 

Collor” em 1992 às “Jornadas de Junho” de 2013, passando pelas ocupações 

entre 2015 e 2016. (CALIL, 2013; MEDEIROS, JANUÁRIO & MELO, 2019). 

Onde queremos chegar? Vividas e expressadas em diversos níveis e estra-

tos do tecido social, as lutas de classes na história do Brasil recente 

adquirem um novo sentido se levamos em consideração a presença, a par-

ticipação e as experiências – tensas e contraditórias – dos jovens 

secundaristas (seja constituindo força de trabalho, seja ingressando no en-

sino superior). A relevância desta dimensão específica destas lutas pode 

ser situada e analisada através do campo cinematográfico5 (ALMEIDA, 

2016), especificamente dos documentários.  

 
5 De acordo com Pierre Bourdieu (2000), o conceito de “campo” refere-se tanto a espaços estruturados por onde os 
agentes sociais posicionam-se e lutam em defesa de interesses divergentes, quanto lugares de produção (e reprodu-
ção) simbólica de formas de poder e relações objetivas de uma determinada sociedade. Entendemos que dito conceito 
auxilia na tarefa de pensar o cinema/documentário numa mediação entre intra e extrafílmico.    
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O objetivo deste capítulo será o de analisar experiências estudantis e 

processos formativos num contexto de lutas de classes Brasil contemporâ-

neo tendo por eixo representativo dois documentários: “Ocupa Tudo! 

Escolas ocupadas no Paraná” (2016) e “Nunca me Sonharam” (2017). Em 

ambas as produções, os estudantes secundaristas assumem um protago-

nismo “histórico”, seja em vários estados (Nunca me Sonharam) ou em um 

Estado específico (Ocupa Tudo), e onde, direta ou indiretamente, emerge 

uma “pedra de toque”: a educação pública e o Ensino Médio6. Cabe aqui 

um breve parêntesis sobre documentário.  

A “febre” dos documentários no Brasil, com impulso nos anos 1990, 

tem sido identificada à “popularização” do acesso e uso de equipamentos 

portáteis (caso dos celulares) e programas de edição de vídeo, mas, prin-

cipalmente, por uma “sede” multifária de profissionais e amadores em 

descortinar a complexidade e as contradições do real – experiências tribu-

tárias na história do cinema aos chamados “cinema direto” e “cinema 

verdade” (MESQUITA & LINS, 2008; MOURÃO & LABAKI, 2014).  

Entre os historiadores, a relação é um pouco diferente. Se existe um 

conjunto significativo de pesquisas e publicações voltadas aos diálogos da 

História e do ensino de História com o cinema e os filmes (KORNIS, 1992; 

RAMOS, 2002; NAPOLITANO, 2006; ROSENSTONE, 2010; CAPELATO et 

al, 2011; SILVA & RAMOS, 2011), quando nos referimos especificamente 

aos documentários as incursões são mais recentes – embora tenham sur-

gido produções do gênero publicadas em artigos e livros (HOLANDA, 

2006; MORETTIN; NAPOLITANO & KORNIS, 2012). Por exemplo, as 

 
6 Entre os documentários produzidos no Brasil nos últimos quinze anos que abordam os temas da escola, do ensino 
e das lutas estudantis, podemos citar: “Pro Dia Nascer Feliz” (2005), de João Jardim, sobre os problemas e as contra-
dições da educação escolar no país; “Memória do Movimento Estudantil” (2007), de Silvio Tendler, uma 
rememoração dos 70 anos da União Nacional dos Estudantes (UNE); “Vocacional” (2011), direção de Toni Ventura, 
capítulo da história da educação pública e experiências de ensino em colégios vocacionais nos anos 1960 e, o filme 
póstumo de Eduardo Coutinho, “Últimas Conversas” (2015), na qual o fio condutor da narrativa consistiu nas difi-
culdades e limites de conversar com estudantes do Ensino Médio. 
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potencialidades linguística, estética e cultural dos documentários de elabo-

rar “representações fílmicas do passado” têm possibilitado a alguns 

historiadores e educadores afirmar que eles propõem outra forma de pro-

duzir conhecimento, tão relevante quanto à legada pela escrita e a 

oralidade, particularmente em experiências educativas e situações de en-

sino (ROSENSTONE, 2010; DUARTE, 2009).  

Outros aspectos, porém, os tornam objetos de pesquisa. Similar aos 

demais gêneros cinematográficos, o documentário consiste numa “produ-

ção cultural” historicamente engendrada à sociedade moderna 

atravessada por interesses econômicos, relações de poder e discursos ide-

ológicos (FERRO, 2010) – em outras palavras, não paira acima das 

contradições objetivas inerentes à “cultura de massas” do capitalismo, 

nem da fragmentação, do individualismo e do consumismo “pós-moder-

nos” (JAMESON, 1998).  

Por sua vez, consideramos uma produção cultural de cariz audiovi-

sual que estabelece modos peculiares de agenciamento humano do real – 

“real” aqui entendido na perspectiva marxista da cultura como “práxis” 

mediada pelas relações entre linguagem, tecnologia e política (JAMESON, 

1995; WILLIAMS, 2011). O fato de serem chamados de “filmagens do real” 

pressupõe que os documentários (ou parte deles) não apenas levam em 

consideração a interferência da subjetividade do diretor/equipe e das per-

sonagens envolvidas e as condições “objetivas” de produção 

(disponibilidades técnicas, hábitos culturais, práticas sociais) (DA-RIN, 

2004; MESQUITA & LINS, 2008). Trata-se da junção destes dois ângulos 

na elaboração de narrativas/assertivas do/no real. Um “mundo” que nos 

é re/conhecido na tela – devido ao caráter indexador e a natureza indicial 

das imagens (RAMOS, 2013; NICHOLS, 2016) – e da qual procura in-

ter/agir, na medida em que existe no documentário a construção de uma 

“verdade filmada”, indissociável de situações contraditórias (e até casuais) 
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de realização (COUTINHO, 1997; MOURÃO & LABAKI, 2014), inclusive as 

que envolvem os contextos históricos de produção e reprodução fílmica 

nas sociedades.  

Feitas essas considerações, entendemos que certos documentários 

envoltos em questões histórico-educativas do tempo presente podem se 

constituir num campo simbólico por onde projetos sociais antagônicos ins-

critos nas relações sociais transformam-se em “filmagens do real” e em 

“verdades filmadas”, nas quais experiências estudantis e processos forma-

tivos não representam simplesmente a dimensão de lutas específicas, mas 

compõem um quadro mais amplo das lutas de classes no campo educaci-

onal brasileiro contemporâneo. 7  

 

Estudantes em movimento... e em luta 

 

Lançado em Curitiba, em 2016, “Ocupa Tudo! Escolas ocupadas no 

Paraná”, direção de Carlos Pronzato8, é um documentário de cariz mili-

tante e independente sobre a experiência paranaense das ocupações 

estudantis, produzido no calor dos movimentos de contestação, organiza-

ção e lutas dos estudantes secundaristas em vários estados do país entre 

2015 e 2016, unificados por um lema: “Ocupar e Resistir” (CORTI, 

 
7 Com esta proposição, queremos afastar qualquer possibilidade de construir uma equivocada relação imediata entre 
produções culturais (ou fílmicas) e luta de classes, pois, como diz Jameson (1994, p. 15), “não se reinventa um acesso 
à arte política e à produção cultural autêntica crivando o discurso artístico individual com signos políticos e de classe”. 
Todavia, ao identificarmos as lutas de classes à dimensão materialista dialética legada de Marx, as entendemos como 
elementos-chave do desvelamento das contradições internas e da correlação de forças historicamente determinadas 
pela sociedade capitalista – da qual os documentários em questão pertencem a um campo simbólico representativo 
destas lutas num contexto histórico específico de um país e no âmbito da educação e dos processos formativos.   

8 Cineasta, diretor teatral e poeta argentino/brasileiro, Pronzato produziu mais de 70 documentários, dentre eles 
destacam-se "Bolívia, a guerra do gás", “Madres de Plaza de Mayo - verdade, memória e justiça”, "A partir de agora, 
as Jornadas de Junho 2013", “A Escola Toma Partido, uma resposta ao Projeto de Lei Escola sem Partido”, “1917, a 
Greve Geral”, “1968: a greve de Contagem”, dentre outros. Recebeu em 2008, o prêmio do Conselho Latino-Ameri-
cano de Ciências Sociais, o prêmio Roberto Rossellini em 2009 (Itália), e em 2017, o Prêmio Liberdade de Imprensa 
pelo jornal Tribuna da Imprensa Sindical, no Rio de Janeiro. 
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CORROCHANO & SILVA, 2016; DE SORDI & MORAES, 2016; CATTANI, 

2017; WAGNER, 2018; MEDEIROS, JANUÁRIO & MELO, 2019).  

Não se tratava da primeira investida cinematográfica de Pronzato. Em 

2007, dirigiu e produziu “A Rebelião dos Pinguins”, documentário sobre os 

movimentos de resistência e luta dos estudantes chilenos (2006) e, em 2015, 

também fora responsável pelo documentário “Acabou a Paz!, isto aqui vai 

virar o Chile – escolas ocupadas em São Paulo”, num contexto de lutas con-

tra a entrega da gestão escolar à Organizações Sociais (Goiás), o fechamento 

de escolas públicas (São Paulo) e a contrarreforma do ensino médio, casos 

do Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul (BASTOS & MARINHO, 2017; 

ANTUNES, 2018; MEDEIROS, JANUÁRIO & MELO, 2019).  

É preciso reconhecer um certo legado nestas experiências políticas. A 

presença ativa do movimento estudantil em vários contextos históricos vi-

vidos no Brasil dos últimos 80 anos – a criação da União Nacional dos 

Estudantes (1937) e sua trajetória combativa, as resistências e lutas contra 

explorações, golpes e ditaduras, passando pela “redemocratização” nos 

anos 1980, o “Fora Collor” (1992) e o enfrentamento do contexto neolibe-

ral e conservador nas décadas de 1990 e 2000 (ARAÚJO, 2007) – nos 

permite afirmar que ele se constituiu em fator histórico inegável do pro-

tagonismo individual e coletivo dos estudantes. Este, aliás, parece ser o 

objetivo do filme de Pronzato ao dimensionar as ocupações estudantis no 

Paraná ou em São Paulo.  

Por outro lado, talvez seja lícito dizer que as experiências de 2015 e 

2016 em vários estados do país explicitavam um novo modo de construir 

e organizar estratégias de luta, dotando-se de características singulares 

dentro de um conjunto mais complexo e diverso dos chamados “novos 

movimentos sociais” (MESQUITA, 2003; GOHN, 2005; WAGNER, 2018) 9. 

 
9 De acordo com Mesquita (2003, p. 118): “[...] estes novos atores juvenis começam a desenhar novos elementos que 
se expressam através do surgimento de outras demandas de juventude, bem como, de outras formas organizativas. 
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Falando das ocupações em São Paulo, afirmam Sérgio Paulo Morais e De-

nise de Sordi: 

 

Diferente de décadas anteriores, não há uma esquerda acionando um público 

estudantil brasileiro, em 2015 [...] O movimento, nesta proximidade temporal 

que nos encontramos, parece identificar-se com perspectivas “autonomistas”, 

que buscando (via web e em acontecimentos anteriores) relações múltiplas, 

ocorrem em espaços físicos determinados, constituindo coletivos ou organiza-

ções horizontais (sem lideres ou representantes hierarquicamente distintos) 

[...] As ocupações se utilizaram de um espaço de construção e formação de 

pessoas, mostrando ser possível pautar e debater as dimensões da vida social. 

É preciso observar as demandas colocadas e acompanhar o movimento que se 

seguiu a elas, pois é possível observar um movimento de disputa e não de 

completa ruptura, mas que ao mesmo tempo, se coloca como um movimento 

de transformação que afastou de suas bases a participação direta de entidades 

estudantis, movimentos urbanos, do campo e partidos políticos (DE SORDI E 

MORAIS, 2016, pp. 36-38)  

 

Além disso, documentários como “Ocupa Tudo” (ou “Acabou a Paz!”) 

guardam estreitos vínculos com certos desdobramentos políticos das Jor-

nadas de Junho de 2013, quando um número significativo de jovens (entre 

secundaristas e universitários) foram às ruas (ao lado de partidos de opo-

sição de esquerda e o “Movimento Passe Livre”) engrossar um movimento 

de cunho democrático, popular e massivo contra o aumento abusivo do 

custo de vida e a precariedade dos serviços públicos essenciais – numa crí-

tica dirigida a partidos políticos (incluindo o PT), governos estaduais10 e 

governo federal. (CALIL 2013) 

 
Como afirma Melucci (1997: 12-13), hoje os movimentos juvenis ‘[…] tomam a forma de uma rede de diferentes 
grupos, dispersos, fragmentados, imersos na vida diária. Eles são um laboratório no qual novos modelos culturais, 
formas de relacionamento, […] são testados e colocados em prática’. Inscritos num outro paradigma de participação 
e ação coletiva, atualmente, as organizações e os grupos juvenis – incluindo o movimento estudantil – trazem consigo 
elementos, estratégias e repertórios característicos do referencial teórico dos Novos Movimentos Sociais (NMS)”. 

10 Com início em São Paulo, a partir de reação popular ao aumento da tarifa do transporte público – os “20 centavos” 
– canalizada pelo “Movimento Passe Livre”.  
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Embora estivessem presentes nas manifestações de 2014 e 2015, num 

contexto de intensa polarização político-ideológica nas ruas e nas redes e 

de fortalecimento de uma “nova direita” composta por jovens militantes 

(ROCHA & SOLANO, 2019) – casos do MBL, Vem Pra Rua, Revoltados On-

Line – fato é que a maioria dos estudantes secundaristas de escolas 

públicas não apenas manteve a crítica ao descaso do Estado com os servi-

ços públicos essenciais (como a educação básica), como opôs-se ao 

impeachment da presidenta Dilma Rousseff (mesmo permanecendo em 

oposição ao governo petista), e tornou-se alvo predileto da violência e re-

pressão das forças policiais. Além do mais, tais manifestações, 

especialmente a partir de março de 2015, passariam a contar com a blin-

dagem da mídia hegemônica que, “entusiasmada” pela retórica 

anticorrupção e o início da “Operação Lava Jato”, não tardou a afirmar que 

aqueles atos eram “apartidários”, “patrióticos” e “pacíficos”, ao contrário 

dos de 2013. (CALIL, 2016; DEMIER, 2017) 

O documentário, assim, estava cravado historicamente na experiên-

cia estudantil paranaense ocorrida no segundo semestre de 201611, quando 

já havia sido consumado o impeachment de Rousseff e ganhava corpo no 

Congresso – mas com influente caixa de ressonância em institutos e fun-

dações empresariais – os embates políticos em torno da Proposta de 

Emenda Constitucional 241 (aprovada como PEC 95, em outubro de 2016, 

que limita por 20 anos os investimentos do Estado em educação, saúde e 

infraestrutura) e, em especial, do “novo” Ensino Médio (futura Lei n. 

13.415, de fevereiro de 2017).  

 
11 Também é necessário destacar a greve de quase três meses realizada pelos servidores públicos do Paraná (em 
particular, os professores da educação básica e superior) durante o primeiro semestre de 2015, como uma referência 
aos jovens secundaristas e às ocupações estudantis. O ataque aos direitos dos servidores públicos resultou no brutal 
confisco do fundo previdenciário (a desidratação de oito bilhões de reais entre 2015 e 2018), cujo ápice foi o “massa-
cre” de 29 de abril, onde o maior esquema de “segurança” efetuado pelo então governador Beto Richa (PSDB) 
reprimiu violentamente professores, estudantes e demais categorias do funcionalismo público paranaense, resul-
tando num saldo de mais de 300 feridos. 
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O movimento no Estado, que logo ficaria conhecido como “Ocupa Pa-

raná”12, atuou em mais de 800 escolas, em 14 universidades e 03 núcleos 

de educação (além de criar uma conta no Facebook), tendo como principal 

agenda de lutas a oposição a MP 746 e a defesa da educação pública e de 

qualidade para todos. Quando do período de realização das filmagens, os 

jovens entrevistados foram ou ainda eram estudantes do Ensino Médio. 

Quase todos moravam e estudavam em escolas públicas localizadas na re-

gião metropolitana de Curitiba, caso do município de São José dos Pinhais 

(local, aliás, das primeiras escolas ocupadas no Estado).  

Gravadas no interior das escolas, mas também em ruas, praças e até 

residência – além da citação de trechos de filmagem na Assembleia Legis-

lativo do Estado do Paraná (ALEP) – as sequências do filme apontam para 

um roteiro que enfatiza a dimensão do engajamento e da luta contra a 

“reforma” do Ensino Médio, mas também a preocupação em afirmar a de-

fesa de uma “outra” escola pública e o protagonismo coletivo daqueles 

meninos e meninas – sua consciência política e expectativas de futuro. Fil-

mada numa sala de aula, a jovem Mariana fala de mudanças necessárias 

no Ensino Médio construídas de “baixo para cima”: 

 

Os estudantes querem sim uma reforma do ensino médio, mas uma reforma 

que venha de baixo para cima né? Uma reforma que venha primeiramente e 

principalmente dos estudantes mostrando o que eles querem porque a re-

forma no ensino não pode ser somente no ensino médio ela precisa ser em 

todo o ensino. (MARIANA, estudante, 04m02s – 04m19s)13 

 

 
12 Não à toa, o diretor apropriar-se da bandeira de luta dos próprios estudantes (“Ocupa Paraná”), para dar vida ao 
título do documentário. 

13 Uma avaliação mais incisiva foi realizada por Lúcia Garcia, mãe de um estudante: “O ensino precisa de mudanças, 
precisa de melhoras? Precisa. Mas não forma como foi é... apresentada, numa forma de medida provisória, tipo, 
enfiada a goela abaixo da sociedade” (03m05s – 03m20s)  
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Ou quando vemos a estudante Ana Julia14, filmada nas imediações de 

sua escola, compartilhar sentidos e os significados das ocupações para 

aqueles jovens secundaristas: 

 

O momento que a gente ocupou, eu me lembro como se fosse ontem, a hora 

que eu entrei naquela escola e falei “ta ocupada”, foi uma coisa incrível, foi 

você perceber que você é indivíduo, foi você ver que toda a sociedade olha pro 

adolescente como alguém que não tem opinião própria, alguém que não faz as 

coisas por si próprio, e a hora que a gente entrou lá e falou ta ocupado, a gente 

ocupou a nossa escola, foi algo muito incrível, foi você se ver como atuante da 

sociedade, você se ver como um ser político, você ver que você luta por aquilo 

que você acredita. (ANA JULIA, 14m51s – 15m22s) 

 

O sentimento de ser reconhecido e respeitado, de “se ver como atu-

ante na escola” ou enxergar-se na condição de “um ser político” que “luta 

por aquilo que você acredita” e contra um sistema vigente de ataque a 

educação pública e ao Ensino Médio conectava-se a uma dimensão política, 

ao mesmo tempo individual (“eu entrei”, “falei ‘tá ocupada’”, “perceber 

que você é um indivíduo) e coletiva (“a gente ocupou”, “nossa escola”, 

“toda a sociedade”), com claras reverberações em experiências militantes 

anteriores às ocupações no Paraná, não apenas em outros estados, como 

São Paulo e Goiás, mas também nos Estados Unidos (“Occupy Wall Street”, 

2011) e no continente sul-americano.  

Em relação a este último, vale citar a mencionada “Rebelião dos Pin-

guins” (em castelhano, “La Revolución Pinguina”) ocorrida em maio de 

2006 – radical e organizado movimento de estudantes secundaristas 

 
14 Ana Júlia Ribeiro ficou conhecida nacionalmente pelo discurso contundente e emocionante pronunciado na sessão 
da ALEP em 26 de outubro de 2016, quando criticou a proposta de “reforma” do Ensino Médio (e de tabela os descasos 
do governador Beto Richa com educação e escola pública), assim como a omissão do Executivo e dos parlamentares 
com a morte de uma estudante durante operação policial e a necessidade de reconhecerem o protagonismo dos 
estudantes ocupados – vistos como “apartidários” (no caso, distantes de siglas partidárias) e jamais “doutrinados” 
por professores. (TRIBUNA, 28 de outubro de 2016)  
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(denominados de “pinguins” em virtude do arcaico uniforme) que defla-

grou greve, ocupou escolas e tomou as ruas do Chile contra o nefasto 

legado deixado pela ditadura fascista e neoliberal do General Augusto Pi-

nochet de privatização da educação e do ensino público. (ZIBAS, 2008, pp. 

199-200)  

No documentário de Pronzato, a influência da – e os intercâmbios 

com a – experiência estudantil chilena dez anos depois ou o diálogo com 

aquela vivida em São Paulo em 2015, assumem uma forte conotação polí-

tica no interior de uma experiência formativa para aqueles jovens – pois, 

como diziam, “só a luta educa”. Tal conotação é incorporada esteticamente 

na narrativa fílmica quando vemos as estudantes Victoria e Juliana faze-

rem as seguintes assertivas: 

 

[…] o meu primeiro contato com alguém participou de uma ocupação foi um 

com menino lá do chile, eu conheci ele em Brasília e ele falou como foram as 

ocupações de lá falou das organizações [...] ele contou tudo pra gente e foi bem 

interessante, só que na época que eu conheci ele eu não tinha ideia de que aqui 

ia acontecer uma ocupação como aconteceu lá, então, quando eu entrei e falei 

“cara eu to ocupando meu colégio” me veio tudo a tona que ele tinha me con-

tado do que aconteceu lá no Chile’ (VICTORIA, estudante, 12m41s – 13m13s) 

 

[…] eu já tinha ouvido falar na ‘Revolta dos Pinguins’ e também já havia visto 

as ocupações em São Paulo por conta que eles queriam fechar as escolas esta-

duais lá. Então a gente viu que deu certo lá eles ocupando a escola por que o 

Alckmin ele recuou, então ao gente pensou “E se todas as escolas começarem 

a serem ocupadas?” assim a gente vai conseguir fazer uma pressão maior no 

governo e assim a gente vai conseguir trazer uma visibilidade maior pro mo-

vimento, e se posicionar ainda mais contra essa reforma no ensino médio. 

(JULIANA, estudante, 13m13s – 13m43s) 

 

Um outro elemento retratado em “Ocupa Tudo” – também presente 

em “Acabou a Paz!” – consistiu nas formas de relação de sociabilidade 
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estabelecidas nas escolas durante as ocupações. Ao contrário do que a mí-

dia hegemônica veiculava em programas e noticiários televisivos, ou 

mesmo nas redes sociais por meio de postagens conservadoras e moralis-

tas, os jovens das ocupações demonstravam ter uma clareza dos 

problemas, necessidades e objetivos da escola pública e de suas próprias 

tarefas para mudá-la. Aqui também o documentário procura canalizar e 

expressar essa posição política identificando-a com um processo forma-

tivo, um modo distinto de “educar-se”.   

Isto se traduziu nos modos partilhados de pensar e realizar a organi-

zação das escolas (inclusive sem quaisquer discriminações de sexo e 

gênero), destacando-se a inexistência de líderes (ou, ao menos, de lideran-

ças prévias) e a defesa da horizontalidade nos debates, deliberações e ações 

(representada pelas assembleias), ambos desaguando numa prática singu-

lar de autogestão estudantil (em oposição ao descaso do governo). É o que 

se vê num plano-sequência contendo narrativas de quatro estudantes: 

 

[...] a organização, ainda mais como nós tivemos que é uma organização ho-

rizontal nós não precisamos de líder nenhum, nós não tivemos alguém que 

sempre tava na frente sabe? ou era todo mundo ou não era ninguém. 

(WILLIAN, estudante, 31m12s – 31m21s)  

 

[…] acho muito importante essa horizontalidade do movimento que está acon-

tecendo agora, mas também acho muito importante que todas as entidades 

ajudem o movimento sem tomar frente, mas que apoiem os estudantes este-

jam todos juntos unidos. (JEFFERSON, estudante, 31m23s – 31m35s) 

 

[…] tudo que a gente fazia era por assembleia, e você vê que no dia a dia não 

tem isso você discutir com todo mundo o que vai ser decidido, lá não, lá era a 

gente pela gente, a gente discutindo e a gente vendo o que a gente queria [...] 

(ANA JULIA, estudante, 31m36s – 31m53s) 
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A gente tava limpando, a gente tava arrumando tudo que a gente pode arru-

mar arrumamos. Fizemos uma assembleia, conversamos todo mundo, tal vai 

fazer isso, tal vai fazer aquilo. Portas, até chaves de luz colocamos, algumas 

lâmpadas que a gente conseguiu com doação e colocamos, pintura do colégio 

que a gente pôde pintar com tintas de doação que a gente conseguiu fazer, e 

assim foi aos poucos com a ajuda da comunidade não do governo, o governo 

que deveria ajudar a gente com verbas não ajudou, quem ajudou foi a própria 

comunidade que viu que a gente tava lutando por uma causa ideal. (CARLOS, 

estudante, 34m52s – 35m22s)  

 

As formas organizativas delineadas pelos estudantes, somadas à luta 

“por uma causa ideal” reivindicada por Carlos, são apresentadas e emba-

sadas no documentário como uma espécie de comprovação da capacidade 

organizativa dos jovens e de legitimação de uma dimensão constitutiva (ao 

menos desejada) da experiência das ocupações, ou seja, uma formação po-

lítica diferenciada na trajetória destes estudantes.  

Segundo o documentário, através desta formação floresceria o so-

nhado objetivo de “retomar a política nas suas próprias mãos” (como 

afirmou em certo trecho Lawrence Estivalet, jovem doutorando em Direito 

pela UFPR), ou antes, poderia estar em fase de germinação esperando a 

semente crescer – dupla vereda tomada quase como um fio condutor da 

narrativa filmográfica em “Ocupa Tudo”. 

É o que podemos observar quase ao final da película pela narrativa 

de Eduarda, quando a estudante toma a palavra e responde qual seria o 

legado deixado pelas ocupações não apenas no Paraná, mas em todo o país: 

 

Eu acho que o que os estudantes esperam é que tipo, a gente tenha conseguido 

plantar algo que vá mudar o Brasil do futuro sabe? Tipo que a gente consiga 

mudar algumas coisas, que a semente cresça, que a semente que a gente plan-

tou germine e forme algo bom [...] acho que principalmente mostrar pra 

sociedade que o jovem tem sim condição de pensar em política e falar sobre 

política 
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 porque isso é uma coisa que as pessoas não imaginam e que a gente mostrou 

pra sociedade que sim a gente tá dentro da política e o jovem tem total cons-

ciência e condições de falar sobre política. (50m54s – 51m33s) 

 

Eduarda constrói sua assertiva em meio aos outros jovens e então 

colegas de Ensino Médio. Contudo, fica a questão: qual seria o legado (ou 

aposta?) do documentário de Pronzato em relação às ocupações estudantis 

e, não menos relevante, ao futuro da educação e escola pública após a ins-

titucionalização do “novo” Ensino Médio?  

Parêntesis. Não obstante ter sido o maior movimento de ocupação 

estudantil da história do Brasil (e o segundo no Mundo), também é fato 

que as forças de oposição na “sociedade civil” em relação orgânica com o 

aparelho de Estado – desde ataques do MBL (“Desocupa Paraná”) até ações 

repressivas do governo Beto Richa – representaram um forte contrapeso 

político-ideológico nas ruas e nas redes sociais às ocupações no Estado (di-

ferentemente do caso paulista), além de compor um capítulo específico da 

luta de classes no país em meio ao fortalecimento da “contraofensiva con-

servadora” e da agenda ultraliberal de uma “nova direita”, em parte 

oriunda do grande empresariado, em parte constituída por jovens influ-

enciados por correntes liberal-conservadoras15. (CALIL, 2016; CASIMIRO, 

2018; ROCHA & SOLANO, 2019; MEDEIROS, JANUÁRIO & MELO, 2019) 

Por um lado, o filme acena para um epílogo esperançoso (embora 

nada ingênuo) das ocupações, reconhecendo o potencial (auto)transfor-

mador dos próprios estudantes, ao mesmo tempo em que lança seus 

desdobramentos para um futuro em aberto – representado pela reunião 

dos jovens no encerramento do filme. Por outro, embora muito pouco nos 

 
15 “Nova direita” refere-se tanto a grupos políticos e econômicos hegemônicos no Brasil – existentes, pelo menos, 
desde os tempos da ditadura civil-militar (patronato do setor agroindustrial, grande empresariado e empreiteiras do 
setor de construção civil etc.) – quanto às suas formas associativas e organizativas em complexos aparelhos privados 
(e ideológicos) de hegemonia burguesa.  
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diga a respeito do que fazer em relação ao Ensino Médio, passados quase 

quatro anos de sua produção parece creditar às novas formas organizati-

vas de resistência e luta dos jovens estudantes secundaristas (articuladas, 

quem sabe, a partidos, sindicatos e movimentos sociais de esquerda), o 

mote para o real enfrentamento da luta de classes e a mudança radical no 

país. Parafraseando Gonzaguinha, uma questão que continua a girar.     

 

Estudantes sonham... mas são seus sonhos? 

 

Uma outra perspectiva de análise de representações e experiências de 

estudantes secundaristas no cinema brasileiro dos últimos anos é o docu-

mentário “Nunca me Sonharam”16, dirigido por Cacau Rohden17. Lançado 

nacionalmente em 2017, o documentário foi produzido pela “Maria Fari-

nha Filmes” e distribuído por meio da plataforma virtual “Videocamp”. No 

site desta, lemos que o filme “nos convida ao diálogo sobre a realidade do 

Ensino Médio nas escolas públicas do Brasil”.18 

O documentário ainda não recebeu a devida atenção das produções 

intelectuais. Exceção feita a uma resenha acadêmica escrita por Maria Be-

tânia Pereira (2017) que concluía sua análise vendo positividade na 

proposta fílmica ao atribuir “protagonismo” aos jovens estudantes secun-

daristas. Por sua vez, destaque-se a existência de um número significativo 

de matérias publicadas em diferentes sites na internet quando do lança-

mento e distribuição do documentário (STEFANEL, 2017), revelando que 

o público-alvo a ser atingido foi (e continua sendo) professores da 

 
16 Em 2017, o filme ganhou o prêmio de melhor documentário do ano no “Los Angeles Brazilian Film Festival”. 
Acesso em: https://www.institutounibanco.org.br/nunca-me-sonharam-e-premiado-em-los-angeles-como-o-me-
lhor-documentario-de-2017/ (14.06.2020)  

17 Apresentado na internet como diretor e colaborador de roteiro, Cacau Rohden é figura recente no circuito cine-
matográfico brasileiro. Além do filme analisado aqui, dirigiu o documentário “Tarja Branca” (2014), que aborda os 
significados e potenciais lúdicos do “brincar” e o que são os poetas “brincantes”. Mais recentemente, tem produzido 
vídeos para séries documentais sobre o futuro da escola e do ensino médio.  

18 Ver: https://www.videocamp.com/pt/movies/nuncamesonharam. Acesso: 13.06.2020.   

https://www.institutounibanco.org.br/nunca-me-sonharam-e-premiado-em-los-angeles-como-o-melhor-documentario-de-2017/
https://www.institutounibanco.org.br/nunca-me-sonharam-e-premiado-em-los-angeles-como-o-melhor-documentario-de-2017/
https://www.videocamp.com/pt/movies/nuncamesonharam
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educação básica e estudantes de Ensino Médio de escolas públicas e parti-

culares – embora tenhamos conhecimento de sessões de debate do filme 

em alguns círculos universitários.     

Parte do processo de produção, especialmente os trabalhos de filma-

gem dos participantes teve a duração de dois anos, indo de 2014 a 2016. 

Apesar de situar-se historicamente no contexto de ocupações de escolas 

públicas pelos estudantes secundaristas, o “recorte” parece coincidir com 

a crise político-institucional envolvendo o governo petista e o impeach-

ment de Dilma e, como já dito, a ascensão e o fortalecimento nas redes e 

nas ruas de grupos da “nova direita”, apoiados firmemente por setores 

empresariais (CASIMIRO, 2018; ROCHA & SOLANO, 2019).  

O objetivo do documentário consiste em retratar na tela um perfil 

abrangente e, de certo modo, detalhado do Ensino Médio no Brasil, sob 

diferentes perspectivas e pontos de vistas, tendo por eixo principal narra-

tivas de estudantes secundaristas espalhados em diversas regiões do país, 

sobretudo o Nordeste. De modo similar ao documentário de Pronzato, os 

jovens são filmados em diferentes espaços: nas escolas, nas ruas, em resi-

dências. Suas narrativas são plurais – vinculadas às experiências no Ensino 

Médio, às descobertas de si mesmos e ao mundo difícil e de poucas “opor-

tunidades” que os rodeia – muito embora elas sejam alinhavadas pela 

dimensão do “sonho” – ou melhor, formas de enfrentar a sua ausência na 

vida de muitos deles, como o título do filme sugere. É o que se depreende 

da assertiva de Thaianne de Souza Santos, em entrevista a uma agência do 

governo federal em maio de 2017: “Eu sonho em ser professora e posteri-

ormente em ser presidente. Interessante é sonhar e mais interessante 

ainda é motivar alguém a sonhar” (BOEHM, 2017). 

Mas, ao mesmo tempo em que mergulha nos anseios, vontades, an-

gústias, e, claro, nos “sonhos” destes estudantes, também apresenta outras 

personagens que denunciam a precariedade das escolas, o descaso dos 
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governantes e a formação docente e expõem ações que podem (ou pode-

riam) ser mobilizadas no ambiente escolar, haja vista que o Estado, como 

o ente principal, teria “esquecido” do seu compromisso com a educação.  

Uma questão fundamental parece atravessar o documentário, após 

citar o conhecido artigo 205 da Constituição Federal: uma vez que a edu-

cação pública é “dever de todos”, mas, notadamente, do “Estado”, o que 

estaria ele fazendo efetivamente pela juventude? Nesta via, busca apontar 

problemas e propor caminhos, momentos nos quais aparecem, em meio 

às narrativas estudantis, comentários tecidos por professores, gestores, ar-

tistas e especialistas – casos do psicanalista Cristian Dunker, do filósofo (e 

ex-Ministro da Educação) Renato Janine Ribeiro, da pedagoga Maria Ber-

nardete Gatti, docentes ligados a movimentos étnico-raciais (indígena e 

negro), dentre outros.  

 O documentário de Rohden é dividido em sete partes: “Tempestade 

e trovão”, “A chave”, “Nunca me sonharam”, “Grades”, “Utopia”, “Orques-

tra” e “Tâmaras”. Não temos o objetivo de esmiuçar cada uma destas 

partes, o que demandaria um outro texto tendo em vista a diversidade de 

narrativas (e de questões) individuais nele presentes. Importa-nos com-

preender – a partir da seleção de algumas vozes – os sentidos da narrativa 

fílmica em articulação com o problema levantado acima.   

Podemos dizer que, entre a primeira e a última parte, um drama per-

meado de contradições, expectativas e esperanças se desenrola aos olhos 

dos espectadores: especificamente em relação às escolas públicas de En-

sino Médio, de modo ampliado às venturas e desventuras da educação 

pública no Brasil (concepção e infraestrutura escolar, formação discente e 

docente, espaços e sociabilidades, produção de conhecimentos, desigual-

dades etc.) e, entre ambos, os jovens estudantes (futuros cidadãos).  

Certamente existem gradações. “Tempestade e Trovão” (as crises e 

rupturas das juventudes; suas angústias, desejos e expectativas), “Nunca 
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me Sonharam” (um país que não “sonha” seu futuro; a negação dos so-

nhos estudantis; gravidez na adolescência, evasão escolar, violência) e 

“Grades” (arquitetura das escolas comparada a presídios; crítica à “rígida” 

grade curricular; escola dissociada dos anseios estudantis) evocam senti-

dos de desigualdade, desamparo e continuidade na história recente:     

 

[...] a gente se assusta como vai ser mais pra frente e como a gente vai cons-

truir o nosso espaço e como a gente vai conseguir trabalhar sendo que já está 

faltando e quando vai melhorar? Quando vai chegar a nossa vez, entendeu? 

Será que vai ter pra nós ainda? (Iraê Bernardes, paulista – 12m41s/12m54s).  

 

Já vi muita violência, é... gente morrendo, só que eu cheguei na minha adoles-

cência vendo amigos meus entrando pra esse mundo de... de tráfico e esses 

dias mesmo um amigo meu morreu assim... e ele mal tinha entrado nisso, pra 

voc... pra você ver que é tipo... que não vale a pena. (Juliana Queiroz, carioca 

– 27m26s/27m46s) 

 

Muita gente diz que a escola é dos alunos, mas não é dos aluno não... a escola 

é do governo, da pessoa que ta lá agora governando por esse tempo... é deles... 

se não pode tomar nenhuma decisão na escola então não é sua, uma coisa que 

você não pode fazer o que quer então não é sua... você apenas ta participando 

daquilo ali, mas não é seu. (Gabriel Leal, cearense – 43m02s/43m20s) 

 

Num plano intermediário, “A Chave” evoca o poder da educação de 

abrir as portas do conhecimento aos jovens estudantes. O uso da “chave” 

como alegoria deste surpreendente poder – muitas vezes irrealizável nas 

escolas – emerge em distintas narrativas, como a da poetisa popular Mel 

Duarte – ao relembrar a influência de uma professora do 5º. ano que lhe 

inspirou a escrever – ou André Barroso, professor e diretor de escola no 

Rio de Janeiro, ao dizer que em cada sala de aula existem “dezenas de so-

nhos, dezenas de frustrações, dezenas de não sonhos”. Mas, é 
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principalmente nas narrativas de um dos estudantes que percebemos a 

força da alegoria: 

 

E quando você chega num lugar onde você... você pode ter essa chave pra abrir 

as portas é algo assustador porque é um poder que você tem. Você percebe 

quando uma pessoa sobe no palanque e ta mentindo pra você, você percebe 

quando você abre um canal de televisão e você vê todas aquelas coisas que tá 

debaixo do pano... tipo nossa esconderam isso de mim a vida toda. (Ana Karo-

line de Melo, piauiense – 18m10s/18m32s). 

 

Por fim, as últimas três partes – “Utopia”, “Orquestra” e “Tâmaras” 

– lançam luzes sobre ideias, experiências e projetos realizados por profes-

sores comprometidos com a escola pública frente as demandas 

educacionais e ao descaso do Estado.  

Tratam-se de iniciativas meritórias a pendular entre o individual e o 

coletivo, marcadas pelo signo da esperança no porvir, da mudança social 

e da abertura da escola para os reais desejos dos jovens e que, no docu-

mentário, são reunidas na afirmação do economista Ricardo Paes de 

Barros “[...] A sociedade brasileira tem que querer ser uma sociedade de 

conhecimento e cobrar que o país caminhe nessa direção” 

(01h12m05s/01h12m27s) ou na narrativa otimista da estudante paraense 

Jamile Melo: “Eu quero participar da mudança, não quero ser a pessoa a 

aplaudir a mudança não ‘ah mudança legal’... não, não quero. Se eu querer, 

se meus colegas querem nossa a gente faz a mudança”. 

(01h14m15s/01h14m27s). Ao final, cenas ligeiras de vários dos jovens do 

Ensino Médio entrevistados respondendo à pergunta “O que você quer 

ser?” ocultada do espectador): realizada na primeira pessoa do singular, 

obtém respostas que oferecem uma miríade de futuros ansiados (registra-

dos pelo filme) indissociáveis dos vestibulares e das escolhas profissionais.     
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Da estética de “Nunca me Sonharam” emana uma beleza dramática 

e lírica que sensibiliza o espectador, seja pela qualidade e competência fo-

tográfica das imagens, seja pelas múltiplas e diferenciadas narrativas – 

ambas baseadas nas opiniões e sentimentos expressos por jovens estudan-

tes de lugares tão distantes e na complexa e contraditória realidade das 

escolas públicas de Ensino Médio do país. E um tocante elemento de “cos-

tura”: o sonho. Ou melhor, a negação constante dos sonhos de cada um e 

os modos de superá-la. O ponto alto desta assertiva encontra-se na terceira 

parte, cujo tema é homônimo ao título do documentário. Nela, Felipe, es-

tudante cearense de 17 anos, diz:  

 

Como os meus pais não foram bem-sucedidos na vida, eles também não me 

influenciavam, não me davam força para estudar. Achavam que quem entrava 

numa universidade era filho de rico; acho que eles não acreditavam que um 

pobre também pudesse ter conhecimento, pudesse ser inteligente, sabe? Para 

eles o máximo era terminar o Ensino Médio e arrumar emprego, trabalhar em 

roça, tipo vendedor ou alguma coisa do tipo. Acho que nunca me sonharam 

sendo um psicólogo, nunca me sonharam sendo um professor, nunca me so-

nharam sendo um médico. Eles não sonhavam e não me ensinaram a sonhar... 

(Felipe Lima, cearense – 38m14s/40m30s)   

 

Assistir a esta sequência e ouvir atentamente a história contada por 

Felipe (filmado no sertão do Ceará) é emocionante. “Acho que nunca me 

sonharam sendo um psicólogo [...] Eles (os pais) não sonhavam e não me 

ensinaram a sonhar...”. Ficamos no limite entre cair aos prantos e nos in-

dignar: o corpo que narra (sobreposto à paisagem) escancara o desejo 

sincero de “ser alguém”, de “fazer-se” sujeito da própria história, mesmo 

ante tamanha adversidade. Aliás, durante o filme (ou graças a ele?) vemos 

o jovem sair do quase anonimato do sertão e tornar-se o que “nunca so-

nharam” para ele: ingressar em uma universidade. (BOEHM, 2017)  
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Ao contrário de “Ocupa Tudo”, não pairam dúvidas sobre a proposta 

do filme de Rohden de privilegiar as vivências pessoais e as trajetórias for-

mativas de estudantes das escolas públicas em diferentes regiões do país 

tendo por dispositivo mediador o binômio negação/realização dos “so-

nhos”. Mais: existe uma clara preocupação em pensar um Ensino Médio 

que pudesse superar o referido binômio.  Todavia, se “Nunca me Sonha-

ram” é capaz de nos emocionar, não menos sintomático é sua natureza 

intrigante. Algo estranho paira nesse desejo de acreditar na mudança, na 

“superação” pela educação: necessário se torna ultrapassar as belezas, sen-

timentos e boas intencionalidades aparentes. No filme, os jovens buscam 

(e têm o direito de) sonhar cada um a seu modo, enfrentando seus pró-

prios dilemas. Contudo, se a situação socioeconômica precária da família 

– como a relatada por Felipe – constitui um obstáculo real, mais grave 

ainda consiste a precariedade da educação e da escola pública ao não ofe-

recer “igualdade de oportunidades” a todos os jovens (futuros “Felipes”).  

Uma sutil asserção ideológica atravessa a narrativa fílmica: o Estado 

não estaria cumprindo sua “missão” constitucional de garantir educação 

de “qualidade” à altura dos “sonhos” represados e compartilhados pelos 

protagonistas (não redutíveis, inclusive, aos estudantes). Existiria, porém, 

uma “alternativa” ao descaso (indiretamente apontado) dos poderes pú-

blicos? Sim. Entre os relatos múltiplos e plurais que se entrecruzam ao 

longo do filme – que não correspondem a um pensamento único19 – desfila 

quase imperceptível a tese de que outros “atores” poderiam oferecer “ca-

minhos” ou “soluções” à educação pública no Brasil. E não nos referimos 

aos jovens.   

Aos que se dispuseram assistir ao filme em sua integralidade – e, 

claro, realizaram uma breve pesquisa nas redes sociais – vão perceber que 

 
19 Caso dos citados Christian Dunker, Maria Bernardete Gatti e Renato Janine Ribeiro. 
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“Nunca me Sonharam” constituiu um dos primeiros documentários (único 

talvez em seu gênero até aquele momento) totalmente financiado pelo ca-

pital privado empresarial-rentista, cujo ator principal é uma das maiores 

e mais poderosas instituições financeiras atuantes no país – o Itaú Uni-

banco (ou, mais especificamente, o “Itausa”), cujos membros do grupo 

figuraram em 2019 a seleta lista dos vinte brasileiros bilionários pela Re-

vista “Forbes”.20  

Destacamos quatro elementos envolvendo o que se pode chamar de 

um “filme institucional”, feito “sob medida”. Um primeiro, de natureza 

estético-visual da produção, diz respeito ao trabalho fotográfico e à direção 

de fotografia: após assistir duas ou mais vezes o documentário, percebe-

se claramente que o tratamento dispensado às imagens (elogioso, aliás) 

assemelha-se deveras com aquele empregado em propagandas de banco 

na TV e redes sociais. Mas não se trata de qualquer banco: os efeitos de 

luminosidade, o uso de diferentes posições, movimentos e focos de câmera 

e, particularmente, a presença de tons azuis e alaranjados em várias cenas 

subliminarmente referem-se ao Banco Itaú. 

Segundo. Dois sujeitos, em especial, são acionados no filme: os eco-

nomistas Ricardo Henriques e Ricardo Paes de Barros. Ambos possuem 

ligações intrínsecas com o Grupo Itaú Unibanco: o primeiro é o atual su-

perintendente executivo do Instituto Unibanco e, o segundo, além de ter 

sido presidente-executivo do mesmo instituto, é professor no Instituto de 

Ensino e Pesquisa (INSPER) e economista-chefe do Instituto Ayrton Senna 

– “think tanks” ultraliberais. Enfim, representantes do empresariado e do 

capital financeiro operando dentro de aparelhos privados de hegemonia 

 
20 Os membros do grupo Itausa citados na lista são: 8. Fernando Roberto Moreira Salles (banco e mineração); 9. 
João Moreira Salles (banco e mineração); 10. Pedro Moreira Salles (banco e mineração); 13. Alfredo Egydio de Arruda 
Villela Filho (Itaú) e 18. Ana Lucia de Mattos Barretto Villela (Itaú). Disponível em: https://economia.uol.com.br/no-
ticias/redacao/2019/03/05/bilionarios-forbes-brasil-brasileiros.htm Acesso:15.06.2020. 

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/03/05/bilionarios-forbes-brasil-brasileiros.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/03/05/bilionarios-forbes-brasil-brasileiros.htm
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com o objetivo de pautar (e definir) a agenda educacional do Estado. 21 

(URBINI, 2015; SOUZA, 2015) 

Terceiro. Longe está de ser desconhecido o papel proeminente ocu-

pado pelo Grupo Itaú Unibanco, bem como diversas entidades ligadas ao 

Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE) e “Todos pela Educa-

ção”, em “reformas” empresariais da educação pública desde os anos 90 

e a posição do Instituto Unibanco como sujeito coletivo articulador da “re-

forma” do Ensino Médio (MARTINS, 2009; SOUZA, 2015; URBINI, 2015; 

ADRIÃO, 2017; FREITAS, 2018). Intrigante: quatro meses antes do lança-

mento de “Nunca me Sonharam”, Michel Temer sancionava o “novo” 

Ensino Médio22. À não ser que nos fiemos nas “coincidências da vida”...  

Quarto elemento. Uma das frentes de atuação do Instituto Uni-

banco/Grupo Itaú inclui um projeto privado de combate à evasão escolar 

no Ensino Médio, o “Jovem de Futuro” (PERONI & CAETANO, 2016)23, cri-

ado em 2007 com o propósito de “modernizar” a gestão pública escolar 

visando a obtenção de “resultados” de aprendizagem em escolas públicas, 

em nítida sintonia com as políticas de avaliação em larga escala exigida 

por poderosos organismos internacionais como o Banco Mundial 

(SALOMÉ et al, 2017). Aliás, um número significativo de escolas mencio-

nadas no documentário estava vinculado ao projeto: 

 

As entrevistas foram realizadas com alunos de oito estados – incidentalmente, 

aqueles que, junto com Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, estabelecem par-

cerias com o Instituto Unibanco, em particular através de seu principal 

 
21 Caso do “Programa Novo Modelo de Escola de Tempo Integral”, parceria público-privada entre o Governo do 
Estado de São Paulo e Fundação Itaú Social/Instituto Unibanco voltada à “educação integral”.  

22 O “novo” Ensino Médio e a “nova” BNCC portam uma nítida interferência do setor empresarial-financeiro, seja 
na homogeneidade de concepções, seja na fragmentação dos conhecimentos, seja ainda no ataque ao pensamento 
crítico, todos embutidos na defesa da “flexibilização curricular” e dos “itinerários formativos”, baseado, como afir-
mamos, em valores mercadológicos e financeirizados como “inovação”, “competitividade”, “adaptação”, “resiliência”, 
“empreendedorismo” e  “competências socioemocionais”.  

23 Acessar: https://jovemdefuturo.org.br/parceiros/ . Acesso: 30.05.2020. 

https://jovemdefuturo.org.br/parceiros/
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projeto: Jovem de Futuro. De acordo com o Instituto, o projeto “foi estruturado 

com base na premissa de que uma gestão de qualidade, eficiente, participativa 

e orientada para resultados pode proporcionar um impacto significativo no 

aprendizado”. A atuação do Jovem de Futuro nos estados e escolas parceiros 

segue um Circuito de Gestão que inclui metas, diagnóstico, planejamento, exe-

cução, monitoramento, avaliação e, por fim, a ampla disseminação. A escola 

passa a ser gerida dentro de uma lógica eminentemente empresarial e, como 

contrapartida, pode divulgar os resultados de suas ações através dos canais de 

comunicação do Instituto Unibanco, inclusive nas salas de cinema”. (CÁSSIO, 

2017) 24 

 

A questão da evasão escolar é abordada no filme. Motivo: a escola 

(pública) seria “pouco atraente”. Solução? Promover (e estimular) ações 

“motivacionais” e “inovadoras” produzidas por escolas voltadas às “de-

mandas” (ou aos sonhos) dos jovens, que levem em conta as diferenças 

individuais e a “igualdade de oportunidades” num país marcado histórica 

e geograficamente pelas desigualdades de todo gênero.  

Por um lado, a retórica da “inovação” vem associada aos “méritos” e 

à valorização das aulas ou atividades “práticas” – casos dos três jovens “ci-

entistas” piauienses que falam das várias medalhas conquistadas por 

estudantes de escolas públicas do Estado ou das imagens de alunos to-

cando instrumentos, praticando artes marciais, jogando vôlei ou ainda 

aprendendo sobre biodiversidade em contato direto com a natureza. Por 

outro, as ações “motivadoras” emergem em iniciativas individuais ou em 

pequenos gestos e ações solidárias: por exemplo, quando vemos Daniel de 

Moraes, 16 anos, que, ao saber que a biblioteca da sua escola iria fechar 

 
24 Não é coincidência que várias escolas públicas situadas nas regiões Norte e Nordeste apareçam no documentário. 
Com algumas das maiores taxas de desigualdade social e índices de desenvolvimento humano (IDH) os mais baixos 
– caso do Estado do Piauí – tais regiões sofreram fortes investimentos do governo federal, mas também tornaram-
se alvos de programas de organismos internacionais do capital financeiro (Banco Mundial) e seus agentes em terri-
tório nacional, como o grupo Itaú.  
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por conta do afastamento de uma funcionária, decidiu ajudar voluntaria-

mente. 25  

Contudo, o que parece ser uma proposta “nobre” na narrativa docu-

mentária, preocupada com a “autonomia” escolar, a “qualidade” do ensino 

e o “protagonismo” estudantil no século XXI, corresponde às premissas 

político-ideológicas e econômicas veiculadas pelo capital empresarial-fi-

nanceiro de criticar certa “omissão” do Estado (apropriando-se 

privadamente do orçamento público) e de estimular ações filantrópico-

mercantis por parte de empresas, fundações e institutos, quanto volunta-

ristas através de iniciativas particulares e localizadas (encampadas por 

institutos e fundações).  

Num contexto de implementação da contrarreforma do Ensino Mé-

dio em escolas públicas – com destaque para a flexibilização 

curricular/itinerários formativos e as perigosas transferências/inferências 

da gestão pública escolar para o/pelo setor privado – “Nunca me Sonha-

ram” coloca-se como um rico material de análise do conceito de educação 

pública e do futuro “cidadão” que se quer formar e atuar em sociedade.   

 

Considerações Finais 

 

Afinal de contas, o que os documentários “Ocupa Tudo Paraná” e 

“Nunca me Sonharam” nos oferecem em termos de reflexões sobre edu-

cação, ensino e processos formativos? Questão significativa, pois não 

estamos simplesmente diante de imagens e representações fílmicas caras 

ao universo educacional, mas de propostas fílmicas e projetos sociais dis-

tintos vinculados a desafios e dilemas experienciados por milhares de 

 
25 Ou a superação pode estar numa experiência voluntária de “boa gestão”, através de ações individuais: caso de 
André, citado diretor de escola, que, com seus próprios recursos (humanos, financeiros), ajudou a “resgatar” alunos 
das drogas e, junto com eles, decidiu reformar salas de aula.  
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jovens estudantes das escolas públicas de Ensino Médio na história do Bra-

sil recente. Apesar de selecionarem os mesmos protagonistas e, em menor 

ou maior grau, referirem-se a sujeitos instituídos no Ensino Médio, os ar-

gumentos dos filmes – e a dimensão político-educativa – são bastante 

distintos.  

Produzido exclusivamente com recursos financeiros privados (Grupo 

Itaú/Unibanco), “Nunca me Sonharam” é um documentário que repre-

senta – em sua sedutora carga dramática – as estratégias político-

ideológicas do setor empresarial/rentista, com o objetivo de produzir con-

sensos não somente entre parcela significativa de jovens (muitos deles, 

pobres, pretos e periféricos) em torno de um (suposto) protagonismo es-

tudantil (sutilmente identificado com os “itinerários formativos” da Lei 

13.415), como também no interior do ambiente escolar a respeito das “no-

vas” demandas do mercado, calcadas em “habilidades e competências”, no 

fetichismo da “inovação” e do “empreendedorismo” e na conduta “resili-

ente”.  

“Ocupa Tudo” apresenta e mergulha nas formas de re/organização 

política e nos movimentos de resistência e luta de estudantes secundaristas 

durante as ocupações no Paraná (em outros estados desde 2015), num 

contexto de disputas, tensões e crises político-institucionais irrompidas 

nas jornadas de junho de 2013 – atingindo seu cume com o processo de 

impeachment de Dilma Rousseff e o golpe midiático-judiciário e parlamen-

tar de 2016 – em meio aos quais insurgiu atos de rebeldia, repúdio e 

contestação estudantil contra o fechamento de escolas públicas, criminali-

zação de ocupações e movimentos sociais, ataques a categoria docente e, 

em particular, de aprovação da “reforma” do Ensino Médio.  

Dito assim, é quase impossível analisar os documentários sem conce-

ber um conjunto de mudanças, impasses e crises na educação e no ensino 

públicos. Por seu turno, eles parecem refigurar (e expressar) na tela uma 
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arena (simbólica) das lutas de classes e da assimétrica correlação de forças 

na atual quadra histórica do país. Juntando as duas pontas, as películas de 

Carlos Pronzato e Cacau Rohden exploram vieses diametralmente opostos 

de pensar (e propor) caminhos à educação e aos jovens brasileiros, reve-

lando neste embate filmográfico (por nós fustigado) uma espécie de 

“microcosmo” de um problema histórico e estrutural experienciado no 

Brasil em suas últimas décadas.   

Os documentários consistem em fontes e objetos de pesquisa, refe-

renciais teórico-metodológicos e materiais didático-pedagógicos de grande 

relevância para desenvolver outras perspectivas de abordagem de temas e 

questões históricas do presente e do passado, além de oferecer possibili-

dades de construção de um conhecimento crítico e dialógico.  

Por lidarem com o “real” em sua historicidade, complexidade e con-

tradição, mediados pelos “olhos” de quem/do que filma, são materiais 

instigantes para construir processos formativos onde, na senda de Paulo 

Freire (1996), ensinar exija “pesquisa”, “consciência do inacabamento”, 

“apreensão da realidade” e a “autonomia do ser do educando”, principal-

mente quando lidamos com produções cinematográficas envolvendo os 

múltiplos sentidos e significados atribuídos (e problematizados) com 

os/pelos estudantes a respeito de seu próprio protagonismo na História do 

Brasil. Representam ainda modos diferenciados de se pensar criticamente 

uma formação politizada tanto de estudantes, quanto de professores – prá-

tica social, aliás, um tanto esquecida em tempos de “fake news”, pós-

verdade e neofascismo. 
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Capítulo 2 

 
Em tempos de diversidade e de tecnologias: 

o processo educativo, em questão 

 
Maria Eliza Brefere Arnoni 1 

Juliana Tiburcio Silveira Fossaluzza 2 

Edilson Moreira de Oliveira 3 

 

 

Apresentação 

 

Desde meados da segunda metade do mês de março de 2020 institui-

ções públicas e particulares de diferentes níveis de ensino (da educação 

básica ao ensino superior) estão em quarentena no Brasil. A pandemia im-

pôs às pessoas a necessidade do distanciamento social, medida protetiva 

contra o novo Coronavírus, recomendada pela OMS (Organização Mundial 

da Saúde). Ao mesmo tempo, que surgiu a necessidade do isolamento, o 

cenário atual também impulsionou uma reviravolta no ensino e colocou 

em “quarentena” de modo abrupto o processo educativo até então reali-

zado por várias instituições escolares de forma predominantemente 

presencial, abrindo passagem ao “ensino remoto”4. 

Teria o cenário pandêmico impulsionado uma mudança paradigmá-

tica que envolve a relação mídias-educação já em curso nos EUA, Canadá 

 
1 Doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) Campinas SP. Docente convidada do 
Programa de Pós-graduação em Ensino e Processos Formativos (PPGE) Interunidades (FCAV, FEIS, IBILCE). 

2 Doutora em Educação Escolar pela Faculdade de Ciências e Letras (FCL-UNESP), campus de Araraquara-SP. Está 
como docente nos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas e Química no Instituto Federal de Educação, Ciências 
e Tecnologia de São Paulo (IFSP), campus de Barretos-SP. 

3  Doutor em Educação Escolar pela Faculdade de Ciências e Letras (FCL-UNESP), campus de Araraquara-SP. Do-
cente do Programa de Pós-graduação em Ensino e Processos Formativos (PPGE) Interunidades (FCAV, FEIS, IBILCE). 

4 Algumas provocações: o “ensino remoto” é a forma à brasileira de desenvolvimento da modalidade EaD (Educação 
a Distância) em instituições de ensino públicas e particulares? É uma maneira de explicitar o despreparo das insti-
tuições para lidarem com a relação mídias-educação? 
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e Europa desde os anos de 1950/1960 (BÉVORT; BELLONI, 2009) ao Bra-

sil, ao compelir a realização do processo educativo de modo 

predominantemente virtual? Se a resposta for um possível sim, importa 

pensar como essa mudança paradigmática global e irrefreável atingirá di-

ferentes realidades educacionais neste país pertencente ao Sul. 

De acordo com Boaventura de Sousa Santos (2020) o Sul, em sua 

concepção, designa um espaço-tempo político, social e cultural, uma me-

táfora do sofrimento humano marcado pelo sistema capitalista, pela 

discriminação racial e sexual.  

Neste contexto entendemos que as múltiplas determinações que con-

figuram as relações sociais de classe, raça e gênero, estruturadas e 

estruturantes de uma sociedade capitalista (ALMEIDA, 2019), afetam mi-

lhares de crianças e jovens, impondo-lhes um futuro incerto. Tais 

incertezas são oriundas de um projeto de educação historicamente apon-

tado como responsável pela manutenção/reprodução do status quo, 

gerando um descompasso em relação aos avanços sociais, econômicos, 

culturais, tecnológicos realizados, até então, pelas potências hegemônicas. 

Em consonância com Almeida (2019), Pierre Bourdieu (1989), em sua 

obra O poder simbólico, discute, no contexto da sociedade capitalista, os 

sistemas e os instrumentos simbólicos – que se referem à arte, religião, 

língua -, como estruturas estruturantes e estruturadas - passíveis de uma 

análise estrutural -, que são os instrumentos de dominação, de conheci-

mento e de construção do mundo objetivo, por meio dos meios de 

comunicação, de poder, das formas e dos objetos simbólicos, das ideolo-

gias, dos sentidos da significação, dentre outros. Em sua síntese acerca dos 

sistemas simbólicos como estruturas estruturadas, o autor informa que, 

 

Os sistemas simbólicos, como instrumentos de conhecimento e de comunica-

ção, só podem exercer um poder porque são estruturados. O poder simbólico 
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é um poder de construção de realidade que tende a estabelecer uma ordem 

gnosiológica: o sentido imediato do mundo (e, em particular, do mundo so-

cial), supõe aquilo a que Durkheim chama o conformismo lógico, quer dizer, 

“uma concepção homogênea do tempo, do espaço, do número, da causa, que 

torna possível a concordância entre as inteligências”. (BOURDIEU, 1989, p. 

09) 

 

Neste contexto, questionamos se a relação mídias-educação 

(BÉVORT; BELLONI, 2009) acirrará ou não as contradições históricas e 

potencializarão o declínio da educação pública, há tempos relegada? Como 

garantir que a natureza da instituição escolar e do processo educativo se-

jam preservados por meio das tecnologias, num contexto atual marcado 

pela dualidade de ensino e pelo desafio que a diversidade de estudantes 

impõe à educação? 

A duas perguntas estão interconectadas. A segunda questão será dis-

cutida no decorrer deste texto. E em relação à primeira pergunta? 

As autoras Bévort e Belloni (2009) por meio de seu texto “Mídias e 

Educação: conceitos, história e perspectivas”, referenciam a Declaração de 

Grünwald (Alemanha ocidental) aprovada com apoio da UNESCO (Orga-

nização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) em 

janeiro de 1982.  Esse documento reforça a institucionalização da relação 

mídia-educação à medida que constata a presença e o uso das tecnologias 

na vida cotidiana das pessoas, reconhece “o indubitável poder dos media”, 

aceitando seu impacto significativo, e que, portanto, a difusão das tecno-

logias representa um fato consumado. Em relação a esse ponto talvez não 

haja num primeiro momento o que analisar. As tecnologias, especial-

mente, digitais são uma realidade na vida de grande parte das pessoas 

deste mundo. 

Mas há um aspecto que nos chama a atenção no parágrafo anterior 

que se refere ao “impacto significativo” das mídias, em especial, na 
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educação escolar. A declaração explicita que sistemas educativos não-for-

mais e formais pouco promovem a educação para os media, o que é uma 

realidade pelo menos no Brasil, e que se faz necessário por meio dos siste-

mas político e educativo, e, acrescentaríamos, “econômico”, a 

compreensão crítica do fenômeno da comunicação entre os/as cida-

dãos/as. A respeito do “impacto” buscar-se-á produzir um entendimento 

cuja presença e uso das tecnologias provocarão mudanças no processo 

educativo. 

Na esteira destes acontecimentos inúmeros são os desafios postos a 

uma compreensão crítica das tecnologias, ao desenvolvimento da relação 

mídia-educação de modo que favoreça o ensino, a aprendizagem e a apro-

priação dos conhecimentos pelo/a estudante. Assim argumentamos, pois, 

segundo Bourdieu (1989), no que diz respeito aos instrumentos de domi-

nação, 

 

A tradição marxista privilegia as funções políticas “dos sistemas simbólicos” 

em detrimento de sua estrutura lógica e da sua função gnosiológica […] este 

funcionalismo […] explica as produções simbólicas relacionando-as com os in-

teresses das classes dominantes. As ideologias, por oposição ao mito, produto 

colectivo e colectivamante apropriado, servem interesses particulares que ten-

dem a apresentar como interesses universais comuns ao conjunto do grupo, a 

cultura dominante contribui para a integração real da classe dominante […] 

para a integração fictícia da sociedade no seu conjunto, portanto, à desmobili-

zação (falsa consciência) das classes dominadas; para a legitimação da ordem 

estabelecida por meio do estabelecimento das distinções (hierarquias) e para 

a legitimação destas distinções. […] a cultura que une (intermediário de co-

municação) é também a cultura que separa (instrumento de distinção) e que 

legitima as distinções compelindo todas as culturas (designadas como subcul-

turas) a definirem-se pela sua distância em relação à cultura dominante. 

(BOURDIEU, 1989, p. 10-11) 
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Em nosso entendimento, tais questões que relacionam o atual debate 

sobre educação, tecnologias e diversidade encontram na “Teoria Pedagó-

gica da Metodologia da Mediação Dialética – M.M.D.” (ARNONI, 2007, 

2008, 2012, 2014, 2018) instrumental por meio do qual essa tríade pode 

ser analisada. Estribamos nosso entendimento em Tonet (2011, p. 135), o 

qual afirma que, 

 

[…] o pensamento de Marx tem uma impostação ontológica. […] uma teoria 

geral do ser social (ontologia) deve preceder e embasar a reflexão sobre a pro-

blemática da educação [na qual a relação mídia-educação se insere], pois, a 

educação é apenas uma das dimensões do ser social […] o seu sentido mais 

pleno só pode ser evidenciado na medida em que for apreendida a sua função 

na reprodução deste ser. 

 

Na perspectiva da “Teoria Pedagógica da Metodologia da Mediação 

Dialética – M.M.D.” observamos que a apropriação crítica das tecnologias, 

por meio do processo educativo, poderá ocorrer quando o/a estudante, ao 

aprender os conceitos, depreende as contradições e os múltiplos condicio-

nantes/determinações postos em seu contexto, histórico de vida. Porém, 

tal apropriação só se realizará, na relação professor/a x alunos/as, se o/a 

docente opta por desenvolver uma compreensão crítica acerca da objetivi-

dade em que está inserido/a, nesse caso, da relação mídia-educação. 

Pensar no impacto, nas consequências do par dialético tecnologias-

educação, na perspectiva que adotamos neste trabalho, requer que os/as 

cidadãos/ãs sejam capazes de entender o que são, como e para que servem 

as tecnologias e a educação. E para que este compromisso apontado pela 

Declaração de Grünwald (UNESCO, 1982) aconteça responsavelmente a 

esfera política, universidades, escolas, professores/as, estudantes, empre-

sários das grandes empresas produtoras de tecnologias, inseridos no 

mercado capitalista, precisam escolher, pensar, organizar e desenvolver 
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estratégias conjuntas que potencializem/instrumentalizem docentes e es-

tudantes para o uso crítico, criativo, participativo das mídias por meio da 

educação. 

Embora o cenário atual se apresente como obscuro e desafiador a 

“Teoria Pedagógica da Metodologia da Mediação Dialética – M.M.D.” se 

apresenta como uma proposta metodológica que possibilita ao/ à docente 

pensar, planejar, organizar e desenvolver um processo educativo que con-

temple a inclusão da diversidade dos/as estudantes e compreenda a 

atividade educativa, hoje intensamente permeada pelas tecnologias, como 

objeto de reflexão do quefazer (FREIRE, 2004) docente. 

Em síntese, serão por meio de estratégicas “brechas”, mediadas pela 

categoria contradição, que aqueles/as que lutam pela relação mídias-edu-

cação numa perspectiva crítica poderão unir seus esforços ao se 

disponibilizarem à compreensão da natureza da educação escolar, do pro-

cesso educativo, da diversidade na práxis docente, e do uso crítico das 

tecnologias atrelado à necessidade de superação do sistema capitalista, ne-

ocolonial, patriarcal e racista de produção. Tais “brechas” poderão ser 

utilizadas como um elemento potencializador do processo de ensino-

aprendizagem rumo ao acirramento das contradições que perpassam a 

educação formal e objetivam a perspectiva de uma educação norteada pela 

emancipação humana. 

É o que começará a ser abordado a seguir. 

 

Algumas dificuldades para com as diferenças no processo educativo 

 

A complexidade da sala de aula expressa, em sua constituição, a di-

versidade composicional da sociedade brasileira, sob o influxo de fatores 

sociais, econômicos, políticos, culturais, dentre outros, que determinam 

sua estrutura, num modelo cindido em classes sociais. Entender este 
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aspecto histórico da formação social permite depreender a pluralidade de 

diferenças entre os/as alunos/as numa mesma sala de aula, o que, ao 

mesmo tempo, (im)põe ao/ à professor/a a compreensão de que a dife-

rença entre os/as discentes das escolas brasileiras é produto deste modelo 

histórico-social. E, neste aspecto, entende-se que a organização das insti-

tuições particulares decorre, prioritariamente, das necessidades da classe 

social dos/as estudantes que a frequentam e a das escolas públicas de en-

sino pela oficialidade que lhe é (im)posta. 

Este preâmbulo permite questionar se as produções acadêmicas e ofi-

ciais que tratam de assuntos referentes ao universo da educação 

escolarizada, em especial, diversidade e tecnologias, tratam, também, dos 

procedimentos para providenciar e instalar os recursos tecnológicos em 

todas as escolas públicas, criando salas de aula próprias e adequadas ao 

desenvolvimento de uma cibercultura (SANTOS; WEBER, 2013), sobre-

tudo, atendendo a especificidade da docência, preparando teórico-

metodologicamente o/a professor/a para desenvolver em sala os conceitos 

disciplinares obrigatórios via Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs).     

Pautada na “Teoria pedagógica da Metodologia da Mediação Dialética 

- M.M.D.” (ARNONI, 2018), é possível entender que neste tempo de pan-

demia e de reclusão social, o uso de tecnologias na educação escolar não é 

opcional e, sim, obrigatório, por tornar-se essencial na relação pedagógica 

que o/a professor/a estabelece com o/a aluno/a para o desenvolvimento 

do conceito sistematizado de sua disciplina, numa atividade educativa vir-

tual. Constata-se, assim, que atividade educativa presencial e virtual 

trazem os mesmos elementos constitutivos. Por este motivo, considera-se 

que a compreensão do processo educativo presencial (ARNONI, 2018) 

torna-se uma necessidade básica, um parâmetro para o/a docente enten-

der o processo educativo virtual, o qual exige que ele/a se aproprie de 
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outra área do saber, a dimensão teórico-prática da linguagem tecnológica, 

como suporte virtual para sua disciplina e, também, selecione recursos di-

dáticos apropriados para essa especificidade. Aponta-se como um dos 

agravantes da atual situação educacional, o desconhecimento conceitual 

do processo educativo, de sua natureza, um assunto pouco discutido, 

dando a impressão que se trata de algo “natural” que se adquire ao cursar 

as graduações. Esta situação abre espaço para que prevaleçam opiniões 

diversificadas sobre a docência, considerando-a um “dom”, uma caracte-

rística peculiar do/a professor/a, ou ainda, um simples ensaio de acertos 

e erros, em que a prática é construída no pragmatismo. 

E, neste aspecto, prevalecem no ambiente educacional as certezas cul-

tivadas pelos/as professores/as, como a “cultura da reprovação” (GATTI, 

1996), e atualmente, observa-se também a “cultura da aprovação automá-

tica” denunciada por alguns docentes do Estado de São Paulo como um 

fator agravante da qualidade do ensino na educação básica (SILVEIRA-

FOSSALUZZA, 2017) também intensamente danosa ao processo de ensino-

aprendizagem assim como a reprovação, esta tendo como causas as mes-

mas citadas reiteradamente pelos/as docentes entrevistados/as por Gatti 

(1996), dentre elas, a falta de interesse dos/as estudantes, a não participa-

ção dos pais, a desintegração familiar, dentre outros. Ou seja, a 

culpabilização pelo fracasso escolar recai também no estudante, na ausên-

cia da participação da família na vida escolar de seus/suas filhos/as etc. A 

questão aqui não é afirmar que o/a docente deve ser responsabilizado ab-

solutamente pelos problemas históricos existentes nas escolas, porém 

existe igualmente a prática de atribuir ao “outro”, neste caso ao/ à estu-

dante, a culpa pelo seu próprio fracasso, devido à sua desmotivação, à sua 

falta de interesse pelos estudos, o que, por outro lado, produz uma justifi-

cativa que impede que o/a próprio/a professor/a reflita sobre seu quefazer 
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docente, prática que cria mais um campo de (re)produção relativa das de-

sigualdades sociais dentro da escola. 

Enfim, estes apontamentos sinalizam para a complexidade do cotidi-

ano escolar. Todavia o que se chama a atenção neste artigo é para a 

importância da consciência que o/a professor/a deve ter em relação ao 

processo educativo, o cerne de sua atividade, para que possa desenvolvê-

lo, aumentando as possibilidades de êxito, de aprendizagem por parte 

dos/as estudantes. Ensino e aprendizagem são dois polos dialéticos, parte 

de uma mesma relação processual, um e outro se influenciam reciproca-

mente. 

Ainda sobre a “cultura da aprovação automática” presente na educa-

ção básica, como também no ensino superior, é possível ser observada por 

meio de uma das cenas do documentário “Pro dia nascer feliz” (2006), que 

aborda realidades de escolas públicas, uma delas está localizada na região 

sudeste do Brasil, em que ocorre um “conselho de classe” e o grupo de 

docentes decide “aprovar” um estudante que não teria condições mínimas 

de prosseguir nos estudos no ano seguinte, porém como se tratava de um 

“jovem-problema” no dia a dia da instituição e que havia tido certa melho-

ria em suas atitudes, as docentes decidiram aprová-lo. Quando o estudante 

é entrevistado e solicitado a comentar a atitude tomada pelo conselho, ele 

menciona que já esperava tal decisão, o que demonstra também que a “cul-

tura da aprovação automática” não aborda os problemas escolares pela 

raiz, mas sim se trata de um modo de a escola não enfrentar seus desafios, 

seus déficits historicamente produzidos. Essa ação também aumenta o 

descrédito, a desvalorização social da escola pública na sociedade brasi-

leira. É como se o/a próprio/a professor/a colaborasse consciente ou não 

para a potencialização da percepção de que o ensino público é ruim, inefi-

caz e que o processo educativo ofertado pelas escolas particulares é 
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satisfatório, abrindo um caminho perigoso para o fim da escola pública no 

Brasil, que também apresenta experiências exitosas. 

 

Figura 1 – Conselho de classe numa instituição pública de ensino situada no Estado de São Paulo 

 

FONTE: “Pro dia nascer feliz” (2006), sob a direção de João Jardim. 

 

Já em relação a uma instituição particular de ensino de elite na cidade 

de São Paulo, cenas do “conselho de classe” não puderam ser filmadas, a 

escola não autorizou a filmagem, e o que se nota numa das estudantes 

mostradas no documentário, é um verdadeiro estado de tensão que a tor-

turava profundamente enquanto aguardava a decisão do conselho sobre a 

possibilidade de aprová-la ou não. As cenas do documentário são confli-

tantes e mostram explicitamente como a dualidade de ensino está presente 

historicamente em desiguais realidades escolares. Uma parte da juven-

tude, aquela presente na instituição pública não tem perspectiva de futuro, 

já outros jovens frequentadores da instituição particular de ensino, não 

pensam noutra coisa senão na possibilidade de ingressarem no ensino su-

perior público em cursos com status social. 

Em relação à Gatti (1996) um aspecto relevante apontado nesta pes-

quisa, ainda considerada atual, trata-se de culpabilizar o/a estudante pelo 

seu fracasso escolar, como apontado anteriormente, porém aqui o fracasso 

é chancelado pela reprovação do/a estudante. Este aspecto, ao ser cruzado 
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com outro dado, o fato do/a professor/a não considerar a aprendizagem 

do/a aluno/a como compromisso fundamental de sua atuação profissio-

nal, permite delinear o hiato existente entre o “ensinar” e o “aprender”, o 

que justifica que o/a discente é responsável pela sua aprovação ou repro-

vação. 

Daí, a segunda questão, como garantir que a natureza da instituição 

escolar e do processo educativo sejam preservados por meio das tecnolo-

gias, num contexto atual marcado pela dualidade de ensino e pelo desafio 

que a diversidade de estudantes impõe à educação? 

A questão da dualidade do processo de ensino-aprendizagem abarca 

aspectos relevantes da educação escolarizada presentes na proposição teó-

rico-metodológica (ARNONI, 2018), primeiramente, por entender que não 

se pensa o ensino descolado da aprendizagem. E, assim, esta proposição 

teórico-metodológica considera que o dever precípuo do/a professor/a se 

centra em organizar, desenvolver e avaliar o processo educativo, permi-

tindo que o/a aluno/a, ao vivenciá-lo, elabore mental/ subjetivamente o 

conceito científico aprendido, superando suas ideias iniciais. Para a autora, 

o desenvolvimento do processo educativo ocorre na relação dialética, via 

linguagem, entre o/a professor/a - processo de ensino - e o/a estudante - 

processo de aprendizagem. Segundo esta perspectiva, é de responsabili-

dade do/a docente optar conscientemente por pressupostos teórico-

metodológicos para organizar o conceito a ser ensinado, visando o desen-

volvimento intelectual e social do/a estudante, permitindo-lhe participar 

conscientemente de seu processo educativo, o que lhe propicia a compre-

ensão do conceito ensinado e, ao mesmo tempo, o processo de aprender. 
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Similaridades entre atividade educativa e atividade laborativa/trabalho 

 

A intencionalidade da atividade educativa, elaborada por Arnoni 

(2007, 2008, 2012, 2014, 2018), centra-se no desenvolvimento sócio-

intelectual do/a estudante permitindo-lhe fruir da riqueza intelectual do 

gênero humano e aplicá-la conscientemente nas demais atividades que 

desenvolve, no sentido de 

 

[...] congregar esforços na luta contra a privatização dos conceitos universais 

validados academicamente que estão sendo preservados para o uso da bur-

guesia na produção e reprodução desta sociedade atual. E, neste aspecto, a 

atividade humana educativa constitui-se numa alternativa consciente para 

analisar o sistema educacional burguês e o modelo de aula atual. (ARNONI, 

2018, p.39) 

 

Na perspectiva da “Teoria Pedagógica da Metodologia da Mediação 

Dialética - M.M.D.” o modo como se realiza o processo educativo repre-

senta uma forma de questionamento do modelo atual de aula ao enfatizar 

a imprescindibilidade da aprendizagem dos conceitos universais pelo/a es-

tudante, em especial, àquele/a pertencente às minorias, às frações da 

classe trabalhadora como possibilidade de perspectivar um futuro produ-

zido pelas mãos da própria juventude, o que representa também o 

fortalecimento da luta realizada por docentes e estudantes contra a priva-

tização burguesa do conhecimento, que é um patrimônio histórico que 

deve pertencer e ser acessível a toda humanidade. 

A composição da atividade humana educativa – intencionalidade, ob-

jeto e instrumental – foi pautada na concepção de trabalho universal 

(MARX, 2008), entendido como atividade humana laborativa, 

 

A intencionalidade consciente da atividade educativa, entendida como o prin-

cípio da ação teleológica que concedeu ao homem a capacidade de pensar a 
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ação, antes de desenvolvê-la (MARX, 2008), mesmo que, em algumas situa-

ções, o homem ainda age por “instinto”, um impulso natural. O objeto da 

atividade educativa, entendido como “a organização metodológica do conceito 

educativo” que se constitui na transformação do conceito científico em con-

ceito educativo. Neste processo, o professor articula dialeticamente conceitos 

oriundos de duas áreas distintas do conhecimento, a de produção do conceito 

científico a ser ensinado pelo professor e a de produção filosófica, os funda-

mentos da ontologia do ser social (LUKÁCS,1986; MÉSZÁROS, 2011; PAULO 

NETTO, 2011; TONET, 2014) e do materialismo histórico e dialético (MARX, 

2008) que lhe informa “o como ensinar” o conceito selecionado centrando-se 

na categoria da mediação dialética e pedagógica que assegura a compreensão 

conceitual do aluno;  O instrumental da atividade educativa, os meios utiliza-

dos pelo professor para atuar no objeto da referida atividade, a “organização 

metodológica do conceito educativo”, segundo a intencionalidade consciente-

mente elaborada. São considerados como meios, o planejamento processual e 

plano processual correspondente, a Metodologia da Mediação Dialética e a ava-

liação processual. (ARNONI, 2019, p.11) 

 

Portanto, se na atividade laborativa, categoria filosófica marxiana, es-

tão contidas a intencionalidade, a objetividade, a exteriorização em relação 

à prática realizada, que modifica o meio, assim como o ser que a realiza, o 

mesmo acontece com a atividade humana educativa por ter, a partir da 

tradição marxista, sua origem na categoria trabalho. E a especificidade da 

prática docente é dada pela autonomia relativa em relação à práxis pri-

meira, a atividade laborativa, o trabalho, ato fundante do ser social. 

A fim de implementar o instrumental, a realização da aula operacio-

nalizada por meio da M.M.D. (2ª Fase), considera-se os seguintes aspectos: 

Planejamento e Avaliação Processual que antecedem, permeiam as Etapas 

da M.M.D., e prosseguem após a realização da atividade educativa, como 

parte da reflexão, análise do processo educativo a ser realizado pelo/a do-

cente. O Planejamento Processual é compreendido por meio das três Fases, 

conforme consta na figura abaixo. 
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1ª. Fase do planejamento processual – dimensão teórica, a priori da sala de 

aula, o professor estuda a categoria “organização metodológica do conceito 

educativo” elaborada por Arnoni, Almeida e Oliveira (2007), a partir da 

categoria dialética da mediação, a qual encerra uma totalidade que articula [...] 

dialeticamente os fundamentos filosóficos da Lógica dialética e da Ontologia 

do ser social com o conceito da disciplina. Para explica-la, são apresentadas as 

asserções geradas na pesquisa da autora. [...] trata-se de uma proposição 

teórico-metodológica pautada na aplicação das categorias do método dialético 

– movimento, totalidade, contradição, superação e momento predominante - 

no desenvolvimento do conceito educativo, com o aluno, no decorrer da 

prática educativa [...]. Em continuidade à sua pesquisa, Arnoni (2012a, 2014) 

delineou a “relação da mediação dialética e pedagógica” para expressar a 

relação pedagógica e dialética da mediação do professor com o aluno, via 

linguagem que veicula e dialetiza o conceito educativo entre ambos, 

desenvolvido processualmente por meio da Metodologia da Mediação 

Dialética.[...] Estas asserções orientam o professor na prévia-ideação da 

intencionalidade da atividade educativa, como práxis educativa. 

Na 2ª. Fase do planejamento processual - dimensão teórico-metodológica, 

o professor compreendendo o processo da Metodologia da Mediação Dialética, 

desenvolve sequencialmente sua Etapas na prática educativa, por meio da [...] 

relação pedagógica da mediação dialética, utilizando as respostas dos alunos 

para planejar a Etapa seguinte, analisando o desenvolvimento de cada uma 

das Etapas, bem como, delas em sua totalidade. Segundo a autora, nesta Fase, 

o professor deve, a partir dos estudos da 1ª. Fase, analisar o desenvolvimento 

processo educativo, com foco na aprendizagem do aluno, ou seja, na superação 

das ideias iniciais na elaboração do conceito ensinado. 

Na 3ª. Fase do planejamento processual – dimensão teórica, o professor 

avalia a atividade educativa em sua totalidade, verificando e analisando as 

transformações promovidas: (a) subjetivamente, nos seres sociais, professor e 

aluno: conhecimento/valores/concepções/afetividade dentre outros; (b) obje-

tivamente, expressão da subjetividade dos participantes,  na classe, na escola 

como um todo:  participação/questionamentos/interesse, amizade, dentre ou-

tros. (ARNONI, 2014, p 102) 

 



74 | Sujeitos e temas no campo do ensino: diversidades, linguagens e tecnologias 

 

Ainda na primeira Fase, é necessário que o/a professor/a compre-

enda: a) a organização desta sociedade cindida em classes sociais, 

depreendendo as semelhanças entre este modelo social e a organização da 

escola pública, em especial, a função política e econômica das legislações e 

dos materiais didáticos, como o livro didático; b) conceito cientificamente 

sistematizado que será desenvolvido por meio do processo educativo via 

M.M.D.; c) as modalidades de linguagens que serão utilizadas no desen-

volvimento da M.M.D., incluindo, as virtuais.   

Na proposição teórico-metodológica da Metodologia da Mediação Di-

alética M.M.D., 2ª Fase do Planejamento Processual (Figura abaixo), o/a 

professor/a desenvolve o conceito educativo com os/as discentes na prá-

tica educativa, por intermédio da linguagem, via Etapas metodológicas da 

M.M.D. - Resgatando, Problematizando, Sistematizando e Produzindo. 

Esta proposição ganha relevância por proporcionar ao/ à professor/a, a 

possibilidade de atender os/as alunos/as, em suas diferenças, geradas pela 

vivência cotidiana.  

  



Maria Eliza Brefere Arnoni; Juliana Tiburcio Silveira Fossaluzza; Edilson Moreira de Oliveira | 75 

 

Figura 2 - 2ª FASE da Atividade Educativa 

DIAGRAMA DA METODOLOGIA DA MEDIAÇÃO DIALÉTICA 

 

FONTE: Arnoni (2014) 

 

A Metodologia da Mediação Dialética M.M.D. propicia ao/ à aluno/a, 

o desenvolvimento do conceito educativo (unidade da atividade educativa) 

via processo educativo (objeto da atividade educativa), permitindo que 

ele/a, subjetivamente, desenvolva a superação de suas ideias iniciais, na 

elaboração conceitual, como apresentam as distintas e articuladas Etapas 

metodológicas: 

 

RESGATANDO: 1. Etapa da M.M.D. Resgatar é investigar o ponto de partida 

da atividade da mediação dialética e pedagógica [processo de ensino e apren-

dizagem] desenvolvida na prática educativa. Para organizar a atividade 
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investigativa do Resgatando, o professor estuda o conceito a ser ensinado, na 

perspectiva da totalidade, compreendendo-o como produção humana histó-

rica e social, e depreende sua composição: (a) os nexos internos que compõem 

conceito a ser ensinado, ou seja, os conceitos que se relacionam histórica e 

dialeticamente em seu interior; (b) os nexos externos ao conceito a ser estu-

dado, ou seja, os conceitos e os fenômenos naturais, biológicos e sociais com 

os quais se relaciona histórica e dialeticamente. A partir deste estudo, o pro-

fessor, por intermédio de diferentes linguagens, elabora a atividade 

investigativa para resgatar as ideias iniciais dos alunos sobre o conceito a ser 

ensinado, as quais foram mentalmente elaboradas por eles, a partir de suas 

vivências. O professor compara estas ideias iniciais com o conceito a ser ensi-

nado, depreende e identifica a contradição que se estabelece entre eles e utiliza 

estes dados coletados para planejar a organização da etapa seguinte da 

M.M.D., o Problematizando. As ideias iniciais são as elaborações subjetivas dos 

alunos que expressam “momentaneamente e provisoriamente” a “síntese pos-

sível” que ele tem do mundo objetivo que lhe é posto como realidade concreta. 

PROBLEMATIZANDO: 2. Etapa da M.M.D. Problematizar é colocar o aluno 

diante de uma situação desafiadora capaz de levá-lo a compreender as dife-

renças entre suas ideias iniciais e o conceito que o professor está 

desenvolvendo. O professor, ao comparar o conceito a ser ensinado com as 

ideias dos alunos, depreende a contradição para transformá-la em atividade 

problematizadora, segundo os dados coletados no Resgatando. Se estes dados 

envolvem, de modo abstrato, o todo do conceito [nexos internos e externos], 

o foco da questão--problema refere-se às partes do mesmo, e, se os dados do 

Resgatando envolvem, de forma fragmentada, os elementos que compõem as 

partes do conceito [nexos internos e externos], o foco da questão-problema 

refere-se ao todo. A problematização explicita subjetivamente as diferenças 

entre os polos da contradição – o polo do conceito e o polo das ideias iniciais 

sobre o conceito – tensionando-os dialeticamente, o que permite, ao professor, 

elaborar a questão-problema e, ao aluno, buscar soluções para a questão-pro-

blema, compreendendo que seus conhecimentos iniciais são necessários, 

porém, não suficientes para elaborar a resposta solicitada. Para a atividade 

problematizadora estimular, suscitar motivações e criar possibilidades de o 

aluno buscar novas relações, ela deve ser compreendida pelo aluno, ou seja, é 

necessário que ele tenha elementos cognitivos que permita esta compreensão 
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e, também, a elaboração da resposta. A atividade problematizadora efetiva não 

facilita e nem dificulta o entendimento do aluno, despertando-lhe a consciên-

cia do que é aprender. 

SISTEMATIZANDO: 3. Etapa da M.M.D. Sistematizar é a ação subjetiva do 

ser social – professor e do aluno – de estabelecer dialeticamente as relações 

entre os nexos internos e os nexos externos do conceito estudado, compreen-

dendo-o como totalidade que se forma de totalidades menos abrangentes e, 

simultaneamente, insere-se em totalidades mais abrangentes. Para o profes-

sor organizar a atividade do Sistematizando, deve promover a discussão da 

questãoproblema e das respostas que os alunos apresentaram à referida ques-

tão, por meio da exposição de elementos conceituais, o que permite, ao aluno, 

realizar a superação de suas ideias iniciais por meio da elaboração do conceito 

estudado. A exposição promovida pelo professor favorece a explicitação dos 

aspectos da problematização e do conceito estudado, potencializando, ao 

aluno, a superação das ideias iniciais na elaboração de sínteses. 

PRODUZINDO: 4. Etapa da M.M.D. Produzir é o momento do professor e do 

aluno verificarem a efetividade da atividade da mediação dialética e pedagó-

gica. Para isso, o professor organiza a atividade do Produzindo, que permite e 

incentiva o aluno na expressão das sínteses cognitivas elaboradas no desen-

volvimento da “Metodologia da Mediação Dialética”. É o ponto de chegada do 

processo de ensino, um conhecimento provisório que se torna imediatamente 

novo ponto de partida, constituindo-se em etapa imprescindível para avaliar 

o referido processo espiral. Esta proposição teórico-metodológica imprime à 

prática educativa o movimento em espiral, gerado pelo encontro da Etapa Pro-

duzindo com a Etapa Resgatando, as quais se diferenciam pela qualidade das 

informações referentes ao conceito desenvolvido pelo professor, o Resgatando 

apresenta ideias iniciais do aluno e o Produzindo, a expressão do conceito que 

ele, o aluno, elaborou. A diferença entre estas etapas gera contradição, a cate-

goria dialética que, neste caso, desenvolve-se pelo momento predominante, 

pois o Produzindo é utilizado como Resgatando e, como tal, assume o predo-

mínio na M.M.D. E, ao ser problematizado, dá continuidade à 

operacionalização de suas etapas na prática educativa, num movimento em 

espiral e contínuo. (ARNONI, 2014, p 104) 
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As Etapas metodológicas da M.M.D. demonstram a preocupação da 

autora, em relação à exclusão socioescolar do/a aluno/a e ao acolhimento 

de suas diferenças, por ela geradas, ao valorizar as modalidades de lingua-

gem que permitem o desenvolvimento da conversação entre professor/a 

estudante, a qual deve manter-se na relação pedagógica da mediação dia-

lética, no decorrer do processo educativo, uma conversação educativa. E, 

neste aspecto, a relação pedagógica só se estabelece se ambos, professor/a 

e aluno/a, compreenderem-se, simultaneamente, no decorrer do processo 

educativo, desenvolvido pelas Etapas da M.M.D.  

No processo educativo, a linguagem constitui-se no suporte da rela-

ção pedagógica da mediação dialética entre docente e discente, veiculando 

e dialetizando o conceito educativo (conceito científico organizado meto-

dologicamente por meio da mediação dialética) entre eles/as, os quais 

podem e devem optar pela modalidade de linguagens que garanta o en-

tendimento entre ambos, no decorrer da M.M.D. 

E, neste aspecto, 

 

Partindo da realidade educacional, a Metodologia da Medicação Dialética 

(M.M.D.) fundamentada na lógica dialética, se opõe aos procedimentos esco-

lares que se pautam na “decoreba”. Ao contrário do que está (im)posto, esta 

nova proposta colabora para a formação de sujeitos omnilaterais, ou seja, uma 

metodologia que explicita para o aluno a contradição entre seu conhecimento 

historicamente produzido, para que ele possa, com a intervenção do professor, 

superar [...] suas ideias iniciais, compreendendo as relações totalitárias do 

mundo, enxergando-se como sujeito social, participativo [...]. Com esta meto-

dologia, o professor sai da condição passiva em que foi submetido pelo modelo 

de Estado e torna-se um profissional da educação escolar capaz de transformar 

conceitos cientificamente sistematizados, produzidos pelas diferentes áreas do 

conhecimento, em conceitos de ensino [...], entendendo a importância de es-

tudar (pesquisar) tanto o conceito que será desenvolvido em sala de aula, como 

a forma de desenvolvê-lo, não se baseando [...] nos livros didáticos. Esta 
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metodologia, a M.M.D., oferece subsídios ao professor (processo de ensino) e 

ao aluno (processo de aprendizagem), por centrar-se na relação pedagógica da 

mediação dialética que se estabelece entre eles (professor e aluno), [...] rom-

pendo com as barreiras do processo educativo fragmentado que promove o 

fracasso de ambos – professor e aluno. (ARNONI; SANTANNA; PAVEZI, 2011, 

p. 264) 

 

Nesta perspectiva, a atividade educativa 

 

[...] é o locus sóciocultural [...] da educação escolarizada que [...] deve ser cui-

dadosamente estudado e compreendido, pois, juntamente, com outros fatores 

socioculturais, políticos e econômicos [...] têm responsabilidades na formação 

dos alunos, bem como, dos professores. (ARNONI; SANTANNA; PAVEZI, 2011, 

p. 264) 

 

No desenvolvimento do conceito educativo, Arnoni (2012) chama a 

atenção para a categoria momento predominante, pela sua importância no 

movimento dialético e contínuo da relação pedagógica da mediação dialé-

tica entre professor/a e aluno/a, no decorrer do desenvolvimento das 

Etapas metodológicas da Metodologia da Mediação Dialética, para opera-

cionalizar suas categorias dialéticas na atividade educativa. 

 

É de fundamental importância entender que as quatro etapas – Resgatar, Pro-

blematizar, Sistematizar e Produzir - são organizadas em função das ideias dos 

alunos sobre o conceito educativo em desenvolvimento [...] e dos dados obti-

dos na análise das respostas dos alunos em cada uma das Etapas, que se 

constituem nos elementos para preparar a Etapa seguinte [...], demonstrado 

pelo caminho que as setas delineiam ao articular as Etapas metodológicas, no 

Diagrama acima apresentado. O desenvolvimento de cada uma das etapas da 

M.M.D. [...], bem como, a relação dialética entre elas, [...] deve-se à contradi-

ção, categoria básica desta proposição teórico-metodológica. (ARNONI, 2012, 

p.77) 
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E, continua a autora, 

 

[...] a contradição se encaminha por duas modalidades de desenvolvimento: 

a) na relação pedagógica da mediação dialética entre professor e aluno, no 

decorrer das Etapas metodológicas da M.M.D., a contradição não torna pos-

sível ou exequível a superação, ela se desenvolve pelo momento 

predominante, em que, ora é o professor que elabora a questão conceitual, 

expondo-a ao aluno e, ora é o aluno que elabora mentalmente a resposta da 

referida questão, expondo-a ao professor, num movimento contínuo de de-

senvolvimento das Etapas metodológicas da M.M.D., segundo o Diagrama da 

Metodologia da Mediação Dialética e, b) no pensamento do aluno, a contra-

dição se desenvolve por superação, permitindo ao aluno  desenvolver a 

superação de suas ideias iniciais ao elaborar mentalmente o conceito ensinado, 

vivenciando o Problematizando, o Sistematizando e o Produzindo. E, neste 

processo educativo, o Produzindo torna-se imediatamente num novo Resga-

tando, dando origem ao desenvolvimento de um novo ciclo das Etapas 

metodológicas da M.M.D., gerando uma espiral contínua e eterna que expressa 

a elaboração do conhecimento, via desenvolvimento do processo educativo. 

Daí, o ciclo metodológico nunca se finalizar, o movimento é gerado toda vez 

que o/a estudante retoma o ponto de chegada como novo ponto de partida, 

em busca de novos conhecimentos. (ARNONI, 2012, p.77) 

 

A autora considera fundamental que estudante e docente compreen-

dam o desenvolvimento da atividade educativa na prática educativa, em 

que o/a professor/a planeja a atividade educativa (intencionalidade da 

atividade educativa), desenvolvendo o conceito educativo (objeto da ativi-

dade educativa) na prática docente, por intermédio do desenvolvimento 

do processo educativo (unidade da atividade educativa), por intermédio 

da Metodologia da Mediação Dialética – M.M.D. (instrumental da ativi-

dade educativa) que, por meio da relação pedagógica da mediação 

dialética, pautada na contradição, que o/a docente estabelece com o/a 

aluno/a pela linguagem, veiculando e dialetizando o conhecimento entre 

ambos, no desenvolvimento das Etapas metodológicas da M.M.D., 
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qualificadas por conceitos dialéticos: o Resgatando (Totalidade e Movi-

mento); no Problematizando (Contradição); no Sistematizando 

(Superação e Síntese) e no Produzindo (Exposição da Síntese), propici-

ando a aprendizagem conceitual do/a aluno/a. Portanto, 

 

O processo educativo caracteriza-se pelo desenvolvimento do conceito educa-

tivo, objeto da atividade educativa, na prática educativa, em que, o professor 

[processo de ensino], por intermédio da mediação centrada na contradição, 

estabelece a relação pedagógica com o aluno [processo de aprendizagem], via 

linguagem que veicula e dialetiza o conceito ensinado entre ambos, no decor-

rer das Etapas metodológicas da M.M.D., subsidiado pela avaliação processual. 

(ARNONI, 2018, p.19) 

 

Apontamentos conclusivos 

 

A complexidade representada pela relação mídias-educação 

(im)posta atualmente à sociedade brasileira em contexto pandêmico inter-

fere diretamente na (re)organização da escola pública, em especial, na 

prática docente realizada em sala de aula que, como vimos, é profunda-

mente marcada pelas desigualdades estruturais (re)produzidas por meio 

de relações sociais postas a partir de um sistema capitalista, neocolonial, 

patriarcal e racista de produção.  

Portanto, na perspectiva aqui adotada, apontamos para a necessidade 

urgente de que o par dialético mídias-educação seja compreendido a partir 

do contexto sócio-histórico brasileiro em que está inserido, problemati-

zando-o, caso contrário, um dos impactos sobre a educação escolar poderá 

ser o desenvolvimento de uma consciência ingênua, no sentido freireano, 

especialmente, por parte do/a docente da relação mídias-educação, o que 

poderá produzir, como uma das consequências, a potencialização das de-

fasagens já tão presentes em nossa escola pública atual, aumentando as 
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desigualdades educacionais que afetarão sobremaneira os/as filhos/as de 

famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social no país, mem-

bros das frações das classes trabalhadoras, jovens que encontrarão ainda 

maiores dificuldades em relação ao desenvolvimento de um futuro, 

mesmo com a presença massiva das tecnologias na educação. 

Esse sistema contraditório e complexo produz ainda diferenças que 

também reverberam em minorias compondo singularidades que são mar-

cadas pelas diversidades socioculturais. Essa diversidade, assim como as 

tecnologias estão presentes no cotidiano escolar, agora predominante-

mente virtual, e se coloca como um desafio para docentes diante a 

realização de sua atividade educativa. Como nos dias de hoje contemplar 

a diversidade por meio da realização de uma atividade docente predomi-

nantemente virtual sem que isso colabore para o aprofundamento de 

nossas desigualdades educacionais, estruturais? 

A “Teoria Pedagógica da Metodologia da Mediação Dialética – M. M. 

D.”, como já apontado anteriormente, oferece-nos parâmetros significati-

vos à compreensão do cerne da atividade docente, assim como para seu 

desenvolvimento.  Por meio da 1ª Etapa da M.M.D. a diversidade de co-

nhecimentos dos/as estudantes é contemplada na prática educativa, por 

meio da valorização e retomada de suas ideias iniciais. 

 Conhecer a “Teoria Pedagógica da Metodologia da Mediação Dialé-

tica - M.M.D.” e, em especial, a importância da linguagem, em todas as 

modalidades, como base, suporte ou meio para o estabelecimento da rela-

ção pedagógica da mediação dialética entre professor/a e aluno/a, na 

organização do processo educativo presencial permite um melhor enten-

dimento do uso das tecnologias no processo educativo virtual. Em síntese, 

em meio a um contexto tão conturbado e desafiador como o que vivemos 

urge agarrarmos com mãos resistentes a natureza do processo educativo, 
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com o uso das tecnologias, possa, em breve, retornar o ensino público, 

gratuito e presencial, para àqueles/as que dele mais necessitam no Brasil. 
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Capítulo 3 
 

Dos contos de fadas à robótica educacional: 
infância e relações de gênero 

 
Deise Aparecida Peralta 1 

Mayanna Vasconcelos Vieira 2 

Natália Torres Colombo-Alves 3 

 

 

No tempo da maldade  

acho que a gente nem tinha nascido. Agora era fatal 

Que o faz-de-conta terminasse assim 

Pra lá deste quintal 

Era uma noite que não tem mais fim… 

- Chico Buarque4 

 

Nascer, crescer, viver (do início ao fim) – O ciclo da vida, assim ditado, 

se ouve desde muito cedo, antes até mesmo de podermos assimilar o que 

cada verbo desta frase representa a nós. O que nos é omitido é que cada 

fase dessas por si só, já é uma vida inteira, é, pois, o nascer uma das mais 

belas e violentas ações do ser-humano, tanto para a mãe, quanto para a(o) 

recém-nascida(o). Mas, é no crescer que, neste presente texto, as autoras 

hão de tentar trazer pontos de vista e contribuições acerca da infância e do 

início das representações de gênero e corpo de meninas e meninos. 

 
1 Doutora em Educação para a Ciência pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) – campus de Bauru. Professora 
do Departamento de Matemática da Faculdade de Engenharia da Universidade Estadual Paulista (Unesp) – campus 
de Ilha Solteira. Bolsista Produtividade do CNPq e líder do Gepac. deise.peralta@unesp.br 

2 Graduanda em Ciências Biológicas pela Faculdade de Engenharia da Universidade Estadual Paulista (Unesp) – 
campus de Ilha Solteira. Bolsista Proex. 

3 Mestranda em Ensino e Processos Formativos pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) – Interunidades Ilha 
solteira, Jaboticabal e São José do Rio Preto. Bolsista CNPq. 

4 HOLANDA, Chico Buarque de. João e Maria. In: Beth Cançado (Org). Aquarela Brasileira. Brasília: Cortez, 1995. 
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Relacionar gênero, infância e tecnologia digital, apresenta-se aqui 

como possibilidade de desconstrução, deslocamentos possíveis, movimen-

tos reflexivos e desafios de pensar de um “outro lugar” para pesquisar e 

compreender as crianças, relações de gênero na infância e a contempora-

neidade das atividades de programação e robótica na educação infantil.  

A partir da interlocução entre a sociologia da infância, estudos de gê-

nero de inspiração feminista, para calibrar nossos óculos, 

problematizando o olhar adultocêntrico e androcêntrico, trazemos frag-

mentos de cenas de um projeto5 de robótica educacional realizado em uma 

creche com crianças de 4 anos e 11 meses a 5 anos e 11 meses. No afã de 

provocar conversa sobre pesquisa e autoria com e por crianças, a experi-

ência de montagem e programação de robôs é proposta como 

possibilidade de aproximação da e com tecnologia digital com e na infân-

cia.  

 

Era uma vez ... as personagens principais  

 

Há um lugar, um pequeno lugar, tão pequeno  

como uma casinha de vidro na floresta  

em cima do alfinete, disse a criança.  

É lá que eu guardei a minha pena da cara de todos. 

Esta criança vai deixar de sorrir, disse o Medidor de Crianças. (...) 

Há um lugar, um pequeno lugar tão pequeno 

 como o ovo azul do bicho da seda, disse a criança. 

 É lá que eu guardei o meu amigo. 

Esta criança vai deixar de falar, disse o Medidor de Crianças. (...) 

Há um lugar, um pequeno lugar tão pequeno 

 como a pedra de açúcar que a mosca leva para os seus filhinhos  

 
5 Projeto financiado via Pró-reitoria de extensão universitária da Unesp (Proex), Programa Núcleo de Ensino da Pró-
reitora de graduação (Prograd), Processos FAPESP 2013/21375-2, 2015/26166-8 e 2016/00107-8; Processo CNPq 
438016/2018-1 (Chamada Universal Edital MCTIC/CNPq n 28/2018 Universal) e Processo CNPq 309203/2017-1 
(Bolsa Produtividade em Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico - DT II). 
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partirem e fazerem espelhos, disse a criança. 

 É lá que eu guardei a minha mãe. 

Esta criança morreu, disse o Medidor de Crianças. 

Há um lugar, um pequeno lugar tão pequeno  

como a bolha de sumo dentro do gomo da tangerina, disse a criança. 

 É lá que eu me guardei e comi-o e passou para o dentro  

do dentro do mais pequeno dos buracos do meu coração. 

Esta criança acabou, disse o Medidor de Crianças.  

É preciso fazer outra. 

- Maria Velho Da Costa6 

 

A infância, de maneira geral, é menosprezada, histórica e politica-

mente, sob o vil argumento de que as crianças, ainda sem uma 

“personalidade própria estabelecida”, não é etapa de vir a ser. É tempo de 

ser e estar no mundo em e com completudes próprias, não cabendo a ten-

tativa de ajustes da criança a traços de outrem, alheios a sua própria 

essência. (CORSARO, 1993). 

A psicologia do desenvolvimento tem reconhecida relevância com es-

tudos sobre as fases de desenvolvimento das crianças, discutindo 

competências cognitivas e comportamentais. Sem rejeitar tal importância, 

mas transcendendo qualquer caracterização normativa que, ignorando as 

variações dos contextos reais nos quais essas crianças nascem e crescem, 

não considerem a infância como categoria social dessas e nessas realida-

des. Ou seja, sem a devida contextualização social dessas possíveis fases, 

corre-se o risco de sujeitar crianças de diversas e plurais culturas e histó-

rias aos mesmos processos de desenvolvimento, impedindo questionar 

estruturas e conjunturas sociais presentes na produção das infâncias. E 

nesse sentido, a defesa aqui reside na emergente ideia de desconstrução 

do imaginário de infância homogênea e singular. (SILVA; FINCO, 2015). 

 
6 COSTA, Maria Velho da. Desescrita. Porto: Afrontamento,1973. 
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Procurando novas perspectivas para estudar com as crianças sobre 

as suas infâncias, buscando outras vertentes que imponham limites às pes-

quisas que veem crianças e seu desenvolvimento por paradigmas que 

envolvem faixa etária, homogeneidade, singularidades, dependências, au-

sências, incompletudes, nos deparamos com Corsaro (1997) e o convite à 

aproximação com uma “criança estrangeira” (no sentido de não ser aquela 

conhecida e que se pode enquadrar nas fases, habitualmente, reeditada 

pela psicologia). Assim, as crianças com seus protagonismos nos provoca-

ram a nos juntarmos a elas, e fazermos pesquisas com elas, a partir da 

perspectiva no e do diálogo com o campo da sociologia da infância. 

(CORSARO, 1993; 1997; 2003; JAMES, JENKS, PROUT, 1998; SARMENTO, 

2001, 2003; 2004, 2006, 2007;2011; 2012; 2015; 2016; FINCO, 2010; 

QVORTRUP; 2010). 

Em entrevista à Fernanda Muller em 2007, William Corsaro (ou Bill) 

esclarece que  

 

Embora a maioria das pesquisas sobre crianças nos EUA seja realizada por 

psicólogos, existem cada vez mais estudos sociológicos. Nos anos de 1970 e 

1980 meus trabalhos sobre crianças pequenas foram os primeiros feitos por 

um sociólogo, mas os sociólogos vêm estudando os adolescentes já há algum 

tempo. Hoje em dia existem muito mais trabalhos de sociólogos sobre crianças 

pequenas também. Temos até uma sessão na American Sociological Associa-

tion1 (Associação Sociológica Americana) sobre crianças e jovens, e, hoje em 

dia, muitos cursos são ministrados sobre a sociologia da infância. Meu livro 

The sociology of childhood está na sua segunda edição e é amplamente citado 

e utilizado em cursos. Então essa situação tem mudado drasticamente. Con-

tudo, a sociologia da infância continua recebendo muito menos atenção que a 

dos adultos, aos quais se dedica um imenso leque de trabalhos sociológicos. 

Assim como aconteceu com as mulheres durante muitos anos, a sociologia não 

apresentava interesse pelas crianças. Contudo, com o desenvolvimento das te-

orias feministas, as mulheres e seu lugar na sociedade atual acabaram ficando 

no cerne das atenções. Logo, pode-se esperar que uma mesma atenção seja 
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finalmente dada aos trabalhos sobre e com as crianças. (MULLER, 2007, p. 

273) 

 

A sociologia da infância, movimento surgido na Europa e em alguns 

países de língua inglesa a partir de 1980, busca a compreensão da pers-

pectiva da criança sobre o mundo, já que, geralmente, 

 

[...] do ponto de vista da micropolítica, do espaço local onde se relacionam e 

vivem as crianças, elas não dizem por elas mesmas, ou seja, são os pais, as 

professoras, as escolas, os médicos que falam sobre a criança, e às vezes, falam 

pelas crianças. Este fato indica que na ordem discursiva existem as falas que 

são consideradas é uma fala que faça sentido. E do ponto de vista da macro-

política, as crianças não têm nenhuma representação política e não podem se 

representar, ou seja, como disse Qvortrup, não são porta-vozes de si próprias. 

(ABRAMOWICZ, 2013, P. 56) 

 

Para Sarmento (2003; 2004), ações institucionais têm sido marcadas 

pelo princípio da negatividade da potência e competência da infância, ou 

ainda, por intervenções e prescrições que negam autoria de ações, capaci-

dades ou poderes às crianças elas não votam, não podem ser eleitas, não 

trabalham, não sabem e, por isso, têm de estudar e não tomam decisões 

relevantes e pertinentes. Ainda segundo o autor, as crianças sempre exis-

tiram, mas a infância como categoria social, para a qual se caracterizam 

representações sociais, dispositivos de socialização e controle de seus pe-

quenos corpos, é uma ideia moderna.  

Como uma das patologias da modernidade (HABERMAS, 1990), o do-

mínio da racionalidade instrumental institucionalizou-se e expandiu-se 

também nas regras e prescrições que se encarregam da educação das cri-

anças desde as creches e pré-escolas. Ela igualmente produziu saberes 

específicos sobre a infância, como na medicina, na psicologia, na pedago-

gia, no serviço social, definindo o que é normal nos padrões de 
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desenvolvimento intelectual, fisiológico e até moral, impondo o que é 

anormal ou patológico. 

As rupturas introduzidas pela segunda modernidade, configuradora 

“da sociedade de risco”, expressão que Sarmento (2004) utiliza, inspirado 

no sociólogo alemão Ulrick Beck, têm alterado profundamente a condição 

social da infância. No entanto, apesar dos avanços nos direitos da criança, 

na escolarização, nas condições sanitárias, nos dispositivos de proteção e 

apoio à vida e saúde, as crianças não deixaram a vulnerabilidade, pelo con-

trário, na perspectiva do autor, aprofundaram-se as desigualdades sociais 

entre as crianças: elas são o grupo geracional mais penalizado pela po-

breza, pelas doenças, guerras, insegurança urbana, pelas rupturas 

financeiras globais, desastres ambientais e violência e injustiças de gênero. 

E nesse sentido, Sarmento (2001; 2003; 2004, 2011) apresenta a so-

ciologia da infância como aquela que reflete e considera as crianças como 

sujeitos atores sociais plenos, detentores de um modo muito particular de 

apreenderem e sofrerem as/nas nuances do universo a sua volta. A criança 

possui um meio próprio de ser e estar no mundo. As brincadeiras, o ima-

ginário, a linguagem, o faz de conta são inerentes da infância, e se 

apresentam como mecanismos de compreensão, interiorização e ressigni-

ficação do que o “mundo adulto” representa. Deste modo, a criança 

constrói e experimenta diversas formas de comunicação e expressão. Para 

compreender tais relações, foi necessário entender a infância como uma 

categoria social detentora de uma cultura própria. Sarmento (2004) traz 

quatro eixos que estruturam as culturas da infância: a interatividade, a 

ludicidade, a fantasia do real e a reiteração.                 

 

A interactividade 

O mundo da criança é muito heterogéneo, ela está em contacto com várias 

realidades diferentes, das quais vai apreendendo valores e estratégias que 



92 | Sujeitos e temas no campo do ensino: diversidades, linguagens e tecnologias 

 

contribuem para a formação da sua identidade pessoal e social. Para isso con-

tribuem a sua família, as relações escolares, as relações de pares, as relações 

comunitárias e as actividades sociais que desempenham, seja na escola ou na 

participação de tarefas familiares. Esta aprendizagem é eminentemente inte-

ractiva; antes de tudo o mais, as crianças aprendem com as outras crianças, 

nos espaços de partilha comum. Estabelecem-se dessa forma as culturas de 

pares [...]  

A ludicidade 

A ludicidade constitui um traço fundamental das culturas infantis. Brincar não 

é exclusivo das crianças, é próprio do homem e uma das suas actividades so-

ciais mais significativas. Porém, as crianças brincam, continua e 

abnegadamente [...] Contrariamente aos adultos, entre brincar e fazer coisas 

sérias não há distinção, sendo o brincar muito do que as crianças fazem de 

mais sério [...]  

A fantasia do real 

[...] nas culturas infantis, todavia, este processo de imaginação do real é fun-

dacional do modo de inteligibilidade. Esta transposição imaginária de 

situações, pessoas, objectos ou acontecimentos, esta “não literalidade” (Gold-

man e Emminson, 1987), está na base da constituição da especificidade dos 

mundos da criança, e é um elemento central da capacidade de resistência que 

as crianças possuem face ás situações mais dolorosas ou ignominiosas da exis-

tência [...]  

A reiteração 

[...] o tempo recursivo da infância tanto se exprime no plano sincrónico, com 

a contínua recriação das mesmas situações e rotinas, como no plano diacró-

nico, através da transmissão de brincadeiras, jogos e rituais das crianças mais 

velhas para as crianças mais novas, de modo continuado e incessante, permi-

tindo que seja toda a infância que se reinventa e recria, começando tudo de 

novo. (SARMENTO, 2004, p. 8-12). 

 

Consonante ao pensamento de Manuel Sarmento (SARMENTO, 

2004) a respeito das culturas da infância, Alan Prout (PROUT, 1996; 2000; 

2005) tem contribuído para que a infância saísse da invisibilidade, ga-

nhando crescente reconhecimento como área legítima de estudo nas 
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pesquisas em Sociologia e campos afins, ampliando a compreensão sobre 

as crianças como seres contemporâneos e não como aqueles que devem 

ser preparados para ser no futuro. Crianças não são o futuro, crianças são 

e estão no presente. 

James e Prout (1997) propõe um novo paradigma para a sociologia 

da infância ao discutir a natureza do conceito infância a partir de aborda-

gens dominantes que desenvolveram um modelo de criança relacionado 

ao biológico e à preparação para a vida adulta. Os autores criticam as re-

presentações tradicionais ocidentalizadas, advindas da psicologia do 

desenvolvimento e das teorias clássicas de socialização. A proposta dos 

dois estudiosos objetiva tornar visível a voz das crianças no campo cientí-

fico, considerando-as como agentes sociais, que devem ser consideradas 

em seu próprio direito e a partir de seus próprios referenciais. Para esse 

fim, propõem seis princípios: 1) a infância é uma construção social; 2) a 

infância é variável e não pode ser inteiramente separada de outras variá-

veis como a classe social, 3) o sexo ou o pertencimento étnico; 4) as 

relações sociais das crianças e suas culturas devem ser estudadas em si; 5) 

as crianças são e devem ser estudadas como atores na construção de sua 

vida social e da vida daqueles que as rodeiam; 6) os métodos etnográficos 

são particularmente úteis para o estudo da infância.  

A infância é um fenômeno no qual se encontra a dupla hermenêutica 

das ciências sociais evidenciada por Giddens, ou seja, proclamar um novo 

paradigma no estudo sociológico da infância é se engajar num processo de 

“reconstrução da criança e da sociedade”. (JAMES; PROUT, 1997, p. 8-9). 

Em Prout (2005), encontramos uma visão de infância como parte da 

cultura e da natureza, corroborando um conceito de campo híbrido 

de/para investigação. Para esse autor 
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a infância deve ser vista como uma multiplicidade de natureza-culturas, que é 

uma variedade dos híbridos complexos constituídos de materiais heterogêneos 

e emergentes através do tempo. Ela é cultural, biológica, social, individual, his-

tórica, tecnológica, espacial, material, discursiva... e mais. A infância não pode 

ser vista como um fenômeno unitário, mas um conjunto múltiplo de constru-

ções emergentes da conexão e desconexão, fusão e separação destes materiais 

heterogêneos. (p. 144). 

 

Entendemos esse pronunciamento de Prout (2005) como uma pro-

vocação, e aceitamos, para pensar que a condição vivida pela criança é 

distinta daqueles que já experienciaram uma identidade geracional de gê-

nero, de raça, de pertencimento familiar, de pertencimento a uma classe. 

A criança está vivenciando e experimentando e nesse sentido, a infância 

deveria ser categoria social protegida de ações que a impeçam de ser cri-

ança para se ajustar a normas determinadas socialmente. Estendendo esse 

pensamento a questões de gênero e sexualidade na infância, Xavier Filha 

(2016b) diz pensar 

 

[...] que ainda que o tema ainda assuste muitas pessoas, em parte por o des-

conhecer, produzindo monstros nas vidas de muita gente. A partir desse não 

saber (ou negação do saber), constroem-se ou se produzem concepções, sub-

jetividades e práticas antagônicas e contraditórias, que, ao final, têm como 

resultado dessexualizar a criança ou considerar a sexualidade algo perverso. É 

comum ouvir que “a criança não tem malícia” (leia-se: sexo e sexualidade se-

riam sinônimos de malícia, de pecado); que “a criança é um ser puro” (leia-se: 

sexualidade e sexo são ‘impuros’, ‘sujos’) ou que “a criança não tem sexuali-

dade” (frase já clássica). Contrariamente a essas concepções, há uma vigilância 

constante em dominar os corpos infantis e suas expressões de sexualidade. 

(p.86). 

 

As afirmações da referida autora, quando remetidas ao âmbito da 

educação infantil, exige o questionamento das origens e do papel da 
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dimensão biológica na construção das diferenças, denunciando uma pre-

tensão de rigidez fixa e binária de categorias como feminino e masculino 

no ideário de gênero, sexualidade e infância. Isso pressupõe, por exemplo, 

indagar a respeito dos condicionantes sociais e do papel da cultura nos 

processos de socialização e de formação de meninas e meninos desde suas 

primeiras experiências de vida escolarizada. (XAVIER FILHA, 2016a; 

2016b) 

O debate acerca do conceito de gênero teve seu início com os estudos 

feministas, que ao colocarem em pauta os direitos das mulheres, transcen-

deram o determinismo biológico implicado nas categorias binárias de 

“sexo” e questionaram as bases do sistema histórico e cultural de desigual-

dades nas quais os papéis de “homem” e “mulher” são construídos e 

posicionados de maneira hierárquica e antagônica. A adoção do gênero 

como categoria de análise possibilitou entendimento das construções so-

ciais e culturais do que se expressa por feminino e masculino, permitindo 

além da visualização do quadro estrutural que determina as relações de 

poder, o olhar para o sujeito e sua identidade. Ter corpo de “menino ou 

menina em nossa sociedade provoca diferentes formas de ser e viver no 

mundo, também marcadas por desigualdades, hierarquizações e estereó-

tipos.” (GIBIN; MÜLLER, 2018, p. 78). 

Pesquisadoras e pesquisadores, como Carmen Soares (2002) e Al-

fredo Veiga-Neto (1996), nos ajudam a pensar no corpo como um lugar de 

inscrição da cultura tal como afirmam Soares e Zarankin (2004, p. 25) 

quando citam a “dinâmica de elaboração de códigos, técnicas, pedagogias, 

arquiteturas e instrumentos desenvolvidos para submetê-lo [o corpo] a 

normas”, tornando o corpo alvo de práticas disciplinares seja por meio de 

mecanismos repressivos, seja discursos que impõe às crianças uma ima-

gem estigmatizada de si mesmas, do outro e do ideal a ser perseguido para 

ser aceito.  
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Assim, pensar as relações de gênero implica considerar que as crian-

ças também experimentam as mesmas desigualdades sociais as quais os 

adultos estão expostos e, entender essas relações talvez seja um caminho 

alternativo para que num futuro próximo, não seja necessário mais des-

construir muros segregadores que foram erguidos alicerçados no 

preconceito e na discriminação. 

Práticas escolares que desconsideram gênero relacionado à dinâmica 

de transformação social, a significados que vão além dos corpos e do sexo 

biológico e que subsidiam noções, ideias e valores nas distintas áreas da 

organização social corroboram com símbolos, tradicionalmente, disponí-

veis sobre masculinidade e feminilidade, heterossexualidade e 

homossexualidade e que têm se prestado à naturalização das relações so-

ciais baseadas na fisiologia dos corpos. (VIANNA; FINCO, 2016). 

Pensar gênero e sexualidade na infância perpassa ultrapassar a desi-

gualdade de gênero e pressupõe, assim, compreender o caráter social de 

sua produção, a maneira como a sociedade opõe, hierarquiza e naturaliza 

as diferenças entre os sexos, reduzindo-as às características inatas, conse-

quentemente, imutáveis e por isso causa de imposição de 

constrangimentos aos que não se adequam a isso. (SCOTT, 1995).  

 

Pela estrada afora ... caminhos metodológicos trilhados 

 

E você ainda me pergunta: 

aonde é que eu quero chegar, 

se há tantos caminhos na vida 

e pouquíssima esperança no ar! 

E até a gaivota que voa 

já tem seu caminho no ar! 

- Raul Seixas7 

 
7 SEIXAS, Raul Santos (Intérprete). Caminhos. Letra de Paulo Coelho De Souza / Raul Santos Seixas. Cidade: Som 
Livre, Warner Chappell Music Inc: 1975.  
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Neste texto, tal como já falamos em algum momento desta escrita e 

talvez com outras palavras, buscamos apresentar como a experiência de 

crianças pequenas em atividades de programação e robótica nos ajuda a 

problematizar concepções infância com foco nas relações de gênero. Di-

ante das contribuições da sociologia da infância, este capítulo enfrenta o 

desafio de discutir, como se apresenta na literatura por meio de revisão de 

literatura, e tentar compreender como as manifestações de meninos e me-

ninas,  via observações em uma creche, expressam singularidades e 

similaridades e se a estas podemos relacionar conceitos relacionados à cul-

turas da Infância (SARMENTO, 2004), desigualdades de gênero (VIANNA; 

FINCO, 2016).  

Nesse contexto, a atividade de pesquisa relatada se preocupou em 

considerar as exigências especificas de/para investigação com crianças 

(JAMES, PROUT, 1997; CORSARO, 2005). Para tanto, dividimos nossa tra-

jetória metodológica em três etapas: a) uma revisão de literatura científica; 

b) leitura, focada em identificar temática de gênero, de diretrizes curricu-

lares; c) observações realizadas com abordagem de etnografia com 

crianças (CORSARO, 2005).  

 

Revisão de literatura: Será que tem gênero por aí? 

 

A busca foi por um panorama geral acerca do que é apresentado pela 

comunidade científica sobre o gênero relacionado à infância. Para isso, uti-

lizou-se três bibliotecas virtuais gratuitas, a LILACS (Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), Scielo (Scientific Electronic 

Library Online) e PubMed (desenvolvida pelo National Center for Bio-

technology Information (NCBI) na National Library of Medicine (NLM). A 

busca foi delimitada por pesquisas realizadas no Brasil, nos últimos 5 
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(cinco) anos e com crianças até 6 anos de idade. O buscador utilizado foi 

acionado pelas palavras-chave (gênero e infância) e os resultados registra-

dos são apresentados no Quadro 01.  

 

Quadro 01 - Publicações nos últimos cinco anos. 

Banco de Dados\ANO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

LILACS 32 32 20 22 26 03 135 

SCIELO 27 22 13 22 29 09 122 

PubMed 01 0 0 01 0 01 03 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

A revisão seguiu com a leitura dos títulos e resumos que, desconside-

rando resultados replicados, pesquisas que não se referiam a crianças 

menores de 06 anos e agregando produções de mesma temática, levou ao 

Quadro 02.  

 

Quadro 02: Publicações de acordo com as temáticas abordadas. 

Temática\Banco de Dados LILACS SCIELO Pub-

MEd 

Total 

Perfil de consumo de alimentos 1 0 0 1 

Violência sexual infantil 2  1 0 3 

Violência doméstica infantil 4 4 0 8 

Formação docente para atuar na educação infantil - discussão so-

bre gênero 

1 2 0 3 

Relação de cor, formato e materiais utilizados em brinquedos e/ou 

brincadeiras com o gênero  

3 4 0 7 

Levantamento Bibliográfico sobre crianças trans e/ou infância 2 3 0 5 

O trabalho com o cuidado infantil relacionado ao gênero (mascu-

lino ou feminino) ou por instituições  

1 5 0 6 

Interferência da Mídia na Cultura da Criança 1 0 0 1 
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Tradução, adaptação cultural de instrumentos de coleta de dados 

sobre construção de gênero na infância  

1 1 0 2 

Discursos acionados por atores religiosos "conservadores" e/ou 

pesquisas sobre infância, gênero e/ou cultura.  

5 8 1 14 

Linguagem 2 0 0 2 

Saúde 15 4 0 19 

Total 38  32 71 141 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

De forma muito geral8, as pesquisas encontradas tendem a classificar 

ou analisar as relações de gênero, envolvendo crianças pequenas, orienta-

das pelo binarismo marcado pelo binômio masculino e/ou feminino. As 

que tratam de gênero e sexualidade, o fazem discutindo violência sexual, 

comportamento sexual e performatividade na expressão da sexualidade 

relacionada ao gênero. Não encontramos pesquisas que discutam igual-

dade de gênero e relações de gênero, infância e robótica educacional.  

 

Diretrizes Curriculares: estar no papel muda alguma coisa?  

 

Em termos oficiais, a Educação Infantil se orienta, enquanto etapa da 

Educação Básica, por diretrizes curriculares expressas em documentos de 

caráter e natureza normativos. Aqui elencamos os principais: 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) 

(BRASIL, 1998) relata ser um documento que expressa  

 

[...] reflexão sobre creches e pré-escolas no Brasil, situando e fundamentando 

concepções de criança, de educação, de instituição e do profissional, que foram 

utilizadas para definir os objetivos gerais da educação infantil e orientaram a 

 
8 De forma muito geral, pois nosso objetivo era apenas ter acesso a um ideário panorâmico do tema gênero e infância. 
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organização dos documentos de eixos de trabalho. [...] Apresentando um vo-

lume relativo ao âmbito de experiência Formação Pessoal e Social que contém 

o eixo de trabalho que favorece, prioritariamente, os processos de constru-

ção da Identidade e Autonomia das crianças. Um volume relativo ao âmbito 

de experiência Conhecimento de Mundo que contém seis documentos referen-

tes aos eixos de trabalho orientados para a construção das diferentes 

linguagens pelas crianças e para as relações que estabelecem com os objetos 

de conhecimento [...] (BRASIL,1998, p.9, grifo nosso). 

 

O registro no documento acerca do desenvolvimento da identidade e 

da autonomia está intimamente relacionado com os processos de sociali-

zação. Esses processos são potentes possibilidades de ampliação dos laços 

afetivos, contribuindo para que o reconhecimento do outro e das diferen-

ças sejam valorizadas (BRASIL, 1998). A proposta do RCNEI de processos 

de construção da identidade e autonomia relacionado a processos de soci-

alização chancela espaço para atividades que privilegiem o 

desenvolvimento de identidade de gênero. 

De acordo com o RCNEI, no concernente à identidade de gênero, a 

atitude básica é transmitir, por meio de ações e encaminhamentos, valores 

de igualdade e respeito entre as pessoas diferentes e permitir que a criança 

brinque com as possibilidades relacionadas tanto ao masculino como ao 

feminino, não reproduzindo padrões estereotipados quanto a papéis de 

homem e de mulher. (BRASIL, 1998, p. 41).  

O documento Critérios para atendimento em creches que respeite os 

direitos fundamentais das crianças (CACRDFC) (BRASIL, 2009) divide-se 

em duas partes,  uma  “[...] contém critérios relativos à organização e ao 

funcionamento interno das creches” e a outra “[...] explicita critérios rela-

tivos à definição de diretrizes e normas políticas, programas e sistemas de 

financiamento de creches, tanto governamentais como não governamen-

tais”(BRASIL, 2009, p. 07).  
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Na primeira parte do CACRDFC, na seção “Nossas Crianças têm di-

reito à brincadeira”, nota-se a seguinte descrição:  

 

[...] Os espaços externos permitem as brincadeiras das crianças. [...] As crian-

ças maiores podem organizar os seus jogos de bola, inclusive futebol. As 

meninas também participam de jogos que desenvolvem os movimentos am-

plos: correr, jogar, pular. (BRASIL, 2009, p. 14, grifo nosso). 

 

Na seção “Nossas crianças têm direito a desenvolver sua curiosidade, 

imaginação e capacidade de expressão”, observa-se a seguinte descrição: 

"Não reprimimos a curiosidade das crianças pelo seu corpo" e "Não re-

primimos a curiosidade sexual das crianças"(BRASIL, 2009, p. 21, grifo 

nosso). É importante que o documento levante questões como esta, dando 

apoio para que crianças não sofram repressões, podendo se desenvolver e 

se conhecer. 

Já na seção “Nossas crianças têm direito a expressar seus sentimen-

tos”, lê- se "A manifestação de preconceitos de raça, sexo ou religião nos 

mobiliza para que procuremos incentivar atitudes e comportamentos 

mais igualitários na creche" (BRASIL, 2009, p. 25, grifo nosso). O docu-

mento expressa um discurso que defende preocupações quanto às 

desigualdades existentes, procurando procura incentivar a equidade e o 

respeito na creche. Ao ler a seção “Nossas crianças têm direito a desenvol-

ver sua identidade cultural, racial e religiosa” e "Meninos e meninas têm 

os mesmos direitos e deveres" (BRASIL, 2009, p. 27, grifo nosso), se faz 

possível apreender uma certa intenção com a igualdade e justiça de gênero. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(DCNEI) (BRASIL, 2010) ressalta a necessidade de um paradigma de equi-

dade ao tratar do tema gênero e práticas educativas na/da/para educação 

das crianças. 
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[...] construir novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas 

com a democracia e com o rompimento de diferentes formas de dominação 

etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religi-

osa. (BRASIL, 2010, p.1, grifo nosso). 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (2016) que “está estru-

turada de modo a explicitar as competências que devem ser desenvolvidas 

ao longo de toda a Educação Básica e em cada etapa da escolaridade, como 

expressão dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento de todos” 

(BRASIL, 2016, p.23), se divide em experiências que “podem ampliar o 

modo de perceber a si mesmas e ao outro, valorizar sua identidade, res-

peitar os outros e reconhecer as diferenças que nos constituem como 

seres humanos.” (BRASIL, 2016, p.40, grifo nosso).  

No campo de experiências preconizadas há “o eu, o outro e o nós” 

para crianças de 4 a 5 anos e 11 meses, no qual, constam os objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento “demonstrar empatia pelos outros, 

percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e 

maneiras de pensar e agir” e “demonstrar valorização das característi-

cas de seu corpo e respeitar as características dos outros (crianças e 

adultos) com os quais convive” (BRASIL, 2016, p.45), talvez uma alusão a 

preocupação de desenvolver as crianças para compreenderem a si e res-

peitar as formas de ser e estar no mundo das demais pessoas.  

No entanto, a não menção explícita dos termos “gênero” e “orienta-

ção sexual” pode servir de esquiva para que o tema não seja abordado 

oficialmente nos currículos escolares orientados pela BNCC. O que, em al-

guma medida, corrobora a possibilidade de os temas não serem 

contemplados nas práticas pedagógicas com as crianças. A leitura dos do-

cumentos, que expressam diretrizes para currículos da/na/para Educação 

Infantil, nos deixa com a sensação que ao longo do tempo houve um 
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silenciamento de discurso relacionados à gênero nas propostas de educa-

ção da/na/para infância no Brasil. É como se em anos mais recentes um 

apagamento das questões de gênero viesse dissipar compromissos assu-

midos e suas prerrogativas democráticas de igualdade, inclusão e justiça 

de gênero. (FRASER, 2009).  

Os documentos federais e acordos multilaterais estabelecidos há mais 

de uma década firmavam compromisso de fortalecer a Educação Infantil, 

recomendando temas e discussões ligados a gênero e sexualidade, didati-

camente adaptados para esta faixa etária específica (BRAGA; SANTOS, 

2017). Nos documentos mais atuais percebe-se que não há clareza acerca 

de gênero, e que fica a cargo dos projetos políticos pedagógicos de cada 

creche/escola e/ou educadores/professores, trabalhar ou não este tema 

que tem abarcado muitas e diversas discussões.  

 

Cenas de um projeto: alguns fragmentos 

 

A brincadeira é uma forma de comunicação consigo mesmo e com os 

outros, e faz com que a criança desenvolva formas criativas e originais de 

socialização, tornando-se, assim, uma narrativa que experiência o mundo 

essencial para a formação. Sem perder essa perspectiva acerca das 

brincadeiras na infância fomos a campo buscar evidências de relações de 

gênero com as crianças durante atividades de montagem e programação 

de robôs.  

Para uma descrição da perspectiva das crianças, adotamos procedi-

mentos metodológicos etnográficos, observando e registrando as relações 

e interações entre as crianças por meio de anotações e recursos fotográfi-

cos e audiovisuais. 

As observações ocorreram em um Centro de Educação Infantil (CEI) 

da rede municipal de uma cidade do noroeste do interior paulista. A 
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instituição atende todos os anos, aproximadamente, 100 crianças (de 6 

meses a 5 anos e 11 meses) com serviços de creche e atividades de escola-

ridade equivalentes às desenvolvidas nas demais instituições de educação 

infantil do município para crianças de mesma faixa etária. O CEI localiza-

se na área central da cidade, no entanto, as crianças matriculadas são re-

sidentes em bairros periféricos e assentamentos rurais da cidade. A 

maioria das crianças utiliza transporte escolar para se locomover até a es-

cola e pertencem a famílias beneficiárias de algum Programa Social. 

Os dados relatados neste texto são referentes a observações ocorridas 

no ano de 2018. Participaram do estudo uma turma de 19 crianças (na 

faixa etária de 04 anos e 11 meses a 05 anos e 11 meses). Foram realizados 

25 encontros ao longo do ano na turma, semanais, e com 50 minutos de 

duração cada. Ao longo dos 25 encontros foram desenvolvidas 10 oficinas9 

conduzidas sempre por três ou mais pesquisadoras (es), dos quais, dois 

responsáveis pela condução da oficina (cuidando para que todas as crian-

ças participassem) e um pela observação de cada criança individualmente 

(registrando evidências que pudessem se relacionar a manifestação e ou 

expressão relacionada a gênero). 

Devido à impossibilidade, naturalmente imposta pela limitação de 

páginas deste texto, relataremos aqui observações de uma das oficinas. A 

escolha recaiu em uma oficina ocorrida em outubro de 2018, na qual as 

crianças foram desafiadas a programarem seus robôs para executarem 

uma série de ações. Para tanto tiveram que analisar quais comandos e sen-

sores deveriam ser usados e qual sequência a programação deveria 

apresentar para que o robô se comportasse como o esperado. 

 
9Essas oficinas são partes um projeto de pesquisa. Trata-se de um pequeno recorte de um conjunto de dados cons-
tituído em cinco anos de pesquisas com atividades de programação e robótica em instituições públicas de Educação 
Infantil no interior do Estado de São Paulo. Chamamos de Oficina ao conjunto de encontros em que eram desenvol-
vidos o começo, o meio e o final de uma sequência de atividades sobre o mesmo tema com as crianças. Uma oficina 
durou um, dois, três ou até mesmo cinco encontros de 50 minutos cada. 
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As observações e registros foram realizados em três encontros dessa 

oficina: 

Encontro 01: Roda de conversa, visando relembrar os conceitos 

aprendidos as crianças foram convidadas a falar o que lembravam das ofi-

cinas anteriores e sobre o que imaginavam que aconteceria nas atividades 

deste encontro. 

Dentre toda uma dinâmica e animada sequência de narrativas sobre 

a montagem do robô do encontro anterior e sobre tentativas de adivinhar 

o que aconteceria no dia corrente, gostaríamos de trazer um fragmento de 

diálogo entre Ana, Carla e Beto10: 

 

Ana (4 anos e 11 meses): No outro dia de amanhã o meu grupo fez o robô mais 

bonito e mais forte, era a Elsa princesa da Frozen com a roupa do Homem de 

Ferro.  

Carla (5 anos e 6 meses): Ana não sabe dizer ontem e também não sabe que 

não pode juntar a princesa da Frozen com o Homem de Ferro. Não dá certo.  

Beto (5 anos): Eu achei bonito o robô Frozen, mas devia ser o robô das meni-

nas. O meu prefiro o Homem de Ferro que é forte e pode voar.  

 

De antemão, podemos trazer um aspecto comum a todas as crianças 

ali presentes: todas elas possuíam algum objeto relacionado a filme/dese-

nhos de animação infantil que podem ser assistidos na TV, desde o 

material escolar a uma peça de roupa. Quando questionadas sobre esse 

interesse pelos personagens de desenhos animados, as crianças teciam 

narrativas que nos fazia pensar o quanto o universo das animações deve 

ser um dos primeiros estímulos visuais apresentados às crianças.  

Talvez até muito antes de compreender o que os objetos represen-

tam, a criança já deve se sentir hipnotizada pela estampa rica em cores, 

efeitos visuais e até sonoros neles contidos. Assim como sinaliza Sarmento 

 
10 Registro fictício dos nomes, mas verdadeiro das idades.  
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(2015), as relações de consumo também perpassam a infância e o capita-

lismo a tem como objeto de investidas (roupas, brinquedos, material 

escolar, copos e tudo mais que as crianças possam manusear, trazendo as 

queridas estampas dos desenhos favoritos)11. Pois, uma vez percebido que 

todas elas possuíam tais objetos, a segunda coisa a se perceber foram as 

cores e as origens dos mesmos. A grande maioria dos meninos tinham 

consigo artefatos de cores azuis e verdes e de super-heróis, já as meninas, 

possuíam objetos de cor rosa, roxo e de princesas.  

Vale ressaltar aqui, que as autoras não pretendem julgar a natureza 

das animações e suas referidas cores, contudo, há de se cuidar das inten-

cionalidades em torno dessas narrativas que produzem nos corpos das 

crianças padrões que replicam discurso alinhamento à binária expressão 

da verdade acerca de que há coisas de meninas, relacionadas ao belo/sin-

gelo/delicado/cartela de matizes rosas e coisas de meninos, relacionados 

ao forte/poderoso/heroico/matizes de azul. 

Muitos estudiosos têm levantado o debate acerca dos estereótipos tra-

zidos, principalmente, nas animações da Disney. De maneira geral, é 

perpetuado sempre que a princesa seja extremamente delicada, bonita e 

frágil, a espera de um homem forte e viril, o príncipe encantado, que virá 

salvá-la, assim, os dois se apaixonam e vivem felizes para sempre. 

(XAVIER FILHA, 2016a). 

Nas meninas são incutidos modelos de existência com relações de de-

pendência de outros para se realizar como ser social na condição de quem 

serve (amar alguém, casar com alguém, ser mãe de alguém, educar al-

guém, etc) e nunca o de ser alguém em estado de completude. Assim são 

colocados os clássicos de animações, como A Branca de Neve (1937) e a 

 
11 Apesar da vontade, a ideia central deste texto não é criticar o sistema capitalista e até onde seus tentáculos ines-
crupulosos vão, mas sim, questionar as influências destes objetos e destas animações na expressão de gênero na 
infância. 
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Cinderela (1950). Essas animações são direcionadas às crianças, mas prin-

cipalmente às meninas que, acabam por internalizar essas questões e logo 

nos primeiros anos de vida passam a executar um papel influenciado por 

esse ideário. (SILVA; ROCCHI, 2018). 

Aos meninos são atribuídos filmes de ação protagonizados por super-

heróis demasiadamente cedo, inclusive, burlando as indicações de faixa 

etária, pois alguns filmes têm conteúdo violento, não aconselhado para 

crianças. É dado aos meninos também brinquedos e bonecos de heróis, 

soldados e carros, desafiando-os a lutar, criar, desmontar e imaginar su-

perpoderes como voar, lançar raios e ter força sobrenatural. Os meninos 

são incentivados a serem líderes, guerreiros, vencedores e conquistarem 

status e estados de serem servidos.  

 

Dora (5 anos e 1 mês): O robô do meu grupo tinha um laço rosa e colocamos 

batom nele. 

Elis: (5 anos e 7 meses): Fizemos um robô filhinho para o nosso robô. Ficou 

tão fofinho. 

Fábio: (4 anos e 11 meses): o meu robô voa, cospe fogo e tem raios que trans-

forma em lava quente. 

 

Encontro 02: Proposta do desafio pelos pesquisadores, seguida de 

convite para idealizar a sequência a ser programada12 (imaginar); elaborar 

um roteiro da situação e de como o robô deveria se comportar a partir do 

roteiro (fantasiar); desenhar/dramatizar/contar a história resultante do 

roteiro, especificando personagens, ações e sentidos construídos 

 
12 As atividades de robótica para crianças pequenas realizadas se caracterizam como introdução à programação 
orientada a objetos, envolvendo linguagem pictórica com comandos em blocos, noção lúdica de compilação e que 
possibilite ver a relação que existem entre as instruções de programação com o comportamento dos objetos anima-
dos, no caso o robozinho. A plataforma de programação utilizada na nossa investigação envolve blocos com comandos 
(associados a ações conhecidas pelas crianças no dia a dia como seguir em frente, virar a direita e a esquerda, girar) 
arrastados para uma área de programação. Essa área tem uma interface dividida em duas telas: um editor para a 
introdução de comandos na forma de ícones (setas com vários sentidos, cores, sons, etc) arrastados na sequência 
desejada e uma outra que explicita o código em língua portuguesa escrita. 
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coletivamente, compartilhando com os demais grupos. As crianças pude-

ram usar materiais disponíveis na sala e também disponibilizados pelos 

pesquisadores (tecidos, lápis de cor, canetas coloridas, papéis coloridos 

massa de modelar, cola, etc) para compor protótipos de suas histórias. 

Esse cenário de investigação ocorreu após frequentarmos o Centro 

de Educação Infantil por aproximadamente 10 meses, uma vez por se-

mana. Enquanto desenvolvíamos o projeto, era comum ouvirmos que 

estávamos ali somente pelos meninos, porque as meninas não tinham o 

menor interesse pela robótica, ou até mesmo que, era muita pretensão e 

muita coragem tentarem discutir questões relacionadas a gênero com cri-

anças de tão pouca idade. Esses momentos de desafios das oficinas nos 

permitem desmitificar essa ideia, pois, todas as crianças ali presentes apre-

sentaram enorme interesse pela robótica, sem distinções.  

As diferenças surgiram nos momentos de representar o robô por 

meio de desenhos e ao customizá-los. Todas as crianças tinham uma ideia 

de robô pautado no formato humanoide replicando muitas vezes o que já 

haviam visto em filmes de animação (os filmes “Transformes” – em que 

os carros quando transmutados em robôs adquirem características do 

corpo humano como rosto, pernas, braços, tronco e “Homem de Ferro”) e 

ao atribuírem características, as meninas o fizeram trazendo beleza, deli-

cadeza, elementos de magia e de contos de fada, além de cores claras 

relacionadas a um espectro de rosa e os meninos trouxeram elementos 

relacionados à força, superpoderes, raios, chamas e muita referência aos 

estímulos visuais apresentados em filmes animados de personagens que 

envolvem aventura e heroísmo. Nenhuma criança expressou conceito de 

robô por meio de outras formas que não humanoide.  

Não pretendemos aqui dizer quais recursos e instrumentos de entre-

tenimento sejam consideradas certas ou erradas e sim alertar que até o 

mais popular herói e a mais singela princesa dos contos de fadas tão 
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consumidos pela sociedade ocidental podem servir de tecnologia para per-

petuar estereótipos que custam às crianças e futuramente aos nossos 

adultos cicatrizes causadas pelo machismo velado, por padrões de beleza 

fora da realidade possível a maioria das pessoas e por normatizadores de 

expressões de gênero que ferem a existência daquelas que não se enxer-

gam na realidade imposta pelas animações. 

 

Figura 01: Robôs do Léo, do Rafael e da Bia. 

 

Fonte: Arquivo de pesquisa das autoras. 

 

Encontro 03: Montagem dos robôs, programação, execução do pro-

grama e avaliação das ações executadas pelo robô. As crianças foram 

instruídas a discutir e estruturar suas articulações para a montagem do 

robô e a criação da programação que respondesse ao desafio proposto e 

nesse processo os membros deveriam ser os mediadores da criação (auto 

mediação).  
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Figura 02: Montagem de robôs 

 

Fonte: Arquivo de pesquisa das autoras. 

 

Como descrito em Peralta et al (2019), já nos preocupamos, assim 

como Sullivan e Bers (2012), em analisar como meninos e meninas res-

pondiam, em termos de desempenho, a tarefas de programação e 

montagem de robôs. No entanto, julgamos que esse tipo de pesquisa, sem 

desmerecer os resultados delas procedentes, não basta para romper com 

uma série de comportamentos que reforçam “barbáries que se instalam 

na sociedade e cujas as raízes se firmam em uma racionalidade que o bi-

narismo13 não dá conta de discriminar e combater.” (PERALTA, et al, 2019, 

p. 135). Estamos agora a defender a necessidade e urgência de investiga-

ções que demarquem a capilaridade da heteronormatividade14 no mundo 

social, onde atua disseminando discriminação e violência.  

Nesse terceiro encontro meninas e meninos decoram os robôs. Ape-

sar de, a princípio, o movimento individual de cada criança era usar 

adereços, cores e formas já comumente relacionados ao binarismo 

 
13 Ao falar em binarismo estamos a nos referir ao que não aceita o espectro, que existe na matriz de gênero, que 
separa o gênero feminino do masculino. A não-binaridade concebe que esse espectro é extremamente amplo – e 
ainda maior quando observamos gêneros que não se enquadram na linearidade entre os polos masculinos e femini-
nos desse espectro. (REIS; PINHO, 2016). 

14 Historicamente estabeleceu-se uma norma para parametrizar as condutas ditas normais, baseada em relações de 
poder, em que o parâmetro é o homem heterossexual, branco, cristão, urbano e de classe média. Todos aqueles que 
não se encaixam neste padrão são denominados “outros” e que serão definidos em contraponto ao modelo. A hete-
ronormatividade que se define por uma norma compulsória à heterossexualidade, está apoiada na ligação entre sexo, 
gênero e expressão da sexualidade. (LOURO, 2009. p. 90).  
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coisas/cores de menino/menina. Durante o encontro em que todos mate-

riais foram dispostos de forma conjunta, sem distinção atrelada ao tal 

binarismo, sem direcionamento por parte dos pesquisadores ou qualquer 

outro adulto, as crianças passaram a se relacionar com as cores, formas e 

adereços com maior liberdade.  

Em um ambiente que oferecia a todas as crianças materiais coloridos, 

laços e adereços reluzentes; participação em grupos formados por meni-

nas e meninos, onde todos e todas poderiam exercer toda e qualquer 

função no grupo sem hierarquizações e assimetrias nas ações; convite a 

pensarem em identidades para os robôs; houve celebração das diferenças 

e diversidades de identidades do robô e de comportamentos possíveis para 

ele. Nesse cenário, meninos e meninas pensaram e defenderam, juntos, 

propostas que não se atinham ao binarismo (num movimento de suscitar 

e vivenciar alteridade) e criaram narrativas próprias para cada experiência 

no encontro.  

Nesse sentido, um ambiente que não demarque o binarismo, mas que 

o transcenda em termos de possibilidade de interação, aparentemente, foi 

determinante. Parece possível defender que ambiente livre de símbolos e 

signos binários, corroborado por postura de pessoas que refutem qualquer 

possibilidade de sexismo se faz condição necessária para uma educação 

antissexista e de combate à desigualdade, injustiça e violência de gênero. 

O planejamento das ações das oficinas foi atento às escolhas, à pre-

sença ou ausência de conteúdos e práticas que poderiam categorizar, 

impor, oprimir e/ou excluir. Ao montar o robô ou programar uma rotina 

a ser executada, as crianças não precisam reproduzir as histórias dos co-

merciais de margarina: papai sai para trabalhar de carro e com pasta de 

executivo; a mamãe esbelta e bem vestida, por vezes loira de cabelos lisos 

e olhos claros, é quem fica em casa, cozinha e cuida dos filhos; as meninas 

de laço e cabelo escovado brincam de bonecas e os meninos sempre felizes 
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ao lado de amigos brincam com carrinhos azuis e potentes, estabelecendo, 

lugares e categorias para todos. (PERALTA et al, 2019). 

 

Considerações que não pretendem ser finais 

 

A revisão de literatura efetuada no escopo investigativo do projeto já 

mencionado ao longo deste texto, além de nos oferecer um panorama so-

bre o que a literatura científica tem a dizer sobre relações de gênero e 

infância, evidenciou carência de discussões como a que temos nos dedi-

cado, ou seja, que relacione gênero, culturas da infância e robótica 

educacional.  

Discussões essa que nos parecem importantes e necessárias, princi-

palmente, porque o momento atual tem servido de palco para disputas 

ideológicas que tem avançado no silenciamento e apagamento de políticas, 

debates e compromissos com e para justiça e equidade de gênero. Nesse 

sentido, sinalizamos o progressivo apagamento do tema gênero em docu-

mentos que expressam diretrizes curriculares para a educação infantil.  

 

O que fazemos na nossa escola, sem dúvida, interfere na construção da nossa 

sociedade local, regional e global - e vice-versa. A forma como a ação educativa 

é pensada e, mais ainda, a forma como se concretiza na sala de aula - e em 

tantos outros espaços da escola - pode provocar transformações ou (re)produ-

zir uma série de exclusões e desigualdades. (BORTOLONI, 2014 apud REIS; 

PINHO, 2016, p.16). 

  

Assim sendo, interpretamos nossas ações com as crianças como 

sendo de extrema reponsabilidade, ainda que como Louro (2000) não en-

tendemos ter a escola todo o poder ou toda a responsabilidade na 

construção de identidades (de gênero, de raça, de etnia, de classes sociais), 

mas certamente não queremos que nossas atividades com robótica educa-

cional venham a corroborar padrões preconceituosos, excludentes e 
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opressivos em relação a sujeitos e culturas que já são, socialmente, margi-

nalizados. 

A partir disso, agora e sempre, práticas com potencial de educar para 

relações de gênero, combatendo desigualdades e injustiças precisam ser 

fomentadas. E nos atrevemos a dizer que o processo de construção e pro-

gramação de robôs, tal como defendemos (privilegiando a interatividade, 

o vivenciar ludicidade, a fantasia do real e a reiteração), oportuniza expe-

rienciar a criação, por meio do aparato de tecnologia digital em atividades 

planejadas com crianças para que não se repitam padrões heteronormati-

vos (próprios da cultura superiorizada relativa a homem, branco, 

heterossexual, rico e ocidental) e para que as suas escolhas e preferências 

sejam ao longo da vida em favor da não reprodução desses padrões.  
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Do planalto ao sertão: 

infância e gênero nas pautas conservadoras 
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Introdução 

 

Este texto tem como propósito discutir a emergência de um discurso 

antigênero com características transnacionais que surge encabeçado por 

estruturas eclesiásticas em meados dos anos 1990 e se pulveriza para ou-

tros países e continentes, chegando na América Latina na virada do 

milênio. Focando especificamente as crianças, analisamos cenas recentes, 

ocorridas em diferentes contextos do Brasil, em que a ideia de infância 

aparece entrelaçada à noção de gênero; estando ambas as categorias sob 

disputa. Discutimos a intersecção entre gênero e geração nessas cenas e 

problematizamos como tais noções têm sido politicamente manipuladas 

por movimentos e setores antigênero e pró-família. 

As questões de gênero entre crianças vêm sendo contempladas no 

país por vários trabalhos e pesquisadoras(es) dos estudos de gênero 

(VIANNA & FINCO, 2009; XAVIER FILHA, 2012; VIANNA & GOMES, 2013; 

PEREIRA & OLIVEIRA, 2016). Nossa intenção, com o presente trabalho, 
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não é discutir os papéis de gênero na infância ou sua construção entre cri-

anças, mas sim debater como gênero vem sendo perseguido, no âmbito 

geracional da infância, no sentido de tratá-lo quase que como tema proi-

bido para algumas crianças. A infância aqui está sendo entendida como 

um tempo de vida, ou um período específico da vida de todas(os) nós, mas 

também simultaneamente como uma geração, ou seja, um grupo geracio-

nal específico (ALANEN, 2001a), distinto dos outros; como o das(os) 

adolescentes, jovens, adultas(os) e idosas(os). Nessa perspectiva, geração 

não se refere apenas a um determinado grupo que compartilha mesma 

faixa etária, mas é eminentemente fenômeno de natureza cultural 

(ALANEN, 2001b), no sentido de que a infância constitui-se como geração 

na medida em que crianças compõem população específica, socialmente 

distinta de outras, em decorrência dos seus lugares na sociedade (como 

elas são tratadas pelos outros e pelo Estado, por exemplo) e de suas cone-

xões entre pares (como elas atuam intrageracionalmente). Em decorrência 

disso, suas vivências díspares impõem o reconhecimento da pluralidade 

das infâncias como uma realidade, especialmente no contexto social bra-

sileiro, caracterizado por desigualdades sociais, apesar de as infâncias 

referirem-se a sujeitos de mesma faixa etária. A diversidade cultural vivida 

pelas crianças em suas infâncias aponta para a necessária desconstrução 

da noção hegemônica de infância (HEYWOOD, 2001), gestada na Moder-

nidade como fase de vida reduzida a tempo de preparação para o futuro. 

Do mesmo modo, podemos dizer que gênero passou a figurar como um 

elemento de disputa no cenário contemporâneo, no qual distintos grupos 

passaram a fazer uso deste conceito, desfigurando-o e transformando-o 

em “ideologia de gênero”, de maneira a atender projetos pessoais e políti-

cos. A seguir apresentaremos quatro cenas que ocuparam, com maior ou 

menor intensidade, as matérias de diversos jornais brasileiros nos últimos 
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anos e dialogaremos com elas a fim de expormos nosso ponto de vista a 

respeito de questões que envolvem gênero e infância.  

 

2017 - Bichos 

 

Em 2017 pudemos acompanhar, estarrecidas(os), a perseguição a ar-

tistas e curadores da exposição Queermuseu: cartografias da diferença na 

arte brasileira, que fora aberta em Porto Alegre, patrocinada pelo Santan-

der Cultural. Os jornais e redes sociais faziam circular cinco imagens da 

exposição cujo acervo contava com mais de 200 obras de 85 artistas, cujo 

objetivo era produzir o diálogo sobre as diferenças, sobretudo aquelas que 

diziam respeito ao gênero. Essas imagens, uma vez descontextualizadas 

segundo o curador da exposição, Gaudêncio Fidélis, eram distorcidas, a 

ponto de contarem histórias que satisfaziam àqueles cujo interesse consis-

tia em transformá-las em narrativas perigosas. Perigosas porque, de 

acordo com seus detratores, elas incitavam a pedofilia, pornografia, zoofi-

lia e atacavam seu público, sobretudo as crianças que, porventura, 

frequentaram a exposição antes dela ser suspensa. Em novembro do 

mesmo ano, pudemos acompanhar pela TV Senado, uma Comissão Parla-

mentar de Investigação de Maus-tratos (CPI) que foi aberta para investigar 

o acontecido, presidida pelo senador evangélico Magno Malta (PR-ES), 

com relatoria do senador José Medeiros (PODE-MT). Desta CPI participa-

ram artistas como Wagner Schwartz e os curadores da Queermuseu dentre 

outras(os). A performance intitulada La Bête (O bicho), de Schwartz, que 

acontecera por ocasião do 35º Panorama de Arte Brasileira - MAM-SP, em 

26 de setembro, algumas semanas após a Queermuseu ser fechada, fazia 

referência às esculturas Bichos (1959), de Lygia Clark. Tratavam-se de es-

culturas de alumínio que se articulavam por meio de dobradiças. Em La 

Bête, o performer encontra-se nu com uma réplica de plástico das 
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esculturas de Lygia Clark e a plateia manipula seu corpo, moldando-o tal 

como uma escultura. A indignação de grupos conservadores residia no fato 

de que ao menos uma criança havia participado, junto com sua mãe, da 

performance, o que os fez concluir que crianças estavam sendo expostas à 

pornografia e o artista foi rotulado de pedófilo. Candidatos à presidência à 

época como João Doria (PSDB) e Jair Bolsonaro (PSL) divulgaram vídeos 

se posicionando contra a performance, bradando tratar-se de pedofilia e 

imoralidade4. Assistindo ao vídeo da CPI é possível observar enfática de-

fesa de uma correção na legislação sobre Classificação Indicativa, num 

discurso que pretende a defesa da infância, a inviolabilidade da inocência 

infantil, sobretudo na primeira infância. São palavras do relator, José Me-

deiros, na ocasião:“[...] porque o senhor deve saber, com certeza sabe, que 

o ser humano tem uma faixa, um período dos 0 aos 6 anos, que é o período 

que os estudiosos todos dizem que é de formação, que a gente vem incom-

pleto e aquele momento de alicerce em que é formado o cérebro das 

crianças, e que se essas crianças estiverem sendo expostas... e que ele se 

forma, esse cérebro se forma a partir dos estímulos que recebe... e que se 

essa criança for exposta a um ambiente de insalubridade, um ambiente de 

vulnerabilidade, ambiente de violência, ela tende a desenvolver o chamado 

estresse crônico”5. Os interessados em banir a exposição, defendiam a 

ideia de que sua luta era a defesa das crianças em tenra idade, já que para 

o senador Magno Malta, nesse período o que impressiona as crianças são 

as coisas que ela vê. Com esse argumento, eles se esquivavam de denúncias 

que diziam estarem perseguindo artistas, censurando-as(os), expondo-

as(os) aos mais humilhantes ataques e ameaças de morte, colocando suas 

 
4 Ver texto de Eliane Brum, Como fabricar monstros para garantir o poder em 2018. Disponível em https://brasil.el-
pais.com/brasil/2017/10/30/opinion/1509369732_431246.html. 

5 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=W8Hkrl-dX9k. 
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vidas em risco. Tudo em nome da proteção e do cuidado de uma infância 

por eles inventada. 

 

2020 – Quem sobe ou desce a rampa 

 

Esta cena se desenrola na frente do Palácio do Planalto, em abril de 

2020, durante a pandemia do novo coronavírus, sendo divulgada com ví-

deo em uma matéria do jornal Estado de Minas6. Uma pequena 

aglomeração de crianças, de diferentes faixas etárias, é liderada por um 

padre, seu nome é Pedro Stepien e ele é diretor nacional da Associação 

Pró-Vida e Pró-Família, conhecido por fazer aparições na Alvorada para 

solicitar o endurecimento de regras frente ao aborto, mesmo nos casos já 

previstos por lei. Assim que o ultraconservador presidente da república, 

Jair Bolsonaro, desce a rampa ao encontro de apoiadoras(es) e jornalistas, 

o padre fala alto e chama a atenção: “Sr. Presidente, as crianças que repre-

sentam todas as crianças do Brasil querem cantar para nós todos, para 

alegrar nossos corações, um canto de Jesus”. O padre, acompanhado de 

mais três adultos, duas adolescentes e as crianças, com suas máscaras mal 

colocadas sobre os rostos, entoam canções religiosas, conclamam Jesus e 

gritam frases como “não queremos aborto”, “defenda nossos santinhos”, 

“vida sim, aborto não” e “não queremos ‘ideologia de gênero’” para, em 

seguida, entregarem ao presidente pequenos fetos, destes que costumam 

ser distribuídos em campanhas para desencorajar e amedrontar mulheres 

em relação à interrupção da gravidez. Diante da plateia que estava ali, o 

presidente responde que enquanto estiver no cargo, não haverá aborto no 

país. O grupo liderado pelo padre veste camisetas onde lê-se “Brasil vivo 

sem aborto”, também estampado na bandeira que carregam. Dias depois, 

 
6 Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/04/23/interna_politica,1141140/enquanto-
eu-for-presidente-nao-havera-aborto-diz-bolsonaro-a-apoia.shtml 
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Bolsonaro promete que iria enviar o mais rápido possível um projeto fe-

deral sobre “ideologia de gênero”. Disse isso em reação ao fato que o 

Supremo Tribunal Federal (STF) havia barrado uma lei municipal que 

proibia a “ideologia de gênero” em escolas de uma cidade do interior de 

Goiás.  

 

2019 – Em Algum lugar do Sertão 

 

Em 2019, conduzimos uma pesquisa em contexto escolar sobre gê-

nero e brincadeira na infância (LIMA, 2019). Realizamos observações 

participantes junto a crianças de 4 a 7 anos em uma turma multisseriada 

de uma escola pública localizada em um município do sertão nordestino. 

No ano anterior houve a vitória presidencial de Jair Bolsonaro, candidato 

que durante as eleições configurou-se como de maior viés sexista, o que 

polemizou ainda mais o debate sobre gênero e educação ao longo do perí-

odo eleitoral. Durante o trabalho de campo da pesquisa, crianças 

conversam na sala com a professora, enquanto esta falava a respeito da 

política contemporânea. Uma das crianças pergunta se a professora votou 

em Bolsonaro: 

 

“Tia, você votou em Bolsonaro? (Carla7, 6 anos) 

Clara, voto é secreto. A gente não pode dizer em quem vota ou deixa de votar 

(Professora) 

Tia, minha vó não vota em Bolsonaro porque ele mata gente. Ele não gosta de 

mulher! (Alex, 4 anos) 

Tia, Bolsonaro é viado? Porque menino que não gosta de mulher gosta de ho-

mem! (Paulo, 5 anos) 

Não Paulo, minha vó disse que ele não gosta de viado também (Alex, 4 anos)”. 

(Trecho do 2°relatório de observação, Diário de pesquisa de campo). 

 
7 Adotamos nomes fictícios para identificar as crianças neste trabalho. 
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2020 – Concurso em meio à pandemia 

 

Essa cena também ocorre em meio à pandemia do coronavírus no 

ano de 2020. No mês de maio, quando o Brasil já contava cerca de mil 

óbitos pela COVID-19 registrados a cada 24 horas, o Ministério da Mulher, 

da Família e dos Direitos Humanos lançou uma campanha na internet con-

vocando candidaturas para o edital intitulado “Pequenos heróis contra o 

vilão coronavírus”. A campanha foi divulgada com um vídeo, apresentado 

pela ministra Damares Alves e publicado na página oficial do Ministério 

no facebook, por meio do qual são explicadas as regras do edital que pre-

miava as mais bonitas máscaras de proteção criadas por crianças. Logo no 

início, Damares apresenta-se como “ministra das crianças” e está vestida 

com uma camiseta branca onde consta uma logo com o dizer “mães uni-

das”. Ao fundo, uma animação ilustra casas nas montanhas, céu azul e 

pássaros brancos voando. Damares pergunta se as crianças estão usando 

máscaras durante a quarentena e mostra as máscaras que ela suposta-

mente está usando. Esse é o único momento do vídeo onde ela, de fato, 

veste alguma máscara. A ministra apresenta máscaras decoradas diferen-

temente: com o desenho de uma boca, outra com estampa que remete à 

personagem Mulher Maravilha, entre outras; até que uma delas Damares 

chama de “máscara da mulher cobra, chique, que brilha”, apresentando 

uma máscara de proteção decorada com lantejoulas. A seguir, divulga as 

regras do concurso e apresenta os prêmios. As crianças criadoras das 30 

melhores máscaras receberiam um presente, sendo que as quatro melho-

res colocadas receberiam como prêmio uma viagem de avião à Brasília 

para passar uma tarde “muito divertida” com a própria ministra e com a 

primeira dama, Michelle Bolsonaro. São apresentadas as regras para a 

confecção das máscaras e sua inscrição no concurso. Ao final, a ministra 
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conclama a população dizendo que para a proteção contra o vírus é neces-

sário “todo mundo cuidando de todo mundo”. 

 

Um olhar para questões de gênero e geração 

 

As quatro cenas acima apresentadas trazem em comum o fato de par-

tilharem de um mesmo momento histórico, o qual se caracteriza por uma 

cruzada moral na qual uma retórica antigênero se estabelece e aprofunda 

em escala transnacional em meados dos anos de 1990. Aqui, na América 

Latina, é na virada do milênio, que se instaura a noção “ideologia de gê-

nero” e a um ativismo religioso conservador se colam diferentes 

personagens que têm em comum o plano de construir uma resposta polí-

tico-religiosa reacionária aos avanços em relação ao gênero e sexualidades 

que ganham cada vez mais corpo na segunda quadra do século XX 

(JUNQUEIRA, 2018; CORRÊA, 2018). Personagens plurais se juntam aos 

grupos católicos, tais como movimentos eclesiais, associações pró-vida e 

pró-família, grupos ultraconservadores, partidos políticos de direita e ex-

trema direita e sua estratégia política ultrapassa documentos religiosos, 

abrangendo a proposição e aprovação de projetos de lei, pronunciamentos 

proferidos por parlamentares, ministros e pelo próprio presidente da re-

pública (MACHADO, 2018; MISKOLCI, CAMPANA, 2017; MANO, 2019). 

Uma disputa de sentidos em torno da vida e das sexualidades entre ideo-

logias de matriz cristã e as seculares, bem como de movimentos feministas 

e LGBT (Machado, 2012) tem sido a tônica de conflitos que eclodem coti-

dianamente em nosso país. 

O foco desses grupos reside em combater lutas que tem sido caras 

aos movimentos feministas tais como a descriminalização do aborto, reco-

nhecimento de casais do mesmo sexo, inserção de temas como gênero e 

diversidade sexual nas escolas, pesquisas com células-tronco, 
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criminalização das formas de discriminação dos não heterossexuais, entre 

outros (JUNQUEIRA, 2018; MACHADO, 2012). Tanto é que, de acordo com 

Miskolci e Campana (2017), o tensionamento que podemos ver e que são 

bem ilustrados pelas cenas acima relatadas, se deflagram em torno de 

questões educacionais e legais. Exemplo disso é o ano de 2011 com a apro-

vação pelo STF da união entre parceiras(os) do mesmo sexo e, nos anos de 

2010 a 2014, de todo o embate em torno da elaboração do Plano Nacional 

de Educação (PNE) suscitado por organizações católicas e evangélicas di-

ante do substitutivo que incluiria a igualdade de gênero como diretriz do 

plano e que, na versão final do documento, não recebeu menção alguma 

(SOUZA, 2014). Em 2015, qualquer menção à noção de gênero acaba por 

ser vetada nos planos municipais e estaduais de EDUCAÇÃO (BALIEIRO, 

2018). 

A preservação de uma suposta “família natural” (e, portanto, hete-

rossexual) tem sido o mote desses grupos na construção de sua 

argumentação em campanhas e nas mais variadas mídias e redes sociais; 

colocando a ideia de que trazer a noção de gênero para o debate é um 

grande perigo capaz de dissolver essa família tida como natural e, com 

isso, produzir desvios aos desígnios divinos. Há, claramente, uma ficcio-

nalização de um inimigo a combater, estratégia encontrada por esses 

grupos para se fortalecerem e se conectarem em uma luta comum. De 

acordo com Souza (2014) e Miskolci e Campana (2017) a criação de uma 

suposta revolução socialista que levaria à destruição desta família natural 

pode ser vista, com outras roupagens, em outros momentos históricos, tal 

como na desestabilização do governo João Goulart, na década de 1960 e a 

ideia de que o “comunismo” seria uma grande ameaça. Ideia essa veicu-

lada, à época, pela mídia, militares, igreja, empresários e latifundiários. 

Nesta narrativa contemporânea que busca e desenha um inimigo, organi-

zações internacionais como a Organização das Nações Unidas (ONU) são  
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reconhecidas como garantidoras de que ideias feministas ganhem corpo e, 

portanto, são organizações que ameaçam a ordem, bem como partidos de 

esquerda, tal como o Partido dos Trabalhadores (PT), são acusados de in-

citar a emergência de sujeitos e ideias que desmoralizam as crenças 

defendidas por conservadoras(es). A reação por parte de milhares de in-

ternautas quando do lançamento do livro infantil “A princesa e a 

costureira” da escritora Janaína Leslão lançado em 2015 e que traz a his-

tória de duas mulheres lésbicas é um exemplo desses discursos que 

colocam um partido de esquerda (neste caso, o PT) como responsável por 

destruir a pureza das crianças, incitando-as a vivenciarem arranjos fami-

liares tidos como doentios no olhar destes grupos, para os quais as crianças 

não estariam preparadas (OLIVEIRA, ROCHA, 2017; OLIVEIRA, 2017). 

São inúmeras as situações que nos mostram o adensamento deste 

movimento que tenta retirar a possibilidade de que outros arranjos exis-

tenciais figurem no espaço público. Das cenas trazidas e que demonstram 

o tensionamento em torno de gênero, as crianças figuram em todas, uma 

vez que tem ficado cada vez mais perceptível que elas têm se tornado o 

álibi que permite ao adulto naturalizar a norma (PRECIADO, 2019). 

Tal defesa das crianças, que utiliza-se das próprias crianças como um 

álibi para movimentos conservadores, termina reavivando no tecido social 

a noção de infância gestada na Modernidade (CASTRO, 2001), a qual es-

tava desde o início, atrelada à criança como aprendiz, aquela(e) que não 

sabe, que precisa ser capacitada(o); uma fase da vida caracterizada majo-

ritariamente pela tarefa de aprender. No ocidente a infância foi sendo 

socialmente criada, então, como a fase da vida voltada especificamente ao 

aprendizado e à preparação; atividades tuteladas pelo adulto. Na realidade 

brasileira, a condição de menoridade e a proteção oferecida para a geração 

da infância cobram um preço em prescrições a ela, exercendo controle so-

bre essa população. A situação paradoxal de controle e proteção 
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simultâneos é decorrente do regime tutelar no qual se encontra a infância 

hoje. A tutela é medida na qual se confere para alguém superior (neste 

caso, sempre são as/os adultas/os) autoridade de zelar e gerir a vida de 

outra pessoa que se supõe precisar de proteção. A tutela concretiza-se na 

experiência das crianças em três níveis distintos. No nível individual, no 

âmbito da experiência pessoal, o regime de tutela baseado na ideia de pro-

teção ocorre entre um indivíduo mais velho e outro mais novo (via relações 

familiares e parentais). Em um segundo nível, a tutela também opera entre 

gerações, instituindo a infância como geração que vive sob tutela da gera-

ção adulta. Já em uma abrangência macro social, o Estado8 (via suas 

instituições) é autorizado a intervir sobre a infância como um todo ou so-

bre uma criança especificamente, concretizando a tutela também nesse 

terceiro nível de intervenção. 

No exercício da tutela da geração da infância, pela geração das(os) 

adultas(os), são utilizados na arena política os mais variados argumentos, 

por diversos setores da sociedade, para justificar as escolhas das(os) mais 

velhas(os) sobre as(os) mais jovens. Segundo Preciado (2019), as(os) de-

fensoras(es) da infância defendem com unhas e dentes a família que 

elas(es) mesmas(os) construíram, baseada em uma criança que se consi-

dera, previamente, sujeita e modelada de acordo com as normas de 

gênero. Isso faz com que se queira proteger tais normas acima de tudo, 

muito mais do que crianças ou infâncias. 

A reação ocorrida na sequência do episódio descrito na cena Bichos, 

no que diz respeito à performance de Schwartz, fundamentou-se em uma 

noção de infância marcada pelo viés religioso na qual a criança é 

 
8 Referência às várias esferas de governo e gestão pública, nos níveis de governos locais, nacionais e também via 
acordos internacionais. A forma como o Estado atua na proteção da infância é muito diversa e depende fundamen-
talmente da realidade local e do contexto cultural. No nível internacional, por exemplo, a Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos da Criança (CNUDC) de 1989 é adotada mundialmente como referência para a proteção da 
infância, entre outros direitos. 



Érika Cecília Soares Oliveira; Suzana Santos Libardi; Aline Dias dos Santos Lima | 129 

 

construída como um ser “puro e inocente”, tal como uma figura angelical 

e assexuada. O argumento utilizado é o de supostamente proteger a cri-

ança durante, principalmente, a primeira infância. Todavia, a proteção é 

confundida com uma condução moralista sobre a educação das crianças, 

no sentido de que tenta impedi-las de terem contato com um artista cujo 

corpo nu poderia ser manipulado como uma obra de arte e, como tal, de-

veria ser tratado. É interessante também perceber a ação de setores da 

sociedade civil e alguns partidos políticos sobre grupos específicos de ar-

tistas engajadas(os) nas questões de gênero e sexualidades, 

especificamente, pois tais movimentos de censura não têm sido, geral-

mente, igualmente vigilantes quando se trata de infâncias periféricas. Esse 

aspecto é importante para explicitar as contradições colocadas no trato 

público da infância; onde algumas infâncias são hiper vigiadas, enquanto 

outras não recebem atenção do Estado. 

Em ‘Bichos’ é em defesa daquela criança que tem acesso a exposições 

e museus que artistas e curadores são perseguidos. Já na cena ‘Quem sobe 

ou desce a rampa’ as crianças em questão estão sob os cuidados do padre 

ultraconservador e reverberam as ideias defendidas por ele, o que as ex-

põem ao perigo de contágio diante de uma pandemia que está matando a 

população globalmente. Seu movimento, inclusive, diz-se em defesa da 

vida, mas durante a pandemia colocou o grupo de crianças reunido e em 

contato próximo com outros adultos que esperam a aparição de Bolsonaro 

quase que diariamente naquela circunstância. Com isso, o condutor da ati-

vidade deixa-nos ver que, muito mais que proteger crianças, seu intento é 

defender suas crenças e convicções. 

Aspectos intergeracionais saltam aos olhos também na cena ‘Quem 

sobe ou desce a rampa’. O padre está na cena exercendo uma dupla hie-

rarquia sobre as crianças: como liderança de grupo religioso e como 

adulto. Essa posição duplamente hierárquica sobre as crianças 
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complexifica a condução do padre sobre elas. A performance realizada pelo 

grupo para apreciação do presidente da república, bastante ensaiada e 

controlada, remete-nos à metáfora do pastor conduzindo seu rebanho. A 

presença das crianças na cena é justamente utilizada como instrumento de 

sensibilização de espectadoras(es) e da própria autoridade presidencial. O 

engajamento de crianças em mobilizações contra o aborto tem exatamente 

a finalidade de apelar emocionalmente para a defesa dessa pauta conser-

vadora, visto que o debate sobre direitos reprodutivos na realidade diz 

respeito às mulheres e não às crianças. Outro aspecto importante é a rei-

vindicação, por parte do (adulto) padre, de que as crianças da cena estão 

ali em representação das infâncias brasileiras. Quando o padre afirma que 

elas representam “todas as crianças do Brasil”, ele está generalizando e 

não reconhecendo intencionalmente tantas outras crianças, de outros seg-

mentos da sociedade civil, que compartilham valores e religião distintos 

do seu. 

A camiseta utilizada pelo padre, sua equipe, e as crianças é da cam-

panha “Brasil vivo sem aborto”; idealizada em 2013 por setores da Igreja 

Católica do estado do Paraná, e lançada em 2014 no Encontro Nacional de 

Formação da Renovação Carismática Católica (RCC) pelo Ministério de Fé 

e Política da mesma instituição (RCC, 2014). O foco da campanha é a atu-

ação e apoio a projetos de lei antiaborto já existentes no país, mesmo em 

casos de estupro. Na performance realizada com as crianças, elas distri-

buem bonecos de plásticos em miniatura, representando fetos humanos, 

um material de campanha comumente adotado por esse tipo de iniciativa. 

Chama especial atenção, porém, o uso simbólico dos fetos, que pedem ao 

presidente, com seu poder e autoridade, para “cuidar dos fetos” impedindo 

mulheres de interromper sua gestação sob proteção legal: as crianças, por 

serem membros das novas gerações, associam-se na cena simbolicamente 

ao feto, ao apresentarem-se em sua defesa. Colocam-se, então, como 
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crianças que tiveram direito à vida. Um elemento relevante para pensar-

mos na gravidade que implica que elas estejam envolvidas em atos 

antiaborto. 

É na cena ‘Em algum lugar do sertão’, contudo, que crianças muito 

novas articulam suas próprias ideias, ainda que influenciadas por pensa-

mentos veiculados por seus familiares. Nesta cena, vemos um diálogo 

interessante entre uma docente e crianças do sertão nordestino sobre es-

colha eleitoral, o candidato Bolsonaro e questões de gênero e sexualidades. 

Nota-se que as crianças têm consciência da tensão política envolvendo tais 

temáticas. As crianças têm o entendimento de como o próprio presidente 

desqualificou e repudiou, em vários momentos da sua carreira política, as 

populações citadas no diálogo (as mulheres e LGBTs). Na dinâmica da con-

versa registrada, a violência associada a Bolsonaro é primeiramente 

direcionada às mulheres e depois aparece como uma resposta para a su-

posta homossexualidade do presidente. A forma como tais conteúdos são 

encadeados pelas crianças na conversa permite percebermos as associa-

ções feitas por elas durante o diálogo e as informações apresentadas para 

contra-argumentarem entre si. As crianças veem na sociedade a forma 

como o presidente se expressa frente as questões de gênero, o que as leva 

a formar seus próprios conceitos referentes à conduta do presidente. Elas 

apontam também que parte de sua compreensão advém do contexto fami-

liar, pois se referiram a ele como fonte de informação. Elas demandam 

também da professora, autoridade legitimada como importante fonte de 

conhecimento, que explicite seu voto. Sua resposta, porém, lança mão do 

sigilo para não respondê-las, despolitizando a discussão.  

É interessante observar que estão no centro de seu diálogo questões 

que envolvem a não predileção do presidente em relação às mulheres e 

população LGBT, o que confirma como a retórica antigênero tem impac-

tado no cotidiano da população brasileira, nos mais recônditos lugares, nas 
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mais diferentes idades e contextos sociais. De certa forma, elas conseguem 

atestar que a missão dos grupos interessados em exterminar, varrer do 

cenário nacional e internacional as problematizações trazidas por feminis-

tas tem a ver, em última instância, com uma campanha para a morte que 

se escamoteia na ideia de proteção à vida (PRECIADO, 2019). É o que diz 

Alex, um aluno de apenas quatro anos: “Tia, minha vó não vota em Bolso-

naro porque ele mata gente”. 

Episódios como o repúdio ao Exame Nacional de Ensino Médio 

(ENEM) que coloca entre suas questões o livro O segundo sexo, de Simone 

de Beauvoir em 2015 (MANO, 2019) e as manifestações contra a vinda de 

Judith Butler para o Brasil por ocasião de um evento acadêmico internaci-

onal do qual ela era uma de suas organizadoras (BALIEIRO, 2018), no qual 

ambas pensadoras são tomadas como a própria encarnação do mal e tidas 

como representantes diretas do que se convencionou chamar de “ideologia 

de gênero” assaltaram os jornais e comentários em redes sociais. A tônica 

dos ataques por elas sofridos trazem sempre a preocupação de que há uma 

intensa ameaça rondando o universo infantil, o que justificaria o adensa-

mento da retórica antigênero, mesmo que ela se resuma a alguns 

xingamentos, tais como os vivenciados por Butler no aeroporto de Congo-

nhas, em São Paulo. De acordo com Balieiro (2018) é justamente a partir 

da ficcionalização de que crianças correriam riscos que tais grupos conse-

guiram conter iniciativas de combate à homofobia nas escolas (como o 

veto ao material didático produzido pelo projeto Brasil sem Homofobia, 

em 2011), além de barrarem a inserção do termo gênero em planos edu-

cacionais e  impedirem exposições e performances artísticas cujo tema 

dissesse respeito a gênero e sexualidades. 

Para Preciado (2019), raça e gênero são as fronteiras políticas inven-

tadas mais violentas que podem existir e, nas últimas décadas, temos 

acompanhado o surgimento de milhares de práticas de experimentação 
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social, sexual, política e artística, de acordo com este autor, práticas que 

propõem micropolíticas de cruzamento de fronteiras. A mostra Queermu-

seu certamente encontra-se dentre essas micropolíticas. É interessante 

notar como o neoliberalismo alia-se aos setores mais conservadores para 

frear o acesso das(os) subalternas(os) às tecnologias de poder e de produ-

ção de conhecimento, ainda na percepção de Preciado (2019). 

Em entrevista ao jornal El País9, em junho deste ano, a ex-presidenta 

Dilma Rousseff exemplifica esta questão ao falar sobre a tramitação da lei 

do feminicídio (Lei nº 13.104/2015) no Congresso. No texto que apresen-

tava a justificativa para a criação da referida lei, o governo colocava o viés 

de gênero como um fator determinante do assassinato de mulheres no 

país. De acordo com ela, os parlamentares colocaram-se contra o uso do 

termo, dizendo que a lei não seria aprovada se gênero permanecesse como 

justificativa. Isso demonstra a disputada e conflituosa arena que envolve 

os debates sobre gênero no país e no jogo de forças que já vinha acontecido 

no governo Dilma desde sua eleição em 2010, com bispos e padres conser-

vadores combatendo sua candidatura, sobretudo porque em um primeiro 

momento ela posicionou-se a favor da descriminalização do aborto. Ma-

chado (2012), ao analisar o cenário de alianças da então candidata com 

líderes da Igreja Universal e Reino de Deus, além de figuras como Magno 

Malta, Marcelo Crivella e Edir Macedo e os ataques direcionados a ela por 

movimentos como Renovação Carismática, Opus Dei, Defesa da Vida e até 

mesmo do Papa Bento XVI, demonstra a tensão do contexto no qual a pri-

meira presidenta mulher brasileira erigiu sua candidatura e o quanto ela 

teve que fazer concessões para tais grupos.  

 
9 Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-09/el-pais-entrevista-ao-vivo-dilma-rousseff-nesta-
quarta-feira.html. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-09/el-pais-entrevista-ao-vivo-dilma-rousseff-nesta-quarta-feira.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-09/el-pais-entrevista-ao-vivo-dilma-rousseff-nesta-quarta-feira.html
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De forma indireta, gênero aparece também na cena ‘Concurso em 

meio à pandemia’. No vídeo do concurso de máscaras, descrito na cena, a 

gestora Damares Alves ao intitular-se “ministra das crianças” acaba por 

desinformá-las, porque, sugerindo que as gerações mais novas têm cen-

tralidade no seu Ministério, ela gera confusão, visto que isso não procede 

devido à infância estar subsumida dentro da defesa da família feita por 

esse Ministério. Isso é confirmado, no mesmo vídeo, pela sua referência ao 

projeto Mães Unidas, em sua camiseta, o qual visa reforçar a identidade 

materna das mulheres via atendimento de mulheres mães de bebês, cons-

tituindo-se como mais uma intervenção desse governo sobre as mulheres, 

abordando-as prioritariamente pelo viés reprodutivo, e reforçando o papel 

de gênero performado historicamente para mulheres dentro das famílias. 

Enquanto isso, em muitas periferias das grandes cidades do país a 

população não têm acesso à água limpa e encanada para higienizar-se, e a 

própria alimentação das crianças e suas famílias ficou ameaçada devido ao 

fechamento do comércio e isolamento social - que suspendeu as atividades 

do trabalho e comércio informais. Nas periferias, o uso de máscaras (bem 

como o concurso acintoso) é secundário perante a falta de condições bási-

cas de manutenção da vida, higiene pessoal e saneamento básico. Além 

disso, à época da pandemia assistimos também a continuidade da violência 

policial nas periferias. Como exemplo, o assassinato do adolescente João 

Pedro, de 14 anos, menino negro morador de uma favela no Rio de Janeiro. 

O episódio foi mais um na continuidade do genocídio da população negra, 

ainda na infância, pelo Estado, em localidades periféricas. Nenhuma nota 

a respeito do assassinato foi emitida pelo Ministério ou por sua Secretaria 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
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Considerações Finais  

 

As cenas debatidas anteriormente fazem parte de uma “onda conser-

vadora” que tem feito parte das narrativas contemporâneas em nosso país 

e elas mostram uma articulação entre acontecimentos nacionais e locais.  

De acordo com Almeida (2017), fazem parte desta onda setores evangéli-

cos, católicos, outras religiões e também grupos não religiosos. O que eles 

têm como propósito é trazer para o centro de seus debates questões que 

colocam a moralidade pública como algo a ser disputado e, no caso da aná-

lise deste autor em relação aos grupos evangélicos, estes não somente 

querem proteger a moralidade. Sua luta, na verdade, é que a moralidade 

seja inscrita na ordem legal do país. Nos discursos de evangélicos e católi-

cos, o que se prioriza é a contenção dos avanços do secularismo nos valores 

e nas condutas das pessoas (ALMEIDA, 2017).  

Essa onda conservadora tem como características ser economica-

mente liberal, moralmente reguladora, punitiva e intolerante (ALMEIDA, 

2019). O presidente eleito em 2019, Jair Bolsonaro, acaba encarnando essa 

onda, ao abraçar as pautas dos costumes que tem na bancada evangélica 

sua ardorosa defensora e também ao colocar-se ao lado das(os) evangéli-

cas(os) que são sensíveis às questões relativas ao corpo e costumes, ainda 

de acordo com este autor. Portanto, seu discurso foi contrário às mudanças 

empreendidas nas últimas décadas e que diziam respeito justamente 

àquilo que estamos discutindo aqui: sexualidades, gênero e reprodução. 

Isso resulta no recrudescimento destas pautas desde 2019, ainda que, 

como apontado, elas já vêm fazendo parte da constelação e da retórica des-

tes grupos nos últimos anos.  Nosso intuito neste texto, portanto, foi 

evidenciar o que se tem se desenhado diante dos nossos olhos a partir des-

ses cenários e que toma a infância como artífice sobre o qual se sustentam 

os ataques que se voltam contra noções como gênero. Quisemos colocar 
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em relevo a maneira insidiosa como estes grupos têm se valido da proteção 

de uma determinada infância – branca, classe média e alta - para poderem 

atacar, perseguir, humilhar e condenar uma série de pessoas interessadas 

em discutir assuntos como gênero, diversidade sexual, direitos sexuais e 

reprodutivos.  
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El neoliberalismo ha traído mucho daño a la vida cotidiana de las bolivianas y 

los bolivianos, porque nos ha dicho: hay que ser egoístas e individualistas, para 

poder triunfar socialmente. Nos dijo que no teníamos que preocuparnos por 

las y los demás, que vos y máximo tu familia, tiene que salir adelante, del resto 

de la gente no tiene que importante, ni tienes que preocuparte, todo es una 

competencia y libre mercado. 

El neoliberalismo ha puesto modelos de eficiencia y éxito social, que van en 

contra de la solidaridad y la justicia social. Es más exitoso o exitosa quien tiene 

más plata, no importa como la consigue. Este es solo un aspecto de lo que el 

neoliberalismo puso en nuestros corazones y ahora tenemos que cambiarlo.” 

(PAREDES; GUZMÁN, 2014, p.92-93) 
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Na Bolívia a taxa de feminicídio é de 128 mulheres a cada 100.000 

habitantes, segundo dados de 2018, do Observatório de Igualdade de Gê-

nero da América Latina e do Caribe4. Nos últimos anos, as iniciativas 

governamentais em prol da equidade de gênero têm garantido a autono-

mia nas tomadas de decisões e a representação das mulheres nos diversos 

setores da política, porém a falta de autonomia econômica e até física deixa 

nítido o quanto o país ainda precisa caminhar em direção à equidade. As 

ações não se mostram suficientes para modificar o quadro atual, que re-

quer intervenções concretas para diminuição da desigualdade, leis severas 

contra discriminação e violência e também, mudança social e cultural em 

relação ao patriarcado e ao neocolonialismo imperante na Bolívia e em vá-

rias nações da América Latina. 

A partir do Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades “Muje-

res Construyendo la Nueva Bolivia para Vivir Bien” (BOLIVIA, 2008) e da 

Constituición Política del Estado (BOLIVIA, 2009) um cenário de mudan-

ças é vislumbrado no país e muitas destas conquistas ocorrem por meio 

da luta das feministas comunitárias. Neste capítulo temos por objetivo 

“identificar os avanços das políticas para igualdade de gênero na Bolívia, 

explicitando a vertente do Feminismo Comunitário e os movimentos que 

contribuíram para este avanço”.  

 

1. Os Reflexos das Políticas Neoliberais de Igualdade de Gênero 

 

De acordo com Momsen (2004) até a década de 1970 a maior parte 

das políticas do mundo voltadas para as mulheres direcionava-se ao papel 

da mulher enquanto mãe e esposa, pois estavam pautadas na saúde ma-

terna, na saúde infantil de seus filhos e suas filhas e na redução da 

fertilidade. Os movimentos de mulheres, as estudiosas e ativistas 

 
4Disponível em: <https://oig.cepal.org/pt/paises/6/profile. Acesso em: 04 jul. 2020. 
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feministas, e as conferências internacionais das mulheres da Organização 

das Nações Unidas (ONU) tiveram um papel fundamental para que as 

questões relacionadas ao gênero e às mulheres fossem inseridas na agenda 

do desenvolvimento internacional. 

Em meados dos anos 80, para frear a inflação, consequência da dívida 

externa adquirida durante o domínio do liberalismo embutido, vigente em 

grande parte do mundo desde o fim da década de 1950, a economia da 

Bolívia assume uma rumo neoliberal, que se consolida após o Consenso de 

Washington, atendendo aos interesses das grandes transnacionais que se 

apropriam dos excedentes econômicos dos países em desenvolvimento 

para o seu crescimento (CARMO, 2018). De certa forma, o neoliberalismo 

amplia a desigualdade e reflete negativamente na parcela da população 

mais pobre e nas minorias (BOLÍVIA, 2008), especialmente, nas mulheres 

indígenas e campesinas que migram ou não para as zonas urbanas da Bo-

lívia na década de 1990. 

Ao mesmo tempo em que a agenda de gênero das Nações Unidas, que 

teve início com doze áreas prioritárias de ação na Declaração e Plataforma 

de Ação da IV Conferência Mundial sobre a Mulher (ONU, 1995), seguida 

de propostas como a do Programa de Acción Regional para las Mujeres da 

América Latina y el Caribe 1995-2001 teve substancial importância para o 

início das políticas voltadas para a igualdade de gênero na Bolívia, assim 

para as de outras regiões da América Latina, seu cunho neoliberal acentua 

a desigualdade e as relações entre pobreza e gênero se tornam mais evi-

dentes.  

Os impactos das reformas dos anos 90 foram sentidos pelas mulheres 

que empobreceram ainda mais devido a legislação trabalhista e à ausência 

de participação política para suas reivindicações em prol do acesso aos 

bens e serviços. As mulheres indígenas e campesinas que migraram para 

as zonas urbanas em busca de trabalho se viram em cargas horárias 
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exaustivas, fazendo tripla jornada para conciliar os afazeres domésticos e 

os cuidados com as crianças com o seu trabalho, vivendo o que foi cha-

mado de feminização da pobreza. 

Ao findar dos anos 2000, após várias ações das políticas de gênero 

acordadas nacional e internacionalmente, segundo Marques (2019), 90% 

das mulheres com nível mais elevado de educação contribuíam com sua 

força de trabalho no mercado, enquanto que as mulheres mais pobres con-

tinuavam tolhidas pelos princípios da divisão sexual do trabalho, que 

perpetuou tanto no campo, quanto na cidade, apesar de todas as políticas 

em exercício.  

Durante esse período, de acordo com Farah e Salazar (2009), houve 

um desacordo entre os interesses das mulheres de organizações sociais e 

indígenas que lutavam pela causa e os interesses das instituições estatais 

e ONGs que trabalhavam com recursos oriundos de agências governamen-

tais. Enquanto as organizações sociais e indígenas levantavam pautas 

econômicas e redistributivas para solucionar os problemas de desigual-

dade de gênero, as instituições estatais se concentravam nas políticas de 

reconhecimento. Mas apesar da divisão entre feministas institucionaliza-

das e feministas autônomas (MARQUES, 2019), as demandas de reversão 

de exclusões raciais e étnicas e as reivindicações pela distribuição de re-

cursos produtivos, econômicos, políticos e de cidadania se tornam cada vez 

mais fortes. 

 

2. PND e Plano Nacional para a Igualdade de Oportunidades “Mulheres 

Construindo A Nova Bolívia Para Viver Bem” 

 

Em 2006 foi publicado o Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, 

Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien” - Lineamientos Es-

tratégicos (2006-2011) que propõe a superação do colonialismo e do 

neoliberalismo no país, a fim de que bolivianas e bolivianos vivam bem. 
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Esse plano incorpora e transversaliza a questão do gênero nas políticas e 

estratégias de desenvolvimento do país (CARMO, 2018, p.428), além de 

propor: 

 

[...] uma recuperação de conhecimentos e sensibilidades típicos de alguns po-

vos indígenas, que foram tanto uma reação contra o desenvolvimentismo 

convencional quanto o compromisso com uma alternativa substancial. Desta 

forma, ele se afastou das ideias ocidentais convencionais de progresso e apon-

tou para outra concepção da vida boa, incluindo uma atenção especial à 

Natureza (GUDYNAS; ACOSTA, 2011, p. 76, tradução nossa). 

 

Neste contexto surge também o Viceministerio de Género y Asuntos 

Generacionales encarregado de, “entre outras funções, formular, executar 

e avaliar os planos, leis e políticas que promovem a igualdade de gênero” 

(CARMO, 2018, p.428), além de articular Estado e sociedade civil, promo-

vendo a participação desta nas políticas públicas e transversalizando a 

perspectiva de gênero nos diversos setores e na gestão pública em geral.  

As consultas do Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales 

às organizações da sociedade civil, resultaram na aprovação do Plan Naci-

onal para la Igualdad de Oportunidades “Mujeres Construyendo la Nueva 

Bolivia para Vivir Bien” (BOLIVIA, 2008). Em consonância com o Plano 

Nacional de Desenvolvimento, o Plano Nacional de Igualdade de Oportu-

nidades coloca a equidade de gênero “como fator primordial para a 

igualdade e justiça social” (CARMO, 2018, p.429).  

 

O Plano Nacional para a Igualdade de Oportunidades apresenta diretrizes para 

os planos setoriais, departamentais e municipais de desenvolvimento, dividas 

em seis eixos temáticos, incluindo o (1) econômico, produtivo e laboral, o da 

(2) cidadania e participação política e o da (3) educação. (CARMO, 2018, p.429) 
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Segundo Villarroel (2015), o Plan Nacional para la Igualdad de Opor-

tunidades é uma tentativa de inclusão da perspectiva de gênero nos planos, 

programas e projetos oriundos do Plan Nacional de Desarrollo (2006-

2011) e por esta articulação pôde contribuir para modificação das bases 

estruturais, de longo, médio e curto prazo, do desenvolvimento produtivo, 

no que se refere às políticas de emprego, apoio a microempresas, terra, 

recursos naturais, etc. 

 

3. A Nova Constituição Política do Estado Plurinacional da Bolívia 

 

Evo Morales foi o primeiro representante indígena do país e assumiu 

a presidência da Bolívia em 2006. Essa vitória foi o resultado das lutas 

indígenas populares e de outros movimentos, contra os governos neolibe-

rais que monopolizaram o poder nas décadas anteriores. Elegeu-se com as 

promessas de ampliar o debate público e a participação social, partindo 

das camadas sociais mais oprimidas e tornar o processo mais democrático, 

bem como a de convocar uma Assembleia Constituinte, umas das princi-

pais conquistas dos movimentos sociais, para que se pudesse debater e 

concretizar uma refundação de uma Bolívia descolonizada (STEFANONI, 

2006). 

Em 2009 foi então aprovada, por meio de referendo popular, a nova 

Constituição boliviana que afirma deixar o Estado colonial, republicano e 

neoliberal, e consolidar o Estado Plurinacional, comprometido com vivir 

bien, com a pluralidade do povo boliviano, com os povos originários, com 

as lutas sociais e com os recursos naturais para a integração do país, afir-

mações essas apresentadas em seu preâmbulo. 

O vivir bien, de acordo com Rodríguez (2012), tem como principal 

fundamento o cuidado e respeito com a natureza, a vida comunitária e a 

plena vigência de seus usos e costumes. Esse conceito considera que as 
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raízes indígenas se fazem presentes na maioria das bolivianas e dos boli-

vianos, por isso é necessário alimentar-se do passado para entender o que 

se é agora, no momento presente. “Somos porque fomos. Vivemos a mo-

dernidade desde nossas próprias particularidades culturais5.” 

(RODRÍGUEZ, 2012, p. 69, tradução nossa)  

No tocante a igualdade de gêneros, observa-se que a nova Constitui-

ção adota linguagem não sexista, utilizando sempre os artigos no feminino 

e no masculino, para incluir todas as cidadãs e todos os cidadãos bolivia-

nos. A Carta Constitucional utiliza expressões como “las bolivianas y los 

bolivianos” ou “las ciudadanas y los ciudadanos”, o que é muito bem vindo, 

visto que “a linguagem é um turbilhão e nos usa muito mais do que nós a 

usamos. Ela nos carrega, molda, fixa, modifica, esmaga (...)” (LOURO, 

1997, p. 65). Para Ponce (2012), ao assumir esse tipo de linguagem a Carta 

Magna assume a necessidade de desmontar o Estado e a sociedade patri-

arcal. 

Mais uma evidência de que a igualdade de gênero ganhou importân-

cia na nova Constituição, foi a inclusão de alguns direitos para as mulheres 

que perpassam por diversos artigos, como a equidade de gênero como va-

lor do Estado (Art. 8); a equidade de gênero como princípio do sistema 

governamental (Art. 11); o direito da mulher de não sofrer violências físi-

cas ou psicológicas, no âmbito familiar bem como na sociedade (Art. 15); 

a equidade de gênero na participação política (Art. 26), que vem produ-

zindo avanços para a paridade de gênero na Bolívia; o acesso das mulheres 

á terra (Art. 395); bem como versar sobre a eliminação da violência de 

gênero, entre outros artigos (RODRIGUEZ, 2012). 

 
5Original: “Somos porque fuimos. Vivimos la modernidad desde nuestras propias particularidades culturales.” 
(RODRÍGUEZ, 2012, p. 69) 
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A participação das mulheres indígenas e não indígenas na Assembleia 

Constituinte foi fundamental para que os direitos das mulheres fossem ga-

rantidos e reconhecidos nesse processo, que foi uma ótima oportunidade 

para que houvesse avanços nas pautas das mulheres, levando em conta a 

diversidade de classe, étnica e sexual que caracteriza o país (RODRIGUEZ, 

2012). 

A nova Constituição é inovadora e traz avanços no aspecto jurídico, 

entretanto é relevante ressaltar que passados mais de 10 anos da promul-

gação deste documento, a Bolívia, ainda tem um altíssimo índice de 

feminicídio, liderando a lista dos países sul-americanos, conforme repor-

tagem publicada na revista Carta Capital em setembro de 2019 6. 

 

4. A Paridade 

 

Com a participação dos movimentos feministas na Assembleia Cons-

tituinte, as mulheres conseguiram colocar também a equidade e igualdade 

de gênero na representação política na Constituição aprovada em 2009. 

Conquista essa a ser celebrada, visto que ainda os cargos públicos são ma-

joritariamente ocupados por homens ao redor do mundo. Porém é 

necessário, conforme Lagarde (2012) eliminar as opressões estruturais (e 

a representação política é um dos locais onde essa opressão se instaura), 

bem como extirpar o domínio do poder dos homens para que se possa 

construir a igualdade de gêneros. “Quando as mulheres participam politi-

camente, a sociedade e o estado se transformam.” (LAGARDE, 2012, p. 25) 

Afinal qual a importância de se incentivar que mais mulheres estejam 

nas câmaras, nos congressos, nos senados, mesmo que seja por meios das 

políticas de cotas? Para Anne Phillips (2001) a demanda por representação 

 
6Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/bolivia-e-o-pais-com-maior-numero-de-feminici-
dios-na-america-do-sul/. Acesso em: 30 jun. 2020. 
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política faz parte da democracia, demanda de grupos que se reconheçam 

marginalizados, invisíveis, silenciados, excluídos estão em alta. E mesmo 

sendo possível incluir pautas políticas sem incluir os membros desses gru-

pos, como é possível imaginar que homens possam falar pelas mulheres 

quando o que está em questão sejam políticas que todos estejam de acordo. 

Questões como a superlotação dos transportes públicos, o descaso com a 

educação pública ou a utilização dos agrotóxicos são questões que vão além 

do gênero. Agora, como poderá um homem defender questões tão parti-

culares como violência contra a mulher, aborto, igualdade de gênero ou 

saúde feminina? É o que questiona Martini (2018). Os assuntos que dizem 

respeito, particularmente à mulher, são mais bem tratados quando há 

maior presença de mulheres nas tomadas de decisões a respeito desses 

temas, mesmo que todas as mulheres não tenham a mesma opinião elas 

ainda podem discutir como também público para quem essas medidas se-

rão direcionadas. 

Em 1997 as cotas de gênero na política foram instituídas na Bolívia, 

por meio da Lei de nº 1779, de reforma e complementação do Regime Elei-

toral. Essa lei instituía que 30% das candidaturas fossem ocupadas por 

mulheres, de modo que a cada três candidatos/as, uma fosse mulher. Mais 

de uma década depois, em 2010, a Lei nº 26, do Regime Eleitoral regula-

menta que deverá haver equivalência entre as candidaturas de homens e 

mulheres, garantindo que, pelo menos, 50% das candidaturas titulares 

pertencem às mulheres. Caso o número de candidatos/as seja ímpar, a 

preferência será para as mulheres. 

Com essas políticas de representação feminina na política, hoje a Bo-

lívia conta com mais de 53% de cadeiras parlamentares ocupadas por 
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mulheres e é o terceiro país com maior número de mulheres ocupando 

cargos políticos, ficando atrás apenas de Ruanda e Cuba7. 

Segundo Kabeer (2005) os três indicadores que monitoram o pro-

gresso na conquista da igualdade de gênero e no empoderamento das 

mulheres são educação, emprego e participação política. Isso porque eles 

possibilitam impacto positivo na vida das mulheres e podem iniciar pro-

cessos de transformação, iniciando-se em desigualdades imediatas, mas 

não se limitando a estas, ou seja, modificando as estruturas discriminató-

rias patriarcais por meio do questionamento e ação das mulheres frente 

aos papéis de antemão assumidos por elas tradicionalmente. Todavia, Pa-

redes (2015) afirma que apenas a participação política não se faz suficiente, 

sendo necessário superar a paridade e alternância política para fortalecer 

as capacidades de decidir e criar a sociedade almejada, ao traduzir os so-

nhos das mulheres em políticas públicas. 

 

5. Das Lutas do Feminismo Comunitário 

 

Com o advento da globalização, da modernidade e do neoliberalismo 

na Bolívia na década de 1990, as promessas de que o país se tornaria um 

paraíso de bem estar e desenvolvimento emergiram, porém essa sociedade 

boliviana do futuro nunca chegou. As mulheres foram incorporadas ao 

mercado de trabalho para tapar o buraco das crises econômicas geradas 

pelas privatizações das empresas públicas e estiveram sujeitas às 

demissões em massa, à livre contratação e às demais medidas 

antipopulares e antiestatais no país (PAREDES, 2015). Paredes (2015) 

afirma que a estratégia foi e segue sendo das mais variadas, como explorar 

o trabalho das mulheres que são as primeiras a serem demitidas ou 

 
7 Disponível em: <http://archive.ipu.org/wmn-e/arc/classif010219.htm. Acesso em: 27 jun. 2020. 
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obrigando-as a ocupar “voluntariamente” alguma função que deveria ser 

do Estado, mas é jogada para a esfera doméstica, onde, por conta dos 

papéis de gêneros definidos numa sociedade patriarcal, acabam a cargo 

das mulheres. 

De acordo com Alvarez (1999) as ONGs feministas de algum modo, 

desenvolveram os projetos dos governos neoliberais, introduzindo as dis-

cussões de gênero nestes, enquanto que a competência estatal que deveria 

ser responsável por ações mais incisivas teve uma atuação mais amena. 

Desta forma, houve uma cisão do movimento feminista na América Latina, 

separando as feministas em feministas institucionalizadas e feministas au-

tônomas em muitos países. Neste contexto, as feministas autônomas 

acusaram as feministas institucionalizadas de se venderem para o Estado 

neoliberal. É o caso do movimento de feministas autônomas bolivianas 

com inspiração anarquista, Mujeres Creando, que se formou na década de 

1990. 

Este movimento foi responsável pelas críticas dos demais movimen-

tos nos espaços institucionais, atribuindo à ação destes outros a 

responsabilidade pela conotação de desenvolvimento ao feminismo e à 

perspectiva de gênero (AILLÓN, 2015, p. 17). Outros grupos de feminismo 

autônomo da América Latina, também culparam os movimentos de espa-

ços institucionalizados de priorizar a agenda dos seus financiadores, em 

detrimento das demandas feministas (GARGALLO, 2006). 

Assim, o movimento Mujeres Creando, mobilizou pautas como sexu-

alidade e diversidade, que haviam sido abandonadas pelas ONGs e 

elaborou com pioneirismo princípios e linhas de ação para o feminismo 

das mulheres indígenas, apontando as dificuldades das mulheres que tam-

bém são vítimas das desigualdades em função da raça (MARQUES, 2019, 

p.49). 
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5.1 O Feminismo Comunitário 

 

Uma das principais teóricas do Feminismo Comunitário é Julieta Pa-

redes, uma ativista boliviana, lésbica e de origem aymara. O Feminismo 

Comunitário nasce a partir do feminismo autônomo boliviano, das lutas 

populares e dos movimentos sociais. É uma teoria social antipatriarcal, 

antineoliberal e antirracista, uma alternativa frente ao feminismo hege-

mônico, produzido pelas mulheres bolivianas, mas que pode se aplicar a 

todas as mulheres do mundo. Pois para elas, uma teoria social tem como 

objetivo “buscar a causa dos problemas sociais que nos interessa resolver, 

desenhar um caminho de como solucioná-los e fazer uma proposta de so-

ciedade onde estes problemas não voltem a se repetir.” (PAREDES; 

GUZMÁN, 2014, p. 64) 

Paredes e Guzmán (2014) ao explicarem o Feminismo Comunitário 

dizem que por esse ser um movimento revolucionário é necessário que se 

enfrente o colonialismo acadêmico intelectual. Ao longo da história, o pen-

samento, o conhecimento e as lutas vindos da Europa ocidental foram 

colocados como mais importantes e como referências para as outras partes 

do mundo. Isso aconteceu inclusive com a palavra feminismo e sua forma 

de uso, que vem da Europa, desde a Revolução Francesa e por isso é co-

mum pensar que a luta das mulheres contra o patriarcado teve início nesta 

parte do continente e que sirva de modelo para o mundo todo. Entretanto 

as autoras argumentam que suas ancestrais já lutavam contra as formas 

de dominação muito antes das relações coloniais entre Europa e Abya Yala, 

nome dado à América Latina e Caribe, pelos povos indígenas. 

Para as autoras, o feminismo ocidental pressupõe que todas as mu-

lheres do mundo reivindicam as mesmas coisas, porém, para as feministas 

do Sul, além da luta pelo fim da violência doméstica, por exemplo, é ne-

cessário também lutar pelo fim da violência estrutural que beneficia as 
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mulheres burguesas que exploram o trabalho das mulheres e dos homens 

do Sul. As mulheres brancas e burguesas também sofrem com o ma-

chismo, mas a grande diferença é que as mulheres da classe trabalhadora 

além de sofrerem com o machismo também são oprimidas, exploradas e 

discriminadas pelas mulheres burguesas (PAREDES; GUZMÁN, 2014). 

Quando falamos em patriarcado, falamos conforme Paredes e Guz-

mán (2014) sobre um conceito político e de um sistema que oprime, 

explora, violenta e discrimina historicamente as mulheres. Esse sistema 

pode ser observado nos costumes, tradições, normas familiares, hábitos 

sociais, ideias, símbolos, leis, educação e define os papéis de gênero fa-

zendo com que se pareçam naturais e universais. 

É válido destacar que para essa teoria social ser mulher vai além dos 

essencialismos biológicos, mas passa pelos princípios da materialidade, da 

memória histórica e da existência política. Já o gênero é uma categoria po-

lítica, uma prisão para os corpos de mulheres e também dos homens. 

 

O cárcere sobre o corpo do homem se chama gênero masculino e o cárcere 

sobre o corpo da mulher se chama gênero feminino. Porém o mais importante 

do conceito de gênero é que é uma relação de inferiorização da mulher, porque 

embora ambos sejam cárceres, para o patriarcado o cárcere do homem vale 

mais que o da mulher (PAREDES; GUSMÁN, 2014, p. 74, tradução nossa)8. 

 

Paredes e Guzmán (2014) apontam que existem pessoas que definem 

o Feminismo Comunitário como Feminismo Indígena, mas essa definição 

é equivocada visto que muitas indígenas não se afirmam feministas e mui-

tas não querem ser feministas. 

 
8 Original: La cárcel sobre el cuerpo del hombre se llama género masculino y la cárcel sobre el cuerpo de la mujer se 
llama género femenino. Pero lo más importante del concepto de género es que es una relación de inferiorización de 
la mujer, pues aunque ambas son cárceles, para ele patriarcado la cárcel del hombre, vale más que la cárcel de la 
mujer (PAREDES; GUSMÁN, 2014, p. 74). 
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Pode-se falar em Feminismo Comunitário ou Feminismocomunitário 

(assim mesmo, tudo junto), porque não se utiliza a palavra “comunitária” 

para adjetivar o feminismo praticado pelas mulheres do sul, mas como 

uma proposta teórica-política, que visa produzir conhecimento útil, apesar 

de muitas vezes distante do conhecimento acadêmico, que para elas, não 

se importa tanto com as soluções dos problemas reais que as afligem. Para 

as feministas comunitárias, não seria interessante criar outra palavra para 

nomear o movimento, pois a palavra feminismo é mundialmente conhe-

cida e tem força. Então se (re)apropriam do termo, ao se denominarem 

feministas também, porém o ressignificam ao questionar seu significado 

eurocêntrico, além de criar espaços para debates para todas as mulheres 

do mundo, inclusive as mulheres indígenas bolivianas. 

 

Nós, Feministas Comunitárias, escolhemos a estratégia de combater o signifi-

cado e as atribuições conceituais dos termos Feminismo e Feminista, para, a 

partir daí, debater de qual feminismo estamos falando, ou seja, qual signifi-

cado estamos atribuindo ao feminismo (PAREDES; GUZMÁN, 2014, p. 17, 

tradução nossa) 9. 

 

Para o Feminismo Comunitário o feminismo refere-se “a luta de qual-

quer mulher, em qualquer tempo da história, em qualquer parte do 

mundo, que luta ou se rebela contra o patriarcado que a oprime ou que 

quer oprimir” (PAREDES; GUZMÁN, 2014, p. 67), assim,  

 

Chamarmo-nos feministas é deixar a porta aberta para a possibilidade de 

construir um movimento mundial de mulheres contra o patriarcado. É um 

reconhecimento das lutas de todas as mulheres e a possibilidade da 

 
9 Original: Nosotras, Feministas Comunitarias, eligimos la estrategia de pelear el significado y pelear las atribuiciones 
conceptuales de los términos Feminismo y Feminista, desde ahí debatir de qué feminismo estamos hablando o sea 
qué significado le estamos dando al feminismo. (PAREDES; GUZMÁN, 2014, p. 17) 
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coordenação das lutas com todas as mulheres que assim o queiram, sem hie-

rarquias nem privilégios. (PAREDES; GUZMÁN, 2014, p. 18, tradução nossa)10.  

 

Nesse sentido o pensamento do Feminismo Comunitário luta pela li-

bertação das mulheres e contra os ataques das hegemonias na construção 

do conhecimento, por isso a importância de se esclarecer as diferenças e 

as raízes de cada pensamento para que se possa construir conceitos e me-

todologias próprias para que o Feminismo Comunitário não seja apenas 

uma vertente do feminismo europeu. Também propõe uma revolução an-

tipatriarcal, compromete-se com a libertação e a justiça social de todos os 

povos, a partir das mulheres, resgata as lutas e resistências das antepas-

sadas indígenas, que foram realizadas a partir dos saberes de suas 

comunidades. 

A comunidade é uma das categorias mais importantes para esse mo-

vimento, não é apenas um território, mas é o lugar de onde se fala, o lugar 

de onde se faz política. A comunidade é o corpo político transformador 

(GUZMÁN; TRIANA, 2012; PAREDES, 2015). 

As autoras exemplificam a comunidade fazendo analogia com um 

corpo humano. As mulheres são a metade desse corpo, os homens são a 

outra metade, no meio estão as pessoas intersexuais. Para elas, a luta é 

para que o corpo todo, que representa a comunidade nessa analogia, possa 

viver bem. Hoje apenas um olho, uma mão, um lado do corpo (comuni-

dade) funciona bem, o lado dos homens. Se os dois olhos, as duas mãos, 

os dois pés funcionarem bem, a comunidade toda enxerga bem, caminha 

bem. Quando elas falam de metade, não querem dizer metade de um casal 

 
10 Original: Llamarnos feministas es dejar la puerta abierta a la possibilidad de contruir un movimiento mundial de 
mujeres contra el patriarcado. Es un reconicimiento a las luchas de todas las mujeres y la possibilidad de la coordi-
nación de las luchas con todas las mujeres que así lo quieran, sin jerarquias ni privilegios. (PAREDES; GUZMÁN, 
2014, p. 18) 
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heterossexual, mas um par político, portanto o que existe hoje não é uma 

comunidade (PAREDES; GUZMÁN, 2014). 

Em suma é sobre oportunizar a igualdade de lutas e pensamentos das 

mulheres no mundo, sem que as hegemonias eurocêntricas se coloquem 

como modelo a alcançar. Não menos importante, é um movimento social 

que acontece de forma circular do conhecimento, herança dos povos ori-

ginários. Também se luta pela libertação das estruturas de violência, 

opressão, discriminação, exploração, bem como a morte pelo patriarcado. 

Além de contribuir para com a autonomia e a descolonização dos corpos 

das mulheres para recuperar a energia espiritual dos corpos, sonhos e lu-

tas das mulheres originárias (PAREDES; GUZMÁN, 2014). 

 

6. Mudanças Sociais, Investimento em Educação 

 

A educação tem um papel fundamental para a transformação das re-

lações sociais.  “Se a educação sozinha, não transforma a sociedade, sem 

ela tampouco a sociedade muda.” (FREIRE, 2000, p. 67). Sabemos da ne-

cessidade das muitas outras políticas para transformar a situação injusta 

e opressora em relação ao gênero, principalmente, no que se refere a fe-

minização da pobreza. No entanto, uma educação crítica pode contribuir 

para o questionamento dos papéis tradicionais de gênero e a naturalização 

das relações que o circundam. “O acesso à educação contribui para a capa-

cidade da mulher de questionar, refletir e agir sobre as condições que 

incidem em sua vida” (CARMO, 2018, p.422). 

Portanto, não é suficiente “reformar as reformas”, mas é preciso 

combater o individualismo, o consumo, o sistema neoliberal como um 

todo, que concebe o ser humano com fim em si mesmo, ao invés da sua 

capacidade de ser e agir (VÁSQUEZ, 2006, p.33). 
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Vásquez (2006) nos adverte que o sistema educacional cumpre uma 

função estratégica de mudança cultural e, dessa forma, se faz necessário 

iniciar as transformações pelos conteúdos curriculares, pelo currículo 

oculto que permeia as relações entre os agentes educativos, bem como im-

plementar uma formação docente questionadora do imaginário sexista e 

mais atenta às questões de gênero (VÁSQUEZ, 2006). 

Kabeer (2005) aponta que os currículos reforçam os papéis tradicio-

nais de gênero e, por conseguinte, reproduzem desigualdades. E 

exemplifica, com o período em que o currículo preparava meninas para os 

papéis de mães e esposas. 

Vásquez também alerta que, de nada adianta modificar programas e 

conteúdos de caráter disciplinar, introduzindo disciplinas que trabalhem a 

diversidade étnica e as diferenças entre os homens e as mulheres. A apren-

dizagem da diferença e da cidadania ocorre por mudanças profundas na 

concepção de conhecimento dos docentes e na organização curricular.  O 

ensino e a aprendizagem da diferença, do multiculturalismo e de uma nova 

forma de cidadania faz parte de um “currículo transversal”, que perpassa 

por todas as áreas do saber e não são exclusividade das ciências sociais. 

(VÁSQUEZ, 2006) 

O enfoque do multiculturalismo deve questionar a diferença e não 

celebrar a diversidade, ou seja, é preciso ir além da tolerância e respeito e 

questionar como a diferença se produz e como as identidades se fixam 

(SILVA, 2000) no seio das relações sociais, pois “a força homogeneizadora 

da identidade normal é diretamente proporcional à sua invisibilidade” 

(SILVA, 2000, p.83).  

 

O ‘currículo transversal’ questiona a neutralidade e a objetividade do conheci-

mento e do saber científico. Nesse sentido, as diferenças socioeconômicas, 

urbano/rural, de idade, de sexo, étnicas, religiosas, de orientação sexual ou 
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devido à limitações físicas e psicológicas, entre outras, deveriam integrar o 

‘currículo transversal’ e talvez, com maior razão, campos do saber como a ma-

temática, linguagem e ciências naturais, já que o desenvolvimento destes 

conhecimentos são imprescindíveis no mundo atual, e porque o domínio dos 

mesmos tem mostrado discriminações e preconceitos que colocam em des-

vantagem aos grupos da população mais pobres, os do setor rural, os grupos 

étnicos e às mulheres (VÁSQUEZ, 2006, p.31, tradução nossa)11. 

 

A abordagem das diferenças deve ser assumida de maneira direta em 

suas múltiplas manifestações nos conteúdos curriculares de todas as áreas 

do saber, no currículo oculto presente nas práticas escolares, na comuni-

cação e nas relações cotidianas de sala de aula e não pode se diluir em 

discursos amplos e abstratos como “formação integral do sujeito”, “equi-

dade”, “cidadania”, que não têm relação direta e imediata com a diferença 

sexual, étnica e de classe (VÁSQUEZ, 2006) 

As diferenças étnicas, socioeconômicas, de idade, etc., têm maior 

aceitação quando comparadas às diferenças de gênero. De acordo com 

Vásquez (2006), ao mesmo tempo que se reivindica pelo discurso à uma 

nova noção de cidadania, se tratam as mulheres como cidadãs de quinta 

categoria. Sendo assim, os conteúdos e práticas pedagógicas não deve se-

parar vida escolar de vida cotidiana. Na escola a vida de crianças e jovens 

se expressam com maior intensidade e complexidade. É dentro dela que 

se manifestam identidades, subjetividades, pela vivência da corporalidade 

e sexualidade e outras experiências em suas vidas, distintas e/ou não limi-

tadas à vida produtiva. (VÁSQUEZ, 2006). 

 

 
11 Original: El “currículo transversal” cuestiona la neutralidad y la objetividad del conocimiento y del saber científico. 
En tal sentido, las diferencias socioeconómicas, urbano/ rural, de edad, de sexo, étnicas, religiosas, de orientación 
sexual o debidas a las limitaciones físicas y psicológicas, entre otras, deberían integrar el “currículo transversal” y 
quizá, con mayor razón, campos del saber como matemáticas, lenguaje y ciencias naturales, puesto que el desarrollo 
de estos conocimientos resulta imprescindible en el mundo actual, y porque el dominio de los mismos ha mostrado 
discriminaciones y sesgos que colocan en desventaja a los grupos de población más pobres, a los del sector rural, a 
los grupos étnicos y a las mujeres (VÁSQUEZ, 2006, p.31). 
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Capítulo 6 

 
Tecnologias na formação docente: 

teoria e prática entrelaçadas e 
recontextualizadas em narrativas digitais 

 
Alessandra Rodrigues 1 

 

 

“Esta profissão precisa de se dizer e de se contar”. 

António Nóvoa (1995) 

 

1. A título de Introdução 

 

No atual contexto de digitalização das ações cotidianas, de constru-

ções em redes e de ubiquidade das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC) ocorrem, como aponta Almeida (2016, p. 527): 

 

[...] mudanças significativas na cultura, nas relações sociais, nos modos de 

buscar e gerar informações, de expressar o pensamento e a afetividade, na 

atribuição de significados e sentidos ao conhecimento e à própria vida. Tais 

práticas estão integradas ao cotidiano, aos espaços de trabalho e aos relacio-

namentos, adentrando as salas de aula e interferindo nas relações educativas 

mais pelos novos modos de pensar, representar, aprender e se relacionar do 

que propriamente pelos equipamentos [...].  

 

Ao permitir, por exemplo, que conteúdo e forma sejam agregados e 

veiculados num espaço-tempo virtual/digital, as tecnologias alteram as 

formas de conhecer, suprimem o fator distância (BIANCHETTI, 2008) e 

 
1 Doutora em Educação: Currículo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Graduada em Letras, especia-
lista em Língua Portuguesa e mestra em Educação pela Universidade do Planalto Catarinense. É professora adjunta 
da Universidade Federal de Itajubá (Unifei). Docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação em 
Ciências da Unifei, na Linha de Educação e Tecnologias. E-mail: alessandrarodrigues@unifei.edu.br 

mailto:alessandrarodrigues@unifei.edu.br
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modificam as próprias relações humanas. Nesse cenário, não podemos 

desconsiderar ou minimizar a potencialização das narrativas ao serem 

construídas com as TDIC  e seus possíveis impactos no currículo e na for-

mação docente – considerando o ganho potencial que essas tecnologias 

conferem às práticas pedagógicas e ao processo de escrever e escrever-se. 

Além disso, tendo em vista que as narrativas digitais abrangem todas as 

formas e processos narrativos produzidos e compartilhados digitalmente 

(CLARKE; ADAM, 2012), essa hibridização de mídias e linguagens poderia 

permitir, “[…] ao autor da narrativa, representar mais amplamente as 

múltiplas facetas da experiência narrada e compartilhada […]” 

(RODRIGUES, 2020, p. 697).  

Como há tempos já previa Pierre Lévy (1992), a escrita multimidiática 

e hipertextual (pela qual se compõem as narrativas digitais) está mais pró-

xima da montagem de um grande espetáculo do que daquilo que 

tradicionalmente conhecemos como a redação clássica – em que o autor 

preocupava-se ‘apenas’ com a coerência do texto estático e linear. Assim, 

as possibilidades abertas pelas TDIC na construção de narrativas são, cer-

tamente, um elemento essencial nos estudos que versam sobre a temática 

das tecnologias na formação humana – por consequência, na formação do-

cente.  

No espaço-tempo da cultura digital em que vivemos, torna-se essen-

cial que os professores se apropriem das TDIC utilizando-as tanto no 

próprio processo de aprendizagem quanto em sua prática pedagógica. Mas 

não meramente para automatizar velhas práticas, facilitá-las ou torná-las 

mais rápidas, como simples recursos de captação e distribuição de infor-

mações.  É preciso apropriar-se também, e especialmente, das novas 

lógicas de pensamento e formas de representar, aprender e ensinar que 

acompanham as tecnologias digitais de nosso tempo. As narrativas digitais 

podem ser um caminho para o desenvolvimento dessas lógicas e para a 
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promoção também do pensamento computacional (RODRIGUES; 

ALMEIDA, 2019) e de multiletramentos que podem extrapolar os contex-

tos de formação de professores e alcançar as práticas docentes de forma a 

tornar mais significativos os processos de ensinar e de aprender mediados 

pelas TDIC.  

Nesse contexto, este capítulo pretende apresentar reflexões acerca 

das narrativas digitais como espaços possíveis de ressignificação e recon-

textualização das experiências formativas em relação direta com a prática 

pedagógica mediada por tecnologias num movimento dialético de ação-

reflexão-ação.  

 

2. Tecnologias e narrativas digitais como ferramentas cognitivas e culturais 

na formação docente 

 

Para superar o uso meramente instrumental das tecnologias em con-

textos educacionais, há desafios imensos no que diz respeito à organização 

e estrutura das escolas, ao acesso e à velocidade da internet, à gestão esco-

lar, às crenças e aos valores relacionados à permissão e ao uso de 

tecnologias móveis sem fio (TMSF) em sala de aula, às políticas públicas, 

à refração e desconfiança de muitos docentes em relação ao uso pedagó-

gico das TDIC... 

No caso deste capítulo, nosso foco está nos desafios da formação do-

cente, alguns dos quais foram elencados por Fantin (2012), e, por certo, 

são também grandes e nada fáceis de superar: 

 

a) analisar o contexto cultural, o ambiente, a estrutura e cultura organizativa 

da escola; b) conhecer métodos de análise e de pesquisa para viabilizar pro-

postas de uso das TIC na escola; c) conhecer as mídias, suas linguagens e seus 

processos, suas lógicas de produção e consumo; d) atuar pedagogicamente na 

perspectiva das aprendizagens multimídia e das múltiplas linguagens; e) saber 
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usar e operar com qualidade as mídias e as TIC em contextos formativos; f) 

analisar textos diversos [...]; g) planejar a mediação e a intervenção formativa 

[...]; i) trabalhar em grupo; j) aprender e ensinar on-line usando crítica e cri-

ativamente as ferramentas da cultura digital, as redes sociais e plataformas 

comunicativas, e outras (FANTIN, 2012, p. 293-294). 

 

Além desses, há ainda o desafio que interessa mais diretamente a este 

texto: a  formação de professores para integração curricular das tecnolo-

gias digitais (ALMEIDA; VALENTE, 2011; ALMEIDA, 2009; 2004; 

VALENTE, 2013; RODRIGUES, 2017) – o que demanda, como aponta Al-

meida (2014), docentes que tenham consciência do que é o conceito de 

currículo e que estejam preparados para fazer a integração TDIC/currículo 

com intencionalidade pedagógica bem definida.  

Para vencer tantos obstáculos, entendemos que um primeiro passo é 

compreender e utilizar as tecnologias enquanto ferramentas educativas, 

mas, para além disso, como instrumentos transformadores do mundo, das 

relações, das maneiras de ver e agir no mundo (SANCHO, 2019), “[...] 

como instrumentos culturais para a transformação social, a democratiza-

ção, a melhoria das condições de trabalho, a solidariedade, a realização 

humana e a educação de qualidade para todos” (ALMEIDA, 2014, p. 21). 

 Compreendidas e utilizadas desde essa perspectiva conceitual, as tec-

nologias podem criar condições para uma formação docente 

contextualizada e permanente, na qual os educadores possam “[...] refletir 

sobre a própria prática com o uso das TDIC e reconstruir o saber ensinado 

[...] com a integração dos instrumentos simbólicos que caracterizam a cul-

tura digital” (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p. 75, grifos dos autores).  

Pensando nas características das narrativas digitais desde esse ponto de 

vista, podemos compreendê-las como ferramentas educativas potencial-

mente transformadoras da aprendizagem e da relação docente-discente 
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nos processos de ensinar e aprender mediados pelas TDIC, desde que ex-

ploradas como mais do que simples recursos técnicos.  

Essa visão das narrativas digitais busca suporte na perspectiva de Jo-

nassen (2007) acerca do uso das tecnologias como “ferramentas 

cognitivas”, uma vez que elas podem funcionar como “[...] parceiras inte-

lectuais do aluno, de modo a estimular e facilitar o pensamento crítico e a 

aprendizagem superior” (JONASSEN, 2007, p. 21). Da mesma forma que 

os computadores e qualquer outra tecnologia, as narrativas digitais possi-

bilitam alcançar diversos aspectos apontados pelo autor como essenciais à 

utilização de recursos tecnológicos enquanto ferramentas cognitivas, con-

forme apresenta o quadro a seguir: 

 

Quadro 1: Características das Ferramentas Cognitivas associadas às Narrativas Digitais 

Ferramentas Cognitivas/Narrativas Digitais 

- Permitem: 

representação de ideias, percepções e convicções dos estudantes; 

produção de bases de conhecimentos multimídia organizadas pelos estudantes; 

comparações entre perspectivas, convicções e visões de mundo; 

representação de perspectivas, argumentos e histórias; 

existência de um espaço seguro e estimulante para o pensamento dos estudantes; 

colaboração com os outros; 

construção coletiva de conhecimentos; 

reflexão, articulação e representação do que os estudantes sabem; 

reflexão sobre o que o estudante aprendeu e como aprendeu; 

estímulo às negociações internas dos estudantes e à construção de significados; 

construção de representações pessoais dos significados; 

desenvolvimento do pensamento cognitivo; 

ampliação e reestruturação cognitiva. 

 

- Servem a propósitos culturalmente definidos; 

- Não necessariamente facilitam uma tarefa, mas objetivam usar mais efetivamente os esforços mentais dos 

estudantes; 

- Exigem que os estudantes pensem profundamente sobre o conteúdo que estão aprendendo; 

- São dispositivos de pensamento crítico; 

- Envolvem ativamente o estudante na criação de conhecimento que reflete a compreensão e concepção da in-

formação; 

- Funcionam como extensão da capacidade humana de invenção e criação; 

- Servem para ajudar os estudantes a organizarem e representarem o que sabem. 

Fonte: Autoria própria. Adaptado de Jonassen (2007). 
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Considerando as possibilidades que se abrem ao compreendermos e 

utilizarmos o aparato tecnológico como uma ferramenta cognitiva bem 

como as possibilidades de ressignificação das TDIC diante das interfaces e 

dos recursos da web 2.0, seria possível, em uma formação de professores 

alicerçada pelo currículo narrativo (GOODSON, 2007; RODRIGUES; 

ALMEIDA, 2020) e construída por meio de narrativas digitais de aprendi-

zagem2, expandir a capacidade intelectual dos docentes em processo 

formativo e ampliar a visão que eles possam ter das TDIC alçando-a para 

além da ideia da tecnologia apenas como ferramenta ou como um fim em 

si mesma.  

Isso implica também em mudar uma concepção subjacente ao receio 

ou à recusa de muitos docentes em relação às tecnologias: a de que sejam 

contrapostas a razão instrumental e a razão crítico-reflexiva, como aponta 

Assmann (2000), e passar a vê-las como “racionalidades conjugáveis e 

complementares” (p. 7).   

 

Em muitos ambientes escolares, persiste o receio preconceituoso de que a mí-

dia despersonaliza, anestesia as consciências e é uma ameaça à subjetividade. 

[…] Por isso, é sumamente importante mostrar que a função do/a professor/a 

competente não só não está ameaçada, mas aumenta em importância. Seu 

novo papel já não será o da transmissão de saberes supostamente prontos, 

mas o de mentores e instigadores ativos de uma nova dinâmica de pesquisa-

aprendizagem (ASSMANN, 2000, p. 8). 

 

Se a educação está hoje inserida em um mundo de cultura digital, a 

profissionalidade docente está também mergulhada nas TDIC, mas é 

 
2 Neste texto, as  narrativas digitais de aprendizagem são compreendidas como “[…] aquelas narrativas cujo enfoque 
temático centra-se no processo formativo dos sujeitos narradores (ainda que tenha diferentes recortes contextuais e 
temporais), são construídas com uso de tecnologias digitais de informação e comunicação, utilizam recursos multi-
modais de linguagem em sua constituição e se apresentam por meio de suportes multi ou hipermidiáticos” 
(RODRIGUES, 2017, p. 30-31). 
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preciso pensar a tecnologia como ferramenta cognitiva, como instrumento 

sociocultural de nosso tempo, para incorporá-la significativamente (e não 

apenas do ponto de vista da instrumentalização) à prática pedagógica, in-

tegrá-la ao currículo, envolvê-la na ação educativa. É necessário, para isso, 

superar posturas ingênuas e salvacionistas, mas também medrosas e de-

monizadoras, assumindo sempre uma posição crítica, de reflexão e 

questionamento numa práxis contextualizada para uma educação trans-

formadora e humanizadora – uma educação que se relaciona intimamente 

com a ideia de currículo narrativo que considera a complexidade do pro-

cesso social de ensinar.   

Nesse sentido, a formação docente para integração curricular das tec-

nologias precisaria, antes de tudo, “[…] criar condições para que os 

educadores compreendam a tecnologia em seus ‘modos de produção de 

forma a incorporá-la na prática’” (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p. 32). Essa 

ideia corrobora as afirmações de Vieira Pinto (2005), quando este aponta 

para a necessidade de se pensar socialmente a tecnologia. No que tange às 

narrativas digitais, trata-se também de pensar as TDIC como espaços pos-

síveis de criação, reflexão, investigação, acesso e produção de cultura, 

espaços de invenção e reinvenção de si e do mundo. 

 

3. Incorporação das tecnologias e das narrativas digitais às práticas 

docentes 

 

A incorporação das narrativas digitais às práticas curriculares na for-

mação docente pode fazer emergir um processo formativo orientado pelas 

premissas de integração entre tecnologia-currículo-sociedade, na medida 

em que viabiliza que os conhecimentos técnicos/tecnológicos aliem-se aos 

conhecimentos pedagógicos e à experiência do sujeito em formação e 
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sejam costurados pela via da narrativa, numa escritura de si que leva ao 

movimento de ação-reflexão-ação.  

Nessa dialética, os professores podem construir permanentemente 

sua identidade professoral e romper com a lógica de serem vistos como 

meros repetidores/aplicadores dos conhecimentos produzidos. Passam a 

ser atores, autores, produtores de conhecimentos e construtores de um 

currículo narrativo mediatizado pelas TDIC e no qual também é indispen-

sável compreender as potencialidades e especificidades das tecnologias. 

Essa compreensão siginifica ir além da capacidade técnica de ‘fazer funci-

onar’ para inserir a tecnologia “[…] no contexto contemporâneo, penetrar 

nessa nova linguagem, nessa nova lógica, nesse novo modo de ser, pensar 

e agir” (BONILLA, 2005, p. 100).  

Práticas de formação docente mediadas pelas tecnologias que descon-

siderem esses aspectos atuam no que Costa (2013) aponta como sendo um 

“subaproveitamento das TIC”, uma vez que ficam limitadas ao aprender 

da tecnologia e/ou ao aprender sobre a tecnologia, sem alcançar o apren-

der com a tecnologia; tampouco levando à reflexão, à significação e 

posterior recontextualização do uso das TDIC nos espaços escolares de atu-

ação dos professores após sua formação nos mais diversos níveis.   

Assim, na contracorrente do subaproveitamento descrito por Costa 

(op. cit.), a relevância e o potencial do trabalho com as narrativas digitais 

na formação docente permite aos professores em processo formativo “[...] 

ter experiências, fazer novas experiências e pensar sobre as experiências 

já vivenciadas assim como sobre as novas experiências [o que] contribui 

para a construção de trajetórias curriculares significativas para a formação 

profissional” (ALMEIDA, 2009, p. 197). Tudo isso tendo as TDIC como ali-

adas em um processo de aprendizagem no qual a “Integração tecnológica 

significativa é definida como currículos que utilizam tarefas autênticas que 

intencionalmente e ativamente ajudam os alunos a construir seus próprios 
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significados a partir da reflexão sobre as experiências” (XU; PARK; BAEK, 

2011, p. 189, tradução livre). 

Em outras palavras, é premente que a formação de professores me-

diada pelas tecnologias e voltada ao seu uso pedagógico nos contextos de 

autação dos docentes converta-se, de fato, naquilo que Josso (2004) deno-

mina como uma experiência formadora. Experiência esta que articula 

saber-fazer e conteúdos curriculares, “[...] funcionalidade e significação, 

técnicas e valores num espaço-tempo que oferece a cada um a oportuni-

dade de uma presença para si e para a situação, por meio da mobilização 

de uma pluralidade de registros” (JOSSO, 2004, p. 39). Nessa direção, o 

uso da narrativa digital como elemento curricular pode contribuir para 

uma aprendizagem mais colaborativa, além de ser considerado como “[...] 

um método inovador pelo qual os estudantes do século XXI utilizam recur-

sos tecnologicamente avançados para produzir histórias e apresentações 

significativas que, por sua vez, permitem uma co-construção enriquecida 

do conhecimento” (LaFRANCE; BLIZZARD, 2013, p. 27, tradução livre).  

Se a formação puder propiciar aos professores esse tipo de experiên-

cia com as TDIC, aliando e entrelaçando conhecimentos técnicos e 

pedagógicos, os docentes terão a chance de vivenciar um processo de apro-

ximação e apropriação crítica e criativa das tecnologias. Esse tipo de 

formação considera que o professor (em processo formativo) é o principal 

responsável pelo desenvolvimento do currículo e somente por meio de sua 

participação ativa na construção curricular poderá exercitar também sua 

participação social questionando ou criticando as tecnologias e analisando 

suas contribuições e possibilidades. Só por esse caminho poderíamos “[...] 

escapar de um currículo legitimador das relações entre poder, mídia, tec-

nologia e conhecimento que perpetuam a hierarquização social” 

(ALMEIDA; VALENTE, 2011, p. 36). 
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Do ponto de vista de realização cotidiana desse tipo de formação do-

cente para o uso pedagógico das tecnologias, Santos, Rodrigues e Rezende 

Junior (2018) defendem que é preciso, primeiro, criar condições favoráveis 

e instigantes para o professor querer se aproximar e em seguida apro-

priar-se do recurso digital porque vê sentido em fazê-lo e não porque tem 

que fazer. Assim, em primeiro lugar, a tecnologia não pode ser vista como 

um empecilho ou um dificultador da formação. Só então podemos iniciar 

ações para fomentar a inserção de recursos tecnológicos na prática peda-

gógica cotidiana do professor de forma que ele consiga atribuir significado 

para isso.  

O trabalho formativo com a produção de narrativas digitais na for-

mação docente, de antemão, descentraliza o recurso tecnológico em si 

mesmo, mas permite que o sujeito vivencie sua relação com a tecnologia e 

aprenda a utilizá-la conforme suas necessidades e anseios. Em seguida, no 

processo de construção da narrativa digital, o trabalho formativo prioriza 

os movimentos crítico-reflexivos dos sujeitos em relação aos conteúdos 

curriculares e às atitudes, posturas, escolhas e significações atribuídas pe-

los sujeitos durante o processo de narrar(-se) mediatizado pela tecnologia 

e na interação com os demais curriculantes. Nessa direção, uma formação 

como esta estrutura-se no sentido de envolver mais do que somente o do-

mínio técnico das ferramentas. É uma formação que permite ao professor 

construir, conjuntamente e de forma articulada, conhecimentos sobre os 

recursos tecnológicos, sobre as perspectivas e possibilidades educacionais 

subjacentes a esses recursos e sobre como realizar a sua integração ao cur-

rículo na prática pedagógica.  

Nessa integração, materializada na narrativa digital, a tecnologia em 

si deixa de ser o foco ou o objeto de estudo e passa a ser uma ferramenta 

cognitiva que fomenta a atribuição de sentidos (tanto pessoais quanto so-

ciais) à aprendizagem favorecendo o exercício da autoria (RODRIGUES, 
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2017) numa perspectiva humanizadora e emancipadora. Além disso, as 

narrativas digitais abrem espaço para um trabalho de formação no qual 

elementos culturais como as TDIC ou advindos delas e de suas diferentes 

linguagens (audiovisual, musical, imagética etc.) podem ajudar a compor 

o currículo articulando-se com ele e gerando múltiplos letramentos (ROJO, 

2013) – os quais, por sua vez, passam a fazer parte da prática docente.  

Esses movimentos são essenciais na formação de professores para o 

uso pedagógico das TDIC se quisermos promover um processo formativo 

que: 

 

[...] inter-relacion[e] conhecimentos teórico-educacionais, conhecimentos e 

habilidades no domínio da tecnologia e atitudes que promovam o desenvolvi-

mento da prática reflexiva, da capacidade crítica, da compreensão de que cada 

indivíduo produz conhecimento, bem como a valorização do ser humano em 

sua multidimensionalidade (cognitiva, histórico-social e ecológica) e a com-

preensão de que todos podem se tornar agentes de mudança (ALMEIDA, 2004, 

p. 86).  

 

Vistas por esse prisma, na formação docente, as tecnologias podem 

ser, elas próprias, espaços de significação e recontextualização do vivido e 

do currículo num movimento criativo e crítico-reflexivo que busca uma 

educação de qualidade, articulada com a cultura de seu tempo e as lutas 

sociais que se materializam no cotidiano da escola; mas também uma edu-

cação com alma, na qual sentimentos, emoções, desejos e sonhos não 

sejam “reprimidos por uma espécie de ditadura reacionalista” (FREIRE, 

1996, p. 145).  

 

4. Materializando as reflexões 

 

Neste tópico, a intenção é ilustrar as reflexões teóricas apresentadas 

até aqui por meio de alguns recortes de depoimentos de professores em 
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formação continuada sobre o processo de produção de narrativas digitais 

no contexto de uma disciplina de mestrado. A disciplina não tinha foco nas 

tecnologias nem em seu uso pedagógico, mas as narrativas digitais foram 

propostas desde o início como integrantes do processo de avaliação da 

componente curricular. Houve momentos de compartilhamento de ver-

sões parciais das narrativas com o grupo ao longo de todo o semestre em 

que a disciplina se desenvolveu. Cabe informar ainda, ao leitor(a), que os 

depoimentos foram coletados por meio de realização de grupo focal e to-

dos os procedimentos éticos foram seguidos.  

O primeiro ponto a ressaltar no trabalho com as narrativas digitais 

para que sejam parte do processo formativo e se tornem espaços de signi-

ficação do vivido é a liberdade de escolha que permite ao sujeito ser ativo 

em seu processo de narrar as experiências e aprendizagens que teve sem 

que as TDIC tornem-se obstáculos e acabem gerando o efeito inverso de 

afastá-lo e amedrontá-lo fazendo-o sentir-se incapaz diante dessas tecno-

logias. Assim, cada mestrando(a) pôde escolher o suporte no qual 

construiria sua narrativa digital. 

A adequação do recurso tecnológico aos interesses discursivos do su-

jeito que produz a narrativa digital e às suas construções cognitivas parece 

ter orientado as escolhas de Fernanda e Kenji3: 

 

Fernanda: No começo eu acho que eu fiquei espantada, porque era uma narra-

tiva, mas pra mim uma narrativa era contar alguma coisa. Então como eu vou 

fazer uma narrativa com vídeo? Pra mim, narrativa era discorrer. Então, ah! 

Vou fazer no word, vou discorrer e tá tudo certo. Mas ao mesmo tempo eu não 

queria que fosse algo discorrido porque... tem várias esferas na minha vida; 

tem a escola que eu trabalho, tem a faculdade, o mestrado e tem outras coisas 

que, se eu fizesse no word, talvez ficasse muito confuso. Então, eu acho que a 

 
3 Os nomes são fictícios para preservar a identidade dos participantes. 
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melhor maneira foi criar um site onde os leitores escolhessem o que eles que-

riam ler.  

 

Kenji: Primeiro eu olhei de todos né, e disse: vou pensar primeiro em fazer no 

prezi. Comecei a fazer, mas depois eu queria fazer, dentro da narrativa, as mi-

nhas práticas, o conteúdos das aulas que eu ministrava, eu queria fazer essa 

relação. Então o prezi não foi a ferramenta útil nesse momento. Então eu co-

mecei no uso do power point, essa nova versão do power point, ela é mais 

dinâmica, né? E foi por aí que eu fui me organizando.  

 

Os discursos de Fernanda e Kenji aproximam-se e trazem vários ele-

mentos importantes. A escolha dos sujeitos pelo suporte tecnológico mais 

adequado às suas intenções discursivas (e também cognitivas na medida 

em que a narrativa deveria representar as aprendizagens desses sujeitos) 

indica um gesto autoral de responsabilidade e assunção da narrativa como 

uma produção sua, pela qual e na qual estariam representados. Assim, as 

TDIC parecem ter funcionado como promotoras do pensamento e não 

como utensílios, já que os mestrandos tiveram que pensar sobre o conte-

údo, “[...] interpretá-lo de acordo com suas próprias experiências, 

convicções e conhecimentos” (JONASSEN, 2007, p. 24) e reorganizá-lo em 

um todo significativo que conectasse ações e representações ao longo do 

tempo (CHASE, 2011) numa narrativa digital singular. Para tanto, certa-

mente foram postos em causa multiletramentos (ROJO, 2013) de autores 

e leitores num currículo que se construiu mediado pelas tecnologias digi-

tais de nosso tempo. 

Outro elemento importante no trabalho com narrativas digitais na 

formação docente é o compartilhamento e a reflexão (pessoal, mas tam-

bém compartilhada) durante o processo formativo e não somente ao final 

deste. Isso leva os participantes a colocarem-se como aprendizes que se 

instruem não só com o conhecimento que vem do professor, mas dos 
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colegas e de suas experiências, das informações e construções que figuram 

nas narrativas de todos. Isso aparece no discurso de Clara:  

 

Clara: Acho que a narrativa nos obrigou ainda mais a buscar, escrever, ler no 

computador por causa das narrativas dos colegas... Acho que isso nos fez cres-

cer nesse âmbito da questão da tecnologia. A narrativa eu acho que foi o elo 

entre colegas e a sala do mestrado.  

 

Clara nos remete a uma ‘nova’ dinâmica de aprendizagem, mediada 

pelas TDIC, em que a razão instrumental e a razão crítico-reflexiva “[...] 

são conjugáveis e complementares” (ASSMANN, 2000), conforme já pon-

tuamos. Isso permitiu aos mestrandos perceberem que a mídia em si não 

despersonaliza nem anestesia as consciências, tampouco supera o profes-

sor (ASSMANN, op. cit.), mas pode contribuir para que se instale um 

processo mais dialógico de aprendizagem no qual têm vez e voz todos os 

sujeitos do currículo.  

Nessa direção, ao acompanhar as construções das narrativas digitais 

dos colegas (pelas versões parciais), Dalva sentiu-se encorajada a experi-

mentar outros recursos e até a usá-los em suas aulas – o que indica um 

movimento de aproximação da tecnologia e de reflexão sobre o uso peda-

gógico das TDIC por meio da aprendizagem compartilhada e em um 

exercício de recontextualização da experiência vivida na disciplina do mes-

trado: 

 

Dalva: Mas eu fiquei animada, e depois eu fui conversando com a Gina, eu vi 

como foi a criação do site dela e foi supertranquilo... Dá trabalho! Tinha visto 

também o prezi com a Mel...  [...] Mas acho que hoje eu já desmistifiquei aquela 

ideia de que eu não sou capaz. Não. Eu dou conta. Eu consigo fazer. E vou usar 

nas minhas aulas.  
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Dalva sugere a aprendizagem com o outro desde suas experiências 

com as TDIC como elemento importante para fazê-la aproximar-se das 

tecnologias. Esse outro é um par, um colega e não alguém que goza de 

autoridade e poder, como o professor, por exemplo. Essa aprendizagem 

com os pares modifica a dinâmica curricular tradicionalmente centrada no 

saber do docente e parece ter sido promovida pela produção das narrativas 

digitais. 

O discurso dessa mestranda também indica que ela já intui possibili-

dades de reconstrução do saber e de recontextualização da tecnologia em 

sua prática como docente (ALMEIDA; VALENTE, 2011). A desmistificação 

do sentimento de incompetência diante das TDIC é, no caso de Dalva, o 

primeiro passo em direção ao uso pedagógico desses recursos. A experiên-

cia dessa mestranda assinala a importância de que os processos de 

formação de professores para o uso das TDIC sejam orientados pela apren-

dizagem colaborativa dos sujeitos e pelo uso das tecnologias como 

ferramentas cognitivas (JONANSSEN, 2007) capazes de expandir a capa-

cidade intelectual dos docentes e ampliar sua visão sobre as 

potencialidades educacionais dessas tecnologias.  

Outro elemento que figura nos discursos dos sujeitos sobre a relação 

com a tecnologia na construção das narrativas digitais aponta para a dife-

rença entre produzir esse tipo de narrativa e elaborar um trabalho 

‘tradicional’. Por se tratar de uma atividade curricular que abre espaço 

para o sujeito se dizer reconhecendo seus conhecimentos, experiências e 

mesmo seus ‘desconhecimentos’ como epistemologias que podem convi-

ver com os conhecimentos histórica e socialmente 

instituídos/reconhecidos, a produção das narrativas digitais provocou mo-

vimentos autônomos de apropriação tecnológica: 
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Gina: Mas é muito gostoso, muito empolgante! A mídia, a questão tecnológica 

chama atenção e aí isso empolga mais pra gente fazer uma coisa legal que é 

nossa e fica um trabalho bonito, né? Não é aquele negócio morto...  

 

Mel: Eu quis fazer no prezi pra aprender mesmo o prezi, que sempre eu tive 

vontade... […] Eu acho que as pessoas se apropriam da tecnologia pela neces-

sidade. Então, pela necessidade de fazer um trabalho diferente, querer fazer 

um trabalho não do jeito que nós estamos acostumados, eu me apropriei dessa 

nova tecnologia. 

 

Em sua fala, Gina afirma que as possibilidades estéticas oferecidas 

pelos recursos tecnológicos “chamam atenção”, mas a ‘empolgação’ para 

aproximar-se e apropriar-se desses recursos parece estar diretamente as-

sociada à motivação da mestranda em produzir algo que a represente e 

que lhe permita assumir sua condição de autora. A narrativa digital confi-

gura-se, assim, como um trabalho disciplinar/curricular que faz sentido 

para a formação da mestranda e não só como instrumento para receber 

uma nota. Isso, por certo, tende a produzir movimentos reflexivos em re-

lação à prática de Gina como docente no que tange ao uso das tecnologias. 

No segundo recorte, o discurso de Mel associa a escolha do suporte 

tecnológico a uma vontade anterior de aprender que é pessoal. Em conti-

nuidade, Mel indica que apenas ter vontade de aprender não é suficiente, 

“as pessoas se apropriam da tecnologia pela necessidade” e esse foi o seu 

caso. Entretanto, a necessidade sentida por Mel e trazida para seu discurso 

não é da ordem do ‘precisar’ (objetividade), mas da ordem do ‘querer’ 

(subjetividade). A mestranda não foi ‘obrigada’ nem ‘cobrada’ a fazer algo 

diferente, usando uma tecnologia nova; ela ‘desejava’ “fazer um trabalho 

diferente”. Foi isso que iniciou seu processo de aproximação e sustentou a 

apropriação subsequente de um novo recurso tecnológico.  
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Assim, as narrativas digitais se materializam como espaços para ‘di-

zer’ essa diferença num contexto de aprendizagem e construção do 

conhecimento, por isso tendem a gerar nos sujeitos o desejo de uma pro-

dução pela qual possam ser identificados, reconhecidos em sua 

singularidade. A aproximação/apropriação das TDIC decorre desse desejo, 

assim como a ressignificação das tecnologias como parceiras intelectuais 

que apoiam a aprendizagem pela reflexão e funcionam como extensões da 

capacidade humana de criar e inventar (JONASSEN, 2007).  

Mel foi uma das mestrandas que, ainda durante a disciplina do mes-

trado, levou as narrativas digitais para sua prática pedagógica num 

movimento de ressignificação da tecnologia e recontextualização de seu 

uso educacional em uma experiência de diálogo entre formação e ação, 

teoria e prática articulada pelas TDIC (ALMEIDA, 2004; 2016): 

 

Mel: Estou finalizando as narrativas com os meus alunos do 5º ano e foi uma 

experiência muito rica porque você acha que o aluno não é capaz, que vai ficar 

sempre na mesmice... Então eles saíram de uma zona em que eles estavam sem-

pre acostumados na Matemática a fazer exercícios, fazer as coisas do dia a dia 

da Matemática e não estavam acostumados a essa reflexão de forma escrita, de 

expor o que estava mudando dentro do projeto que eu estava trabalhando com 

eles... Então eu tive a possibilidade de levar isso pra minha prática e trabalhar 

também eles como agentes, escrevendo, fazendo as narrativas deles. 

 

Tendo vivido a ‘experiência’ de narrar-se com e por meio das TDIC, 

Mel encoraja-se a trabalhar também com seus alunos “como agentes”, tra-

zendo-os como sujeitos (em suas multidimensionalidades) para o 

currículo de Matemática e ressignificando tanto o currículo quanto o uso 

pedagógico das tecnologias, num processo autônomo de aproxima-

ção/apropriação/ressignificação e recontextualização das tecnologias.  
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Miguel, por sua vez, lança mão de vídeos e outras linguagens para 

representar conceitos que considera relevantes em sua narrativa digital. O 

mestrando mostra sua compreensão e capacidade de integração significa-

tiva de mídias próprias das tecnologias digitais num processo de 

hibridização (VALENTE; ALMEIDA, 2014) que também aponta para a 

apropriação e significação da tecnologia em sua relação com a construção 

do conhecimento e a aprendizagem do sujeito. Esse processo vivenciado 

pelo mestrando é reconhecido pelo colega Paullus, em comentário sobre a 

narrativa de Miguel: 

 

Paullus: Você falou que era difícil a tecnologia. Isso foi show de bola! textos, 

fotos, vídeos,… tudo em um arquivo só. Isso eu chamo de hipertexto. Parabéns! 

Faça com seus alunos, dê a eles a chance de sonhar, de explorar e crescer. Mos-

tre como somos capazes quando somos chamados. Exatamente como li e vi na 

sua narrativa.  

 

O comentário de Paullus reforça a interpretação de que Miguel pas-

sou pelos processos de aproximação/apropriação e significação da 

tecnologia ao vivenciar a experiência de construir sua narrativa digital de 

aprendizagem. Além disso, o discurso de Paullus sugere que uma possível 

recontextualização do uso da narrativas digitais no contexto de trabalho 

de Miguel como docente seria dar aos alunos a possibilidade de “sonhar, 

de explorar e crescer” – o que pode ser associado à própria percepção de 

Paullus sobre os efeitos das narrativas em sua formação. Corrobora essa 

interpretação o fato de Paullus também ter sido um dos mestrandos a uti-

lizar as narrativas digitais com seus alunos da Educação Básica ainda 

durante a disciplina do mestrado – o que ratifica a relação teoria/prática 

proporcionada pelas narrativas digitais na formação docente.  

Os depoimentos dos mestrandos evidenciam o potencial das narrati-

vas digitais na formação de professores como um instrumento que inspira 
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os sujeitos a aprenderem, a arriscarem-se experimentando recursos tec-

nológicos desconhecidos e superando obstáculos com engajamento e 

motivação. Além disso, mostram também percursos curriculares distintos 

entre os mestrandos e efeitos diretos disso em suas práticas pedagógicas.  

 

5. Para encerrar… 

 

A produção/veiculação das narrativas digitais pode se configurar 

como uma experiência autêntica e significativa de formação para o uso 

educacional das tecnologias. Isso é possível em decorrência da articulação, 

permitida e instigada pelas narrativas digitais, entre a vida dos sujeitos, 

suas histórias, vivências e representações e os conteúdos curriculares re-

fletidos/representados por meio das TDIC. Nesse contexto, as tecnologias 

são então redefinidas como espaços de encontro e de diálogo (SIBILIA, 

2012). Uma vez feita essa redefinição no espaço formativo, ela pode gerar 

movimentos mais autônomos de aproximação/apropriação tecnológica e 

principalmente de atribuição de sentidos e recontextualização do uso das 

tecnologias no contexto escolar de atuação dos docentes.  

O processo de apropriação e ressiginificação da tecnologia para uso 

pedagógico parece estar também associado à possibilidade, nas narrativas 

digitais, de construções autorais dos sujeitos com a mediação das TDIC 

(RODRIGUES, 2017; 2019). Assim, na formação docente, essas narrativas 

podem mudar o foco das tecnologias em si mesmas para o percurso curri-

cular e as experiências de aprendizagem com a mediatização das TDIC – o 

que amplia as possibilidades de integração curricular das tecnologias nos 

contextos de atuação dos docentes em formação.  

Em outras palavras, as narrativas digitais proporcionam ao professor 

em formação  a possibilidade de experimentar-se como autor colocando-

se como agente no processo de aprender desde o lugar que ocupa no 
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mundo, das experiências que tem, dos sentidos que atribui a essas experi-

ências, das relações que estabelece com os outros e com o conhecimento. 

Essa experiência é de tal forma significativa que tende a gerar movimentos 

reflexivos, de recontextualização e de integração curricular das TDIC nos 

contextos de atuação dos docentes.  
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O caminho é de âmbito maior 

Que a aparência visível do que está fora, 

Excede de todos nós o exterior 

Não para como as coisas, nem tem hora. 

(Fernando Pessoa) 

 

1. Qualquer caminho leva a toda parte 

 

Nas últimas semanas o Brasil e o mundo, com inúmeros esforços, 

trabalham para conter o aumento de pessoas com a Covid-19. Dentre as 

medidas para evitar a disseminação do Coronavírus, o distanciamento so-

cial tem impactado a vida da população em diversos setores, inclusive na 

educação. A escola é um espaço onde a aglomeração é inevitável e, por esse 

motivo, a suspensão das aulas presenciais se configura em uma medida 

importante para diminuir a velocidade de transmissão do vírus. 

Creches, escolas de educação básica e universidades estão com suas 

atividades suspensas atingindo mais de 50 milhões de estudantes e 
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educadores no país. As notícias veiculadas pela mídia indicam a imprecisão 

do período pelo qual as escolas permanecerão fechadas e, diante dessa in-

certeza, O Ministério da Educação (MEC) em 17 de março edita portarias 

que dispõem sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios 

digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - 

COVID-19 (BRASIL, 2020a; 2020b); o Conselho Estadual de Educação 

(CEE) em 18 de março fixa normas quanto à reorganização dos calendários 

escolares, devido ao surto global do Coronavírus, para o Sistema de Ensino 

do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2020); o Ministério da Educação 

(MEC) em 01 de abril publica Medida Provisória que desobriga os 200 dias 

letivos obrigatórios para escolas e universidades (BRASIL, 2020c) e, em 28 

de abril, o Conselho Nacional de Educação (CNE) aprova diretrizes para as 

escolas durante a pandemia (BRASIL, 2020d). 

Dentre as alternativas propostas pelas diferentes normativas, desta-

camos a utilização de atividades pedagógicas usando recursos oferecidos 

pelas Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) para alu-

nos da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação 

profissional de nível técnico, educação de jovens e adultos, educação espe-

cial e ensino superior: 

 

as atividades pedagógicas não presenciais podem acontecer por meios digitais 

(videoaulas, conteúdos organizados em plataformas virtuais de ensino e 

aprendizagem, redes sociais, correio eletrônico, blogs, entre outros); por meio 

de programas de televisão ou rádio; pela adoção de material didático impresso 

com orientações pedagógicas distribuído aos alunos e seus pais ou res-

ponsáveis; e pela orientação de leituras, projetos, pesquisas, atividades e 

exercícios indicados nos materiais didáticos. (BRASIL, 2020d, p. 6) 

 

Desse modo, diferentes instituições de ensino públicas e/ou privadas, 

para garantir o direito constitucional de acesso à educação, tem 
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desenvolvido atividades de ensino com a mediação de recursos didáticos 

organizados em diferentes suportes de informação que utilizem TDICs re-

motas, para minimizar as perdas dos alunos com a suspensão de 

atividades presenciais. 

As três universidades públicas estaduais paulistas (USP, UNESP e 

UNICAMP) orientaram seus docentes a aproveitarem em ampla escala as 

ferramentas de tecnologia educacional, como por exemplo, as plataformas 

e ambientes virtuais de ensino, para garantir os processos pedagógicos de 

aprendizagem. Em relação à UNESP docentes foram estimulados a produ-

zir vídeoaulas, transmissões ao vivo, exercícios online, entre outros 

mecanismos (UNESP, 2020a). Na compreensão da universidade, esse es-

forço se faz necessário para manter não apenas os estudantes em um ritmo 

de estudo, mesmo estando distantes do espaço físico da instituição mas, 

principalmente, para manter o contato permanente entre docentes e edu-

candos, auxiliando ambos os sujeitos através do vínculo existente entre 

professores e seus alunos, a superar as adversidades desse momento sin-

gular da história do Brasil e do mundo. Em junho de 2020, o Comitê Unesp 

Covid-19 (UNESP, 2020b) enviou aos diretores das Unidades Universitá-

rias, aos coordenadores executivos dos campus experimentais e aos 

presidentes dos comitês locais de enfrentamento à pandemia de Covid-19 

proposta de plano para a retomada das atividades presenciais na Unesp, 

destacando que a mesma ocorrerá de modo gradual e em fases distintas 

apenas após definição do retorno do setor educacional, pelo governo esta-

dual. 

Embora o relatório PNAD Contínua TIC 2018 apresente dados indi-

cativos de que a Internet chega a três em cada quatro domicílios do país e 

que 181.869 milhões de pessoas de 10 anos ou mais acessam a Internet, 

nos 14.991 milhões de domicílios onde não houve utilização da Internet no 

período de referência da pesquisa, os motivos indicados pelos 
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entrevistados foram: falta de interesse em acessar a Internet (34,7%), ser-

viço de acesso à Internet era caro (25,4%), nenhum morador sabia usar a 

Internet (24,3%), o serviço de acesso à Internet não estar disponível na 

área do domicílio (7,5%) e o equipamento eletrônico para acessar a Inter-

net ser caro, 4,7%. (BRASIL, 2018). 

A realidade enfrentada atualmente, além de apresentar alunos e fa-

mílias que não possuem acesso à internet e não conseguem utilizar 

plataformas online de ensino, ainda lança luzes sobre os professores que 

possuem diferentes níveis de apropriação das TDICs e carecem de forma-

ção teórica e técnica para direcionar processos de aprendizagem em 

ambientes virtuais, e que na situação de pandemia foram obrigados a 

aprender, em conjunto com seus alunos, em tempo real, a lidar com as 

TDCIs. 

Em tempos de pandemia e com as restrições sociais que objetivam 

evitar a proliferação do vírus, a busca por novas práticas pedagógicas é 

uma luta constante que ao mesmo tempo em que se intenta criar novos 

caminhos para o processo de ensino-aprendizagem busca vencer o distan-

ciamento físico. 

Para Kenski (2012, p. 25) “o conceito de novas tecnologias é variável 

e contextual”, podemos afirmar que em muitos casos esse conceito con-

funde-se com o da inovação e fica difícil estabelecer e designar o que é 

“novo”. A mesma autora refere que a utilização das TDICs depende da 

aprendizagem constante e de mente aberta para a inovação, o avanço tec-

nológico é intenso e contínuo e participar das atividades disponíveis na 

rede depende do domínio de cada um dos tipos de linguagens utilizados 

nessas atividades (KENSKI, 2012). 

Esse avanço tecnológico tem um marco importante com a concepção 

da Internet. Sua propagação e alcance global propiciaram uma nova era 

para o compartilhamento do conhecimento. Através dos esforços 
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empregados para a criação da world wide web e o advento da rede mundial 

de computadores, as informações passaram a ser compartilhadas de forma 

instantânea com milhões de pessoas de praticamente qualquer lugar do 

mundo a qualquer hora. 

Alavancadas pelas TDICs, novas formas de compartilhar o conteúdo 

começaram a surgir, por exemplo, os recursos educacionais passaram a 

ser digitais - na medida em que mesmo que ainda sejam utilizados livros 

ou cópias impressas desses materiais, esses recursos foram inicialmente 

produzidos utilizando um computador. Para acomodar essas novas possi-

bilidades as mudanças das plataformas e licenças de direitos autorais 

também seguem sendo atualizadas frequentemente, essas atualizações 

possibilitam o compartilhamento e a construção de recursos educacionais 

de forma aberta, colaborativa, de maneira simples e descomplicada. 

Os recursos educacionais desenvolvidos adotando práticas abertas e 

colaborativas são os denominados Recursos Educacionais Abertos (REA), 

termo criado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ci-

ência e a Cultura (UNESCO) em 2002. Os REAs podem ser livros, capítulos 

de livros, softwares, jogos, vídeos, áudios e imagens, dentre outros tipos, 

desde que estejam publicados sob uma licença aberta e permissiva 

(SEBRIAM, MARKUN; GONSALES, 2017). 

As licenças abertas quando adotadas para a publicação de conteúdo 

apresentam inúmeras possibilidades com relação a criação colaborativa de 

conteúdo, remixagem de material, tradução e adaptação de conteúdo para 

diferentes locais, sempre com o objetivo de atender as necessidades e a 

realidade dos alunos (GREEN, 2017). 

Segundo Moran, Masetto e Behrens (2013, p. 19) “a educação precisa 

incorporar mais dinâmicas participativas como as de autoconhecimento, 

as de colaboração e as de comunicação”, outro ponto importante de traba-

lhos que discutem essas ferramentas pode ser observado quando Castells 
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(2003, p. 8) afirma que “a velocidade da transformação tornou difícil para 

a pesquisa acadêmica acompanhar o ritmo da mudança com um supri-

mento adequado de estudos empíricos sobre os motivos e os objetivos da 

economia e da sociedade baseados na Internet”.  

Embora grande parte da literatura advogue a favor do uso das TDICs 

no ensino, não podemos desconsiderar, em hipótese alguma, outro as-

pecto da utilização dessas tecnologias apresentado por Santos Neto e Mill 

(2018, p. 13). Para os autores, na medida em que com o uso das TDIC a 

vida profissional e pessoal dos educadores “convergem em um só tempo e 

um só espaço” as mesmas podem tomar o docente como “refém”, princi-

palmente porque os professores, muitas vezes, não se dão conta dessa 

invasão causando o que os autores denominam de intensificação do traba-

lho docente. 

O presente trabalho foi desenvolvido durante o período de isola-

mento social devido à Covid-19 no primeiro semestre de 2020. Nesse 

momento muitas instituições recorreram as TDICs para prosseguirem 

com seu semestre letivo. A sala de aula presencial deu lugar de modo emer-

gencial aos aplicativos de videoconferência e as aulas à distância. A 

pesquisa em tela é fruto de coleta de dados de pesquisa de Mestrado pre-

vista para ser realizada presencialmente e adaptada para a modalidade à 

distância. 

A oficina apresentada nesse trabalho havia sido realizada em outras 

oportunidades em um formato presencial e teve sua primeira experiência 

totalmente online, sincrônica, com uma turma de licenciandos de um 

curso de Ciências Biológicas por meio do uso das TDICs para a criação de 

um REA. Os sujeitos consentiram na gravação em vídeo e áudio de todo o 

processo e disponibilização dos dados. 

Acreditamos que os professores em formação seriam certamente be-

neficiados por uma formação inicial capaz de auxiliá-los a explorar o 
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conceito de REA, identificar as características de licenças abertas e as pla-

taformas que aceitam a publicação e colaboração dentro desses termos, e 

os auxiliasse a produzir e avaliar recursos abertos possíveis de serem uti-

lizados no ensino de conteúdos específicos. Bem como acreditamos que a 

reflexão na ação e sobre a ação dos professores que conduziram as ativi-

dades seja essencial nesse momento histórico em que docentes 

universitários são instados a apreender ferramentas e didáticas específicas 

das TDIC para dar continuidade ao ano letivo. 

 

2. Caminhante não há caminho, o caminho se faz ao andar 

 

2.1 Oficina Online de Remixagem 

 

Em consonância com o paradigma qualitativo que orientou esta in-

vestigação, a metodologia utilizada para a recolha de dados fora o estudo 

de caso. Este método de investigação compreende a observação minuciosa 

de um contexto ou de um indivíduo, de uma fonte particular de documen-

tos ou de um fato específico (BOGDAN e BIKLEN, 1994). 

Segundo Lüdke e André (1986), o estudo de caso apresenta limites 

claramente definidos, representando assim uma unidade dentro de um 

contexto mais amplo. Desta maneira, o pesquisador contempla as singula-

ridades de um dado contexto, ainda que estas evidenciem semelhanças 

com outros casos e situações a posteriori. Os dados foram coletados a par-

tir de gravações em áudio, vídeo e histórico do chat do Google Meet, 

histórico de comentários do Google Docs, comentários postados no mural 

do Google Sala de Aula, bem como de diário de campo dos pesquisadores. 

A atividade apresentada neste trabalho foi realizada por dois docen-

tes, autores da pesquisa, com o auxílio de aplicativos do pacote G Suite 

(Google Agenda, Google Meet, Google Sala de Aula e Google Docs), em 

uma turma do sétimo semestre de um curso de licenciatura em Ciências 
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Biológicas, modalidade presencial, de uma Universidade Pública Paulista, 

perfazendo um total de vinte e oito horas de aulas sincrônicas à distância.  

Em um primeiro momento, anterior às aulas online sincrônicas, os 

estudantes foram instados a ler o texto “Como implementar uma política 

de Educação Aberta e Recursos Educacionais Abertos (REA): guia prático 

para gestores” de Sebriam; Markun; Gonsales (2017) e realizar fichamento 

do mesmo. Essa preparação teve por objetivo suscitar dúvidas para que os 

estudantes participassem ativamente do segundo momento, que se confi-

gurou em aula expositiva dialogada através da utilização do Google 

Apresentações em conjunto ao Google Meet. Nesta aula foram discutidas 

as licenças abertas e os REAs com destaque o histórico das licenças abertas; 

e à apresentação do Creative Commons, bem como as opções de licenças 

que podemos adicionar a um material para torná-lo aberto.  

Os estudantes pediram a palavra inúmeras vezes para tirar dúvidas 

suscitadas pela leitura e pela aula, principalmente sobre a questão das li-

cenças. Na medida em que iam apresentando dúvidas sugeríamos que 

abrissem páginas da web em seus navegadores como as páginas das pla-

taformas Youtube, Wikipedia, a plataforma de busca de imagens no 

Google; e site de editoras como o da Boitatá em que foi utilizado como 

exemplo o livro infantil “Pássaro Amarelo” da autora espanhola Olga de 

Diós, que possui licença Creative Commons.  

A licença utilizada no livro (CC BY-NC-SA) permite recriar a história 

a partir de seus personagens, contanto que sem fins lucrativos, como 

forma de estimular o compartilhamento de saberes (CREATIVE 

COMMONS, 2020). O livro possibilita aos futuros professores abordar te-

máticas muito em voga em época de pandemia como a convivência em 

família, amigos e escola; respeito à diversidade; necessidade de superação 

de obstáculos pessoais; cooperação em grupo. Em auxílio à exploração do 

infantil “Pássaro Amarelo”, os estudantes foram estimulados a acessar o 
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manual do professor da obra elaborado para o Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD) do ano de 20183. 

Esses exemplos, entre outros encontrados online, foram utilizados 

para que os estudantes pudessem identificar nas plataformas a presença 

ou não de diferentes licenças. Ao final dessa aula encerramos com uma 

reflexão a respeito da importância da adoção de licenças abertas para fo-

mentar a educação. Momento em que os licenciandos demonstraram 

ainda certa dificuldade em dissertar sobre REAs e licenças. 

Na segunda noite de atividade na plataforma Google Meet, os parti-

cipantes foram organizados aleatoriamente em quatro grupos e assistiram 

a uma apresentação inicial de 15 minutos sobre o tema de REAs e licenças 

abertas em que foram relembrados conceitos discutidos na aula da noite 

anterior. Essa apresentação foi criada na plataforma Google Apresentações 

e licenciada sob CC-BY, licença da Creative Commons que permite a remi-

xagem e compartilhamento do material mantendo a citação ao autor. O 

Google Apresentações é uma ferramenta de trabalho colaborativo para 

construção de apresentações, não é necessário realizar nenhum tipo de 

instalação para sua utilização, a ferramenta é executada diretamente do 

navegador. Os principais recursos apresentados pela plataforma são a por-

tabilidade dos documentos, a possibilidade de edição compartilhada - 

trabalho de forma colaborativa por vários autores em tempo real -, e a 

publicação automática do documento na Web, além do uso de chats para 

a troca de informações. (GOOGLE, 2020). 

Cada um dos grupos criou uma cópia da apresentação original, o Go-

ogle Apresentações permite que isso seja realizado de forma simples caso 

a apresentação original tenha essa permissão configurada, os grupos fo-

ram então convidados a propor e desenvolver melhorias para a 

 
3 https://shared-assets.adobe.com/link/b98ab719-5cb6-4441-7935-3696fa63f065 
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apresentação, não apenas com relação a formatação do material, mas tam-

bém com relação a conteúdo e organização. Os professores participaram 

de todos os quatro grupos e acompanharam o desenvolvimento individual 

dos mesmos, mediando e retirando dúvidas que surgiam no processo. A 

mediação estabelece trocas de saberes e permite que diferentes níveis cog-

nitivos e de conhecimentos possam construir espaços que elevem a 

aprendizagem (VYGOTSKY, 1984.) 

Foi dado um tempo de 25 minutos para que os grupos elaborassem a 

primeira remixagem. Na sequência, cada grupo deveria se reunir a um 

outro grupo, apresentando seus processos de remixagens uns aos outros. 

Esses dois grupos, agora unidos, deveriam apresentar uns aos outros suas 

atividades e discuti-las com o objetivo de criar uma nova apresentação, 

unindo os principais pontos positivos do trabalho dos dois grupos, a partir 

de um consenso. Oliveira et al. (2018) referem que as interações aluno-

aluno também devem ser estimuladas e favorecidas em situações educati-

vas, dado que podem contribuir substancialmente na promoção da 

aprendizagem. A heterogeneidade e pluralidade encontrada em nossas sa-

las de aula devem ser vistas como fonte favorecedora da aprendizagem, 

uma vez que, trabalhando dentro da Zona de Desenvolvimento Proximal, 

a construção de sentidos e significados torna-se mais significativa. Desta 

maneira, o papel de mediador não se restringiria somente ao professor, 

mas se ampliaria a todos os envolvidos no processo educativo. 

Todo esse processo foi repetido em tempos de 25 minutos, até restar 

um único grupo classe e, consequentemente, uma única apresentação fi-

nal, remixada com a participação de todos os alunos. Destacamos que 

todas as ferramentas permitiram interações discursivas aluno-aluno e 

professores-aluno. E coube aos docentes, mais do que em aulas presenci-

ais, conduzir a prática pedagógica de modo a oportunizar que o grupo 

(docente e alunos) trabalhassem dentro da Zona de Desenvolvimento 
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Proximal, de modo a favorecer os avanços nos processos de desenvolvi-

mento dos alunos (VYGOTSKY, 1984), na medida em que entendemos que 

em situações de ensino- aprendizagem os saberes são construídos pela ne-

gociação de significados entre os seus envolvidos.  

A docência universitária nas aulas online sincrônicas compreendeu 

mais do que equipamentos e máquinas. Coube aos docentes, mediadores 

de qualquer ato educativo, atuar de modo a permitir aos estudantes com-

preenderem a inserção das tecnologias no contexto da pandemia, bem 

como compreenderem, utilizarem e ensinarem aos futuros professores 

aprender e ensinar lançando mão de toda e qualquer tecnologia construída 

pela humanidade de uma época, indo ao encontro do descrito por Zabala 

(1998, p. 24) que refere que: 

 

a prática educativa pode ser interpretada não apenas a partir do que não se 

faz com relação a um modelo teórico, mas também como resultado da adap-

tação às possibilidades reais do meio em que se realiza. 

 

Os estudantes prontamente se organizam para realizar a comunica-

ção e discutir de que forma atuariam com relação às mudanças no arquivo 

disponibilizado. Destacamos que por conta de uma restrição de uso o chat 

do Google Apresentações estava desativado e os participantes precisaram 

improvisar outras formas de comunicação. Alguns grupos utilizaram os 

recursos de comentários na apresentação e outros adotaram o uso de ou-

tras tecnologias, como o aplicativo de mensagens Whatsapp, por iniciativa 

própria ou por sugestão dos professores. O formato oficina incentiva esse 

tipo de situação na qual é necessário resolver problemas conjuntamente, 

ao falar sobre as relações interativas nas aulas Zabala (1998, p. 99) afirma 

que “é imprescindível prever propostas de atividades articuladas e situa-

ções que favoreçam diferentes formas de se relacionar e interagir”. 
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Observamos que no formato de oficina online os alunos realizaram 

mudanças menos drásticas do que as mudanças realizadas pelos partici-

pantes dessa mesma oficina na versão presencial (SANTO; OLIVEIRA, 

2019a, 2019b), por outro lado, essas mudanças foram mais assertivas. Ao 

contrário do ocorrido em oficina anterior, os estudantes não adicionaram 

materiais sem as devidas licenças, algo que ocorreu na versão presencial 

da oficina quando um grupo adicionou uma imagem de fundo que não 

tinha uma licença aberta. 

A atividade possibilitou, mesmo no formato online, a aprendizagem 

colaborativa e a constante troca de ideias entre estudantes-professores e 

estudantes-estudantes e acreditamos que cada indivíduo se sentiu respon-

sável pelo resultado final de seu grupo, na medida em que se 

responsabilizou por tarefas interdependentes. No trabalho colaborativo 

cada um dos participantes deixa sua marca e ajuda a moldar o resultado 

final com suas contribuições. 

Kenski (2005) destaca que a mediação em espaços virtuais de apren-

dizagem depende essencialmente das experiências e das estratégias 

didático-pedagógicas utilizadas pelos professores no planejamento de suas 

disciplinas, que, em conjunto com tais objetos acabam por estabelecer 

acessos, acionar saberes e permitir espaços de trocas que culminam com 

a construção de saberes a respeito do curso realizado pelo estudante. 

Ao final da remixagem os alunos foram convidados a realizar a apre-

sentação da versão final produzida pelos grupos, apesar de certa relutância 

inicial para definir quem seriam os interlocutores do grupo, a apresenta-

ção transcorreu sem nenhum problema com os estudantes se auxiliando e 

interferindo diretamente uns na fala dos outros. Aproveitamos o momento 

para reforçar a importância da inclusão das informações da licença no ma-

terial produzido e, mais uma vez, foi lançada a reflexão sobre os usos e as 

potencialidades dos REAs e, ao final do processo, os quatro grupos de 
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estudantes foram instados a desenvolverem REAs na forma de aplicativos 

educacionais abertos para o ensino de conteúdos de Ciências e Biologia de 

livre escolha dos grupos. 

 

2.2 Aplicativos: processo de orientação e discussão dos recursos  

 

Cada um dos quatro grupos de estudantes agendou, em média, três 

horários para orientação via G Meet fora do espaço regular da aula, com a 

intenção de conversar sobre o desenvolvimento do protótipo de seus REAs. 

Durante esses espaços, os grupos apresentavam suas ideias iniciais e eram 

questionados sobre o público a quem se destinava o aplicativo, objetivos 

gerais e específicos do mesmo, conteúdos, funcionalidades e possibilidades 

de utilização desses REAs na escola. Nesses espaços também foram suge-

ridas aos estudantes bibliografias para aprofundamento teórico sobre 

desenvolvimento e uso de aplicativos para o ensino de Ciências e Biologia; 

licenças para publicação de conteúdo; jogos no ensino bem como biblio-

grafias específicas sobre os conteúdos abordados pelos grupos em seus 

aplicativos (ensino de parasitologia, processos de mediação escolar, ensino 

de saúde/pandemias e o último sobre revisão de conteúdos gerais de Ci-

ências e Biologia do Currículo Paulista).  

Durante o processo de atendimentos grupais online não apenas as 

questões pedagógicas foram trazidas à pauta. Os estudantes falavam de 

seus sentimentos, da dificuldade em se organizar para encontrar tempo 

saudável para pensar, escrever e desenvolver as atividades remotas não 

apenas da disciplina em tela, mas de todas as outras disciplinas do semes-

tre letivo. Queixavam-se da “mão pesada” de alguns docentes que 

aumentava neles a sensação de solidão intelectual e de responsabilidade 

pelo seu próprio aprendizado e, ao mesmo tempo em que expressavam o 

desejo de retorno às atividades presenciais, referiam o medo desse retorno 
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devido à pandemia. Alegavam ansiedade, dificuldade de organização com 

o tempo, sufocamento com as atividades, medo, vontade de trancar o 

curso e instabilidade afetiva com crises de choro. Os relatos indicam que 

embora os estudantes possuíssem condições objetivas de estudo em suas 

residências (acesso a computador, rede de internet, local específico para 

estudo entre outras), vivenciavam processos de sofrimento mental, pro-

cessos estes que não pavimentam as condições ideais para se seguir 

estudando.  

Não nos cabe fazer análises psicológicas, visto não possuirmos for-

mação adequada para tal, mas acreditamos que a inserção de abas de ajuda 

na qual haveriam psicólogas disponíveis, em todos projetos de aplicativos 

elaborados pelos quatro grupos de alunos, independente do tema central 

do aplicativo (“Parasitologia Brasil” sobre ensino de parasitologia, “Co-

muni-K” sobre processos de mediação escolar, “COVID-A” sobre ensino de 

saúde/pandemias e “E-SCOLA APP” sobre revisão de conteúdos gerais de 

ciências e biologia do Currículo Paulista), expressa o desejo dos estudantes 

de serem eles próprios ouvidos e ajudados a superar as angústias geradas 

na pandemia, expressão de um pedido de acolhimento sócio emocional, 

expressão brutal de que não deve existir indiferença diante do sofrimento 

de um aluno. 

Embora os estudantes não saibam, os docentes passavam (e passam) 

pelas mesmas situações. Os processos de pensar/pesquisar/escrever/ori-

entar/preparar aulas/ministrar aulas/participar de inúmeras reuniões 

online/ acolher o sofrimento dos estudantes/ lidar com suas questões do-

mésticas/gerenciar o tempo/ficar bem/sentir em um trabalho remoto que 

não é mensurável e ocasionou o dispêndio de inúmeros processos de ma-

nutenção de nossa saúde mental. 

Os grupos de alunos apresentaram seus trabalhos ao grupo classe, 

um grupo por noite, com ampla discussão. Observamos que durante as 
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apresentações os grupos destacavam as licenças que adotariam em seus 

aplicativos, mas não se recordaram de frisar que a própria apresentação 

de slides já era em si um REA e poderia ser compartilhada e divulgada 

como tal. Todos os materiais produzidos no projeto, de sua concepção até 

o produto final, podem receber licenças livres e permissivas potenciali-

zando o alcance do conhecimento proporcionado por aquele projeto. 

Acreditamos que isso tenha ocorrido devido à cultura de propriedade que 

permeia o imaginário universitário. 

Hilu, Torres e Behrens (2015, p. 141), em uma pesquisa realizada 

junto a doutorandos em educação da PUCPR observaram que “o conceito 

do plágio e de direitos autorais amplamente defendido e difundido nos 

âmbitos educativos criou uma cultura da propriedade, sem abrir espaço 

para a cultura da colaboratividade e da co-criação”, essa é uma preocupa-

ção que trouxemos para essa oficina, discutir em todas as oportunidades 

com os alunos que as licenças abertas são complementares aos direitos 

autorais, elas não atuam para acabar com esses direitos, mas sim para 

promover uma cultura de autoria colaborativa e compartilhada. 

O primeiro grupo apresentou a proposta de um aplicativo que inten-

cionava informar a população sobre doenças parasitárias, se preocupando 

com uma abordagem em ensino de saúde que possibilitasse a Promoção 

da Saúde de acordo com conceito proposto na Conferência de Ottawa, ou 

seja, uma definição ampla de saúde associando-a a valores tais como soli-

dariedade, equidade, democracia, cidadania e paz. Esse primeiro grupo, no 

que tange às licenças, não comentou e não utilizou nenhuma em sua apre-

sentação, o que indica que esse trabalho, segundo as leis de direitos 

autorais vigentes, é automaticamente considerado proprietário e fechado, 

não sendo possível realizar modificações, redistribuir ou reter uma cópia 

do aplicativo pois como não há indicação de licença, para que essas ações 

ocorram, é necessária a autorização expressa do(s) autor(es). 
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O segundo grupo apresentou um aplicativo voltado para processos 

de mediação de conflitos e comunicação escolar. Esse grupo iniciou sua 

apresentação falando sobre REA, apresentando sua importância e expli-

cando qual licença havia sido escolhida por eles e quais permissões essa 

licença apresenta (esses estudantes escolheram a licença CC-BY-SA, li-

cença que exige a atribuição de autoria e a aos trabalhos derivados a 

adoção de licença igual). Embora o grupo tenha abordado a licença para o 

aplicativo, como comentado previamente, a própria apresentação de slides 

utilizada para a aula já é um REA e poderia ter recebido da mesma forma 

que o aplicativo uma licença.  

Nos chamou a atenção que tanto na primeira apresentação como na 

discussão do segundo trabalho, nenhum dos estudantes comentou sobre 

as escolhas das licenças ou sobre a importância da adoção de licenças aber-

tas para o projeto, ou sobre como o projeto poderia ser aprimorado através 

da adoção de um determinado tipo de licença, que outras pessoas pode-

riam participar do processo 5Rs sugerindo melhorias ou correções, sejam 

essas pessoas futuros professores como eles, professores ou até mesmo 

profissionais de outras áreas, ou seja, a comunidade de forma geral. Lem-

bramos que a escolha por utilizar determinado tipo de licenças era uma 

atividade opcional, não era um pré-requisito do trabalho, os alunos esta-

vam livres para adotar ou não determinada licença, mas seria interessante 

que tivessem consciência das implicações dessas escolhas. 

O terceiro grupo apresentou um aplicativo que se configurava em um 

jogo. Esse jogo abordava a temática da Covid-19. O grupo inseriu informa-

ções sobre a licença, escolhendo uma licença aberta, inclusive o grupo, em 

sua apresentação, foi muito enfático com relação a construção de um jogo 

como um REA, explicando o que seria o REA e suas liberdades necessárias, 

os 5R’s. Esse grupo adotou a licença CC-BY-NC, essa licença restringe a 
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utilização comercial de obras derivadas e exige a atribuição de autoria 

(como todas as licenças CC-BY). 

Na apresentação do protótipo do jogo também foi adicionada uma 

área específica para que os futuros jogadores pudessem verificar a licença 

do jogo. A apresentação desse grupo rendeu uma discussão muito interes-

sante, um dos alunos que estava assistindo a apresentação questionou o 

motivo da escolha da licença com a restrição de utilização para fins comer-

ciais, pois isso não atribui ao trabalho um selo de material de cultura livre. 

O selo de cultura livre começou como um movimento em 2006 para defi-

nir o que seriam os trabalhos considerados conteúdo livre, para as licenças 

do Creative Commons são consideradas licenças de cultura livre apenas as 

licenças CC0 (domínio público), CC-BY (atribuição) e CC-BY-SA (atribui-

ção e compartilha-igual).  

O grupo, ao responder os motivos de sua escolha pela licença CC-BY-

NC, relatou que não sabia os detalhes sobre a diferença da escolha de uma 

licença que receba esse selo, destacamos que ainda que os integrantes do 

grupo utilizaram as informações que auxiliam na escolha da licença conti-

das no portal do Creative Commons para responder às perguntas, e 

destacaram aos colegas que eles não gostariam que seu REA fosse utilizado 

com fins comerciais. 

Moran, Masetto e Behrens (2013, p. 11) referem que “o avanço do 

mundo digital traz inúmeras possibilidades, ao mesmo tempo que deixa 

perplexas as instituições sobre o que manter, o que alterar, o que adotar”, 

no caso na escolha das licenças abertas isto não é diferente, existem inú-

meras opções disponíveis e os sujeitos precisam compreender suas 

implicações para que façam a escolha de qual licença melhor atenderá seus 

objetivos. 

A discussão desenvolvida durante esse encontro é uma discussão im-

portante, pois se pensarmos apenas na máxima divulgação do trabalho e 
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nas possibilidades de sua utilização, as licenças mais permissivas permiti-

rão um alcance maior, sempre citando quem são os autores (com exceção 

da licença CC-0 que torna o trabalho domínio público). Caso o objetivo 

principal seja a difusão do conhecimento, quanto mais aberta e permissiva 

for a licença atribuída a um produto melhor, pois mais usuários terão 

acesso a esse conhecimento. 

Destacamos ainda que a argumentação do grupo de que sua escolha 

pela licença com restrição para utilização com fins comerciais, foi para ga-

rantir o acesso gratuito àquele conteúdo, indica falta de reflexão sobre as 

licenças. O conteúdo continuará sempre sendo livre mesmo em uma li-

cença CC-BY, se alguém o utilizar para fins comerciais, apenas aquela a 

versão terá esse custo, o material original seguirá livre e gratuito se assim 

os autores desejarem. 

A recomendação para a utilização de licenças que sejam consideradas 

licenças de cultura livre ocorre justamente pelo ponto apresentado previ-

amente: se um determinado autor adota como base um trabalho de cultura 

livre e gratuito e remixa esse trabalho transformando-o em um produto 

pago, isso não limitará o alcance daquele conhecimento inicial, pelo con-

trário, se configurará em mais um canal de divulgação para aquele 

conteúdo inicial. Talvez o receio do grupo se deva ao fato de que alguém 

estará ganhando dinheiro com seu trabalho contudo, se o objetivo princi-

pal do grupo foi o alcance máximo do conhecimento, isso não deveria se 

configurar em um problema, por mais paradoxal que aparente ser a ideia. 

A esse respeito Branco e Britto (2013) afirmam que as licenças abertas 

“permitem consumir o conteúdo apresentado, modificá-lo, interagir com 

a informação e com o conhecimento de uma forma que facilita o processo 

de aprendizagem e que adapta visões globais a realidades locais”, podemos 

afirmar que quanto mais permissivas forem as licenças maior liberdade 
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oferecerão para que esse processo de reconstrução e adaptação do recurso 

aconteça. 

Por fim, o último grupo, trouxe logo no início de sua apresentação, 

conceitos sistematizados sobre os REAs e identificou sua licença (CC BY 

SA). No momento da discussão com a turma surgiram dúvidas relaciona-

das à alteração do conteúdo do aplicativo. A turma demonstrou 

preocupações pois alguém poderia remixar o app e alterar as informações 

nele contidas. A dúvida se associava ao risco do conteúdo específico das 

Ciências Biológicas ficar incorreto devido a esta possível alteração. Esse é 

um receio recorrente em relação às licenças permissivas, uma alteração 

prejudicial ao conteúdo inicial e a publicação de uma nova versão que 

acabe sendo ruim para a imagem do aplicativo. Um dos apresentadores do 

grupo lembrou que a licença dá respaldo aos autores para que eles se res-

ponsabilizem sobre o seu REA e não sobre as remixagens. 

As remixagens produzidas de um determinado material poderiam 

acontecer de qualquer forma, mesmo tendo seu conteúdo fechado (ou com 

as licenças autorais tradicionais) na medida em que estamos sempre su-

jeitos a um terceiro sujeito produzir algo semelhante ao que produzimos, 

com recursos e funcionalidades iguais ou muito parecidas. Ao adotarmos 

licenças abertas estamos facilitando o processo de colaboração, entendo 

que em alguns casos as remixagens serão de qualidade inferior e em ou-

tros serão remixagens superiores. Desse modo, na perspectiva dos 5Rs não 

podemos restringir o compartilhamento pelo medo de remixagens duvi-

dosas de nosso conteúdo. 

Os conceitos jurídicos relacionados às licenças e aos direitos autorais 

são complexos. As licenças oferecidas pelo Creative Commons tentam tirar 

o aspecto jurídico e garantir que os autores tenham apenas uma preocu-

pação: a de que seu conteúdo será compartilhado e reutilizado. Na cultura 

REA os autores precisam adotar uma postura nova, um processo de 
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desapego com relação ao controle absoluto sobre sua obra precisa ocorrer 

e a discussão com os professores em estágio de formação é fundamental 

para semear essa ideia, possibilitando um futuro onde educadores sintam-

se à vontade para compartilhar seus trabalhos utilizando licenças abertas. 

Nessa nova sociedade da informação as TIDCs passam a permitir que 

um grande número de pessoas possam compartilhar suas experiências e 

informações mesmo que estejam separadas fisicamente por quilômetros 

de distância, esse fluxo intenso e constante de interações e o uso colabora-

tivo das informações mostram a necessidade de novas estruturas 

educacionais que fujam do modelo tradicional e fechado, precisamos de 

espaços abertos e que se reorganizam de acordo com os objetivos e con-

textos (KENSKI, 2012). 

Durante a realização da oficina os futuros professores tiveram a opor-

tunidade de iniciar uma discussão sobre as possibilidades e 

potencialidades trazidas pela Internet e suas implicações, incluindo entre 

estas os REAs. O momento de decisão da ferramenta que seria utilizada 

para a comunicação do grupo evidencia bem esse ponto, além auxiliar os 

participantes a compreender que em situações adversas podem utilizar a 

tecnologia como uma ferramenta auxiliar a suas atividades docentes e de-

senvolver habilidades com as TDICs que serão úteis na prática. 

Paradoxalmente, que tange ao desempenho dos estudantes, as prin-

cipais dificuldades observadas nesse formato online foram relacionadas à 

comunicação: (a) o debate entre os alunos para selecionar o que seria al-

terado e o que seria mantido ao realizar a integração entre o material dos 

grupos no segundo encontro, essa discussão evidenciou que apenas alguns 

dos participantes de cada grupo tiveram participação direta nas alterações; 

(b) a atividade de remixagem final também foi toda dominada por duas ou 

três pessoas; (c) os estudantes demonstraram mais sinais de cansaço 



Rosemary Rodrigues de Oliveira; Felipe Do Espírito Santo | 205 

 

durante a experiência sincrônica online do que na experiência presencial 

realizada em 2019. 

No que concerne aos professores, destacamos que o processo de 

adaptação das atividades presenciais para aulas online síncronas, gera ní-

veis elevados de ansiedade que dizem respeito a: (a) medo de a conexão de 

internet de todos os sujeitos envolvidos não ser razoável; (b) ter de expli-

car o uso de ferramentas das quais o mesmo ainda não se sente totalmente 

detentor de seus processos (compartilhar a tela para mostrar slides, reali-

zar gravações, explorar todas as funcionalidades disponíveis); (c) 

ponderar o tempo que os alunos dedicarão aos estudos em casa e nas ati-

vidades online; (d) escolher seus “insumos de professor”: organização do 

conteúdo teórico da aula através de textos explicativos, slides, vídeos, áu-

dios, imagens, planejamento de atividades práticas para os alunos, entre 

outras, que sejam compatíveis com o veículo utilizado; (e) modo de regis-

tro de atividades elaboradas pelos estudantes e compartilhadas com o 

professor (por meio de fotos, vídeos, áudios, textos escritos e até outras 

ferramentas Google, como o Docs e o Forms ou de outras plataformas); (f) 

organização do tempo feedback - como organizar as devolutivas do pro-

fessor para os alunos de modo que a atividade docente em época de 

pandemia não se assemelhe ao estilo de trabalho do tipo “call center”.  

Embora a crise do Coronavírus nos ofereça uma chance de experi-

mentar novas maneiras de fazer atividades pedagógicas - e questionar 

velhos hábitos educacionais -, não podemos esquecer que as instituições 

de ensino não estão preparadas para apoiar milhares de professores que 

se deslocaram rapidamente do modelo presencial para o online e que os 

docentes podem não ter a habilidade pedagógica, tecnológica e tempo ne-

cessário para aprender e adaptar as aulas presenciais ao ensino à distância, 

tendo de agir de improviso para enfrentar dificuldades. 
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A experiência pedagógica descrita nesse trabalho aponta que a repro-

dução do ensino presencial nas aulas online não se resume simplesmente 

a fazer uma aula utilizando o G Suites com a turma, antes disso, carece de 

uma concepção de ensino aprendizagem dialógica e colaborativa e de pla-

nejamento prévio. Lévy (2010, p. 28) destaca que “a qualidade do processo 

de apropriação (ou seja, no fundo a qualidade das relações humanas) em 

geral é mais importante que as qualidades sistêmicas das ferramentas”, a 

oficina proporcionou uma atividade que pode ser dissociada de ferramen-

tas presenciais e replicada nos mais diversos ambientes, sempre com a 

proposta de trabalho colaborativo e coautoria. 

A riqueza da intervenção pedagógica exige a visão de que toda a aula 

situa-se em um microssistema com seus espaços, organização social, rela-

ções, nas quais os processos educativos estão entrelaçados e integrados a 

esse sistema. De acordo com Zabala (1998) é impossível reduzir a prática 

a apenas um momento isolado e desconexo, visto que a prática educacio-

nal, independente de se desenvolver de modo presencial ou à distância em 

aula online síncrona, é um momento que exige um antes, um durante e 

um depois. 

 

3. Considerações finais 

 

Os espaços virtuais de aprendizagem ofereceram condições para a in-

teração síncrona, auxiliando os sujeitos envolvidos a vivenciar atividades 

pedagógicas à distância, próprias de uma concepção de docência, de aula 

e de ensino aprendizagem dialógicas. Essa concepção é que auxiliará o do-

cente e seus estudantes a se apropriar de softwares, aplicativos e 

experiências em rede problematizando tais apropriações em época de pan-

demia. No que concerne aos professores o processo de adaptação das 
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atividades presenciais para aulas online síncronas, gera ansiedade e neces-

sita de maior dispêndio de tempo. 

A realização da oficina em um formato online permitiu explorar no-

vas formas de colaboração entre os participantes, apresentar 

possibilidades das ferramentas online que os sujeitos envolvidos conhe-

ciam apenas superficialmente ou não haviam explorado em sua totalidade.  

A interação entre os participantes incentivou-os a refletir sobre o pro-

pósito pedagógico dos REAs. Os estudantes participaram ativamente da 

construção da oficina ao realizarem suas remixagens e buscarem pela so-

lução de suas dúvidas com os colegas e com os professores. 

Ocorreu uma crescente preocupação dos grupos em adotar licenças 

abertas em seus trabalhos finais e citar as razões pelas quais isso era im-

portante. Esse movimento crescente dos grupos evidencia a importância 

de ações que despertem o interesse dos futuros professores pelo tema, 

uma fagulha inicial pode se expandir e seguir ganhando força a cada nova 

interação, algo tão presente nos conceitos dos REAs e do trabalho colabo-

rativo. 
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Mobile Learning: 

promissor na formação docente 
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Vlademir Marim 2 

 

 

Introdução  

 

Desde os primórdios até hoje em dia a tecnologia vem alterando o 

modo de vida das pessoas; dos homens das cavernas aos homens digitais, 

basicamente toda a evolução tecnológica ocorrida no passar dos séculos 

trouxe profundas mudanças na sociedade, inclusive no campo educacio-

nal.  

O conceito de tecnologia aborda muito mais do que ferramentas e 

instrumentos. Para Kenski (2012): 

 

[...] a expressão “tecnologia” diz respeito a muitas outras coisas além das má-

quinas. O conceito tecnologia engloba a totalidade de coisas que a 

engenhosidade do cérebro humano conseguiu criar em todas as épocas, suas 

formas de uso, suas aplicações (KENSKI, 2012, p. 22). 

 

O pensamento crítico, a fala, a dialética, a invenção da escrita e dos 

números podem ser considerados como tecnologias e, dessa forma, aquilo 

que é construído pelo homem por meio de técnicas, procedimentos e mé-

todos com o objetivo de superar obstáculos, de controlar, de compreender 

é tecnologia. 
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Da sua gênese até nossos dias atuais, tecnologias como a internet evo-

luíram, equipamentos de comunicações foram criados, dispositivos 

volumosos, caros e interligados por fios se tornaram cada vez menores, 

acessíveis, potentes e ausentes de conexão física.  

Esse avanço tecnológico móvel influenciou significativamente as re-

lações dentro do ambiente escolar, alterando as rotinas de professores, 

estudantes, pais e diretores. Os alunos podem se encontrar mais dispersos 

e professores precisam se aperfeiçoar para lidar com essa tendência tec-

nológica. É um momento de estudo por parte da comunidade docente, de 

que forma será realizada a tratativa diante dos dispositivos móveis e como 

torná-la útil dentro de uma sala de aula.  

Percebemos que os dispositivos móveis disputam espaços, rivalizam 

atenção com os professores e têm interferido no processo de ensino e 

aprendizagem dos dias atuais e, analisando esse contexto, o professor deve 

aproveitar dessas tecnologias como ferramentas de ensino. Alves e Vieira 

(2015) explanam: 

 

O processo educacional é permeado de estratégias que compõem as formas do 

ensinar e aprender. Nessa perspectiva, o professor pode se aliar às tecnologias, 

organizar e planejar adequadamente suas aulas, usando o celular como uma 

ferramenta pedagógica a favor da aprendizagem (ALVES e VIEIRA, 2015, p. 2). 

 

Conforme citado por Vieira (2015), o status quo universal do celular 

e de outros aparatos eletrônicos móveis de uso excessivo pelos alunos re-

quer que professores melhorem suas estratégias e aprimorem suas 

práticas para uma elaboração mais atual das metodologias, dos conteúdos, 

das avaliações e dos planejamentos.  

É necessário que a formação docente acompanhe esse levante tecno-

lógico. É preciso que professores atentem para essa nova demanda de 

alunos conectados, haja vista que é uma geração que nasceu com todos 
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esses dispositivos móveis presentes em seu cotidiano e que esses disposi-

tivos fazem parte de sua natureza. Dessa forma, as aulas podem ser 

inseridas em um âmbito tecnológico tão comuns para esses jovens alunos, 

tornando-as mais atraentes e agradáveis. Prensky (2001) ressalta que: 

 

Os alunos de hoje, representando as primeiras gerações a crescer com esta 

nova tecnologia, passaram suas vidas inteiras cercados e usando computado-

res, telefones celulares e todas as outras ferramentas da era digital. Em média, 

um aluno graduado atual passou menos de 5.000 horas de sua vida lendo, 

mais de 10.000 horas jogando vídeo games (sem contar as 20.000 horas as-

sistindo à televisão). Os jogos de computadores, e-mail, a internet, os telefones 

celulares e as mensagens instantâneas são partes integrais de suas vidas 

(PRENSKY, 2001, p. 1, tradução nossa). 

 

Os professores, em sua formação, necessitam saber que seus alunos 

têm a informação a qualquer momento e em qualquer lugar. É uma mu-

dança de cultura que o docente deverá levar para a sua sala e aplicar em 

sua prática. Isso é uma consequência direta da onipresença dos dispositi-

vos móveis comentada por Prensky (2001).  

Pela vivência do pesquisador, alguns educadores que ensinam mate-

mática, talvez por não ter desenvolvido certa habilidade no que se refere 

às novas tecnologias, persistem em introduzir, traçar e visualizar gráficos 

de funções de forma maçante no quadro negro, com sistema cartesiano 

sem simetria, com os eixos sinuosos, abscissas e ordenadas sem gradua-

ção, algo que pode ser remediado utilizando toda a gama de aplicativos 

criados para os dispositivos móveis. 

Boer, Vestena e Souza (2010) também destacam que a falta de conhe-

cimento e as dificuldades tecnológicas por parte dos educadores são 

fatores geradores de uma educação atada e passiva. Afirmam que 
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Diante das dificuldades de acesso e uso das novas tecnologias por parte de 

muitos educadores, pode-se esperar um ensino escolar ainda pautado na 

transmissão de conceitos pelo professor e na recepção desses conceitos, de 

forma acabada e passiva, pelo aluno, tendo como mediador do conhecimento 

as informações do livro didático (BOER, VESTENA e SOUZA, 2010, p. 2). 

 

Essa dificuldade de acesso às novas tecnologias dita por Boer, Vestena 

e Souza (2010) nos remete a pensar que avanços tecnológicos produzem 

transformações radicais no ensino. Pode-se entender que o avanço das tec-

nologias móveis, em campos epistemológicos, traz consigo a quebra de 

paradigmas na abordagem dos conteúdos, um momento de inovação na 

formação de professores, novos conflitos entre professores e estudantes, 

rupturas de teorias, mudanças de comportamento e muito mais. 

Ciente dessa importância do aprendizado móvel, a ideia da pesquisa 

surgiu basicamente dentro da sala dos professores de uma escola estadual 

de Minas Gerais. Havia um desconforto muito grande em relação ao uso 

indiscriminado do celular e outros dispositivos móveis na sala de aula, re-

clamações infindáveis que refletiam a angústia dos professores e certa 

ausência de conhecimentos e novas práticas na formação docente frente à 

aprendizagem móvel, o Mobile Learning. 

Diante dessa situação, o problema da pesquisa se formula da seguinte 

maneira: Como as contribuições do Mobile Learning têm auxiliado na for-

mação dos professores de matemática no ensino de funções? 

Esse trabalho tem como objetivo geral analisar as contribuições das 

tecnologias móveis na formação de professores de Matemática no conte-

údo de funções nas produções científico-acadêmicas (dissertações e teses) 

publicadas no período de 2014 a 2018, no banco de dados da CAPES. Para 

tanto, foram determinados os seguintes objetivos específicos: (1) identifi-

car as contribuições que a aprendizagem móvel trazem na formação do 

professor; (2) apontar as contribuições do uso dos dispositivos móveis no 
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processo de ensino das funções; (3) compreender o currículo base comum 

referente à proposta de Funções; (4) descrever as principais abordagens 

dos professores na aplicação do m-learning; e (5) investigar as principais 

dificuldades nas abordagens dos professores na aplicação do m-learning. 

A análise qualitativa dessas produções acadêmicas se dará pela con-

tribuição do Estado da Arte, que, segundo Marim (2011), tem como 

objetivo a sistematização da produção de uma determinada área do conhe-

cimento. 

Dessa forma, espera-se identificar nas produções acadêmicas seleci-

onadas à construção de novas práticas pedagógicas, como também 

encontrar propostas concretas para a formação de professores de mate-

mática. 

 

Mobile Learning 

 

Algo notoriamente importante acerca do uso dos dispositivos móveis 

no ensino é a agilidade oferecida pelos equipamentos no retorno de res-

posta dos mais variados cálculos. Nas palavras de Farias (2014, p. 27), "o 

ser humano sempre esteve à procura de instrumentos que diminuíssem a 

atividade laboriosa de realização de cálculos". 

Foi a partir da década de 1980 que o uso das tecnologias educacionais 

começou a despontar no Brasil, surgindo, então, uma nova fase na área da 

educação. O e-learning, que, traduzido, significa educação eletrônica, sur-

giu devido ao avanço dessas tecnologias. São os computadores pessoais, 

suas mídias e os primeiros cursos a distância. 

O e-learning está intimamente conectado com as Tecnologias da In-

formação e Comunicação (TIC). Essa conexão se dá por meio dos 

primeiros cursos de computação na década de 80, no qual alunos estuda-

vam nas moderníssimas máquinas 386 e 486, até nos depararmos com os 
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primeiros cursos de graduação com Ensino a Distância (EAD) do Brasil. 

Na concepção de Moura (2010), 

 

o e-learning tem as suas raízes na evolução tecnológica e surge da aplicação 

das TIC à educação e formação, oferecendo novos métodos baseados no com-

putador e nas tecnologias. Proporciona uma aprendizagem individualizada e 

ao ritmo do aprendente (MOURA, 2010, p. 36). 

 

Com o passar do tempo, mais precisamente no início dos anos 90, o 

que era imóvel, fixo, pesado e conectado a um emaranhado de fios, graças 

à evolução tecnológica torna-se compacto, e, o mais importante, ganha 

mobilidade tanto na questão do peso quanto na questão da conectividade 

sem fio. Nesse momento o Personal Computer (PC) começa a perder 

espaço em relação a preço e à mobilidade para dispositivos móveis como 

notebooks, smartphones, Personal Digital Assistant (PDA's). Assim, o 

modelo e-learning evolui, passando para um novo patamar de 

aprendizagem, o m-learning. 

M-learning (Mobile Learning) é um termo muito utilizado quando se 

trata de novas tecnologias na educação, pois a maioria do embasamento 

teórico passa por ele. Segundo Traxler (2009), 

 

Então, m-learning não é só uma questão de aprendizagem ou de mobilidade, 

mas parte de uma nova concepção de mobilidade de uma sociedade conectada.  

[...] m-leaning, é obviamente imaturo, tanto em termos tecnológicos quanto 

pedagógicos, mas está se desenvolvendo rapidamente pode trazer contribui-

ções, à medida que avançam as pesquisas na área (TRAXLER, 2007, p. 9-24, 

tradução nossa). 

 

Moura (2010) destaca que a utilização de dispositivos móveis merece 

a atenção da investigação acadêmica, no sentido de integrá-los na escola.  
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Na relação da criação de um ambiente de trabalho propício para a 

interação entre matemática e tecnologias, citamos Duarte Filho (2017), que 

assevera que 

 

Num contexto onde as TI’s e o ensino de matemática trabalham em conjunto 

teremos um cenário no qual cria-se um ambiente para o ensino e aprendiza-

gem dos conceitos matemáticos a partir de ferramentas dinâmicas que 

incentivem atividades voltadas para a exploração, a investigação e a busca na 

compreensão das características de conceitos (DUARTE FILHO, 2017, p. 29). 

 

Dessa forma, acreditamos que o Mobile Learning potencialize o en-

sino das funções, já que vivemos em uma sociedade permeada e sedenta 

por equipamentos móveis, nos quais podemos trabalhar infindáveis apli-

cativos matemáticos gratuitos.  

 

Aspectos metodológicos - o estado da arte 

 

Para que fosse possível encontrar uma seleção que representasse a 

ideia central do estudo, criaram-se quatro conjuntos de palavras-chave 

que orientaram a pesquisa virtual no banco de dados da CAPES por teses 

e dissertações no período de 2014 a 2018. Os quatro conjuntos foram cri-

ados de forma que conseguíssemos atingir o máximo de teses e 

dissertações que abrangessem a aprendizagem móvel, o ensino de funções 

e a formação de professores. As palavras-chave estão representadas no 

quadro a seguir: 

 

Quadro 1: Palavras-chave utilizadas no sítio da CAPES 

PALAVRAS CHAVES 

Mobile learning, funções, formação, professores.  

Dispositivos móveis, funções, formação, professores.  

Smartphones, tablets, celulares, funções, formação, professores.  

Tecnologias móveis, funções, formação, professores.  

Fonte: Os autores (2020). 
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Para o refinamento da pesquisa, cada conjunto de palavras-chave uti-

lizou-se do filtro disponível no site da CAPES. Esse filtro está representado 

no próximo quadro: 

 

Quadro 2: Filtro utilizado no sítio da CAPES para refinamento da pesquisa 

FILTROS DESCRIÇÕES 1 DESCRIÇÕES 2 

Tipo Doutorado, Mestrado e Mestrado Profissi-

onal. 

Doutorado, Mestrado e Mes-

trado Profissional. 

Ano 2014 - 2018. 2014 - 2018. 

Grande Área 

Do Conhecimento 

Ciências Exatas e da Terra. Multidisciplinar. 

Área do Conhecimento Matemática. Ensino de Ciências e Matemá-

tica. 

Área de Avaliação Matemática, probabilidade e estatística. Ensino. 

Área de Concentração Ensino de Matemática e Matemática. Ensino de Ciências e Matemá-

tica, educação Matemática e 

afins. 

Programa Ensino de Matemática e Matemática em 

Rede Nacional. 

Ensino de Ciências e Matemá-

tica, educação Matemática e 

afins. 

Fonte: Banco de dados da CAPES (2019). 

 

O motivo do uso de dois filtros diferentes foi a necessidade de abran-

ger as duas grandes áreas do conhecimento. Dessa forma, identificamos 

os trabalhos dos pesquisadores das Ciências Exatas e da Terra com os tra-

balhos dos pesquisadores das Multidisciplinaridades. Com relação às áreas 

de conhecimento, temos, respectivamente, a área da Matemática e do En-

sino de Ciências e Matemática. Dessa forma, espera-se reduzir a 

quantidade de títulos que poderiam ficar de fora da análise, comprome-

tendo sua qualidade final. 

O uso do termo "afins" nos campos Área de Concentração e Nome do 

Programa justifica-se pela variedade de termos cadastrados de forma se-

melhante no sítio da CAPES, temos, por exemplo, trabalhos alocados nos 

seguintes programas: Ensino de Ciências e Matemática, Ensino de Ciências 
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e em Matemática, Educação de Ciências e Matemática, Educação Matemá-

tica, Ensino de Ciências e Educação Para Matemática, entre outros. 

Há trabalhos alocados em programas nos quais o nome foi cadas-

trado de forma errônea, como “Ensino de Ciências e em Matemática”. 

Existe também a diferenciação do Nome do Programa, caso o cadastro te-

nha sido feito com letras maiúsculas ou minúsculas, por exemplo, 

“ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA” (360) e “Ensino de Ciências e 

Matemática” (170), de modo que o número entre parênteses corresponde 

à quantidade de trabalhos encontrados.  

Uma grande problemática a ser superada foi a questão da demasiada 

repetição de teses e dissertações que surgia a cada sequência de filtro ana-

lisada. Muitos trabalhos já selecionados pela leitura dos títulos retornavam 

na tela de busca. Isso ocorreu pelo fato de palavras como função, formação 

e professores pertencerem a todos os filtros.  

A grande quantidade de títulos retornada pelo sistema de busca da 

Capes deve-se também ao fato de as palavras chaves do filtro terem muitos 

congêneres. Um exemplo é a palavra formação, que nos retorna títulos 

com as palavras-chave transformação e informação. 

Para cada conjunto de palavras-chave foi realizada a leitura de todos 

os títulos, sendo selecionadas aquelas que se relacionavam com o tema da 

pesquisa e que tinham uma ligação direta com tecnologias móveis, funções 

e formação de professores. Desta primeira etapa de leitura de títulos sele-

cionamos 50 títulos. 

A Tabela 1 apresenta em detalhes o resultado dessa pesquisa em ter-

mos quantitativos para cada bloco de palavras-chave e seu respectivo 

filtro. 
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Tabela 1: Números de trabalhos encontrados no banco de dados da CAPES 

 

PALAVRAS-

CHAVE 

GRANDE ÁREA:  

CIÊNCIAS EXATAS  

ÁREA DO  

CONHECIMENTO:  

MATEMÁTICA 

GRANDE ÁREA:  

MULTIDISCIPLINAR  

ÁREA DO CONHECIMENTO:  

ENS DE CIÊNCIAS 

 E MATEMÁTICA 

 

 

TOTAL 

Mobile learning, 

funções, formação 

e professores. 

 

 

1755 

 

1868 

 

3623 

Dispositivos mó-

veis, funções, 

formação e pro-

fessores. 

 

 

1598 

 

1597 

 

3195 

Smartphones, ta-

blets, celulares, 

funções, formação 

e professores. 

 

 

1236 

 

1589 

 

2825 

Tecnologias mó-

veis, funções, 

formação e pro-

fessores. 

 

 

1316 

 

1688 

 

3004 

TOTAL 5905 6742 12647 

Fonte: Banco de dados da CAPES (2019). 

 

A próxima etapa foi a leitura dos resumos dos 50 títulos selecionados. 

No próprio sítio da CAPES, por meio da Plataforma Sucupira3, dispúnha-

mos tanto do resumo quanto da biblioteca depositária do trabalho. Nesse 

estágio conseguimos eliminar trabalhos cuja característica principal era 

somente o uso do aparato tecnológico, desviando-se ora do assunto fun-

ções, ora do tema formação de professores. Dessa maneira conseguimos 

refinar para 31 trabalhos. 

 
3 É uma importante ferramenta para coletar informações, realizar análises e avaliações e ser a base de referência do 
Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG). A Plataforma deve disponibilizar em tempo real e com muito mais 
transparência as informações, processos e procedimentos que a CAPES realiza no SNPG para toda a comunidade 
acadêmica. 
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Finalmente, nessa última fase, foi realizada a leitura completa das in-

troduções das teses e dissertações. O intuito foi apurar, de uma forma mais 

rigorosa, esses 31 trabalhos e identificar aqueles que estivessem em per-

feita sinergia com o tema. Assim sendo, terminamos esta etapa com oito 

trabalhos selecionados. 

A Figura 1 nos remete ao processo total, dividido nas etapas de busca, 

leitura e refinamento das teses e dissertações.  

 

Figura 1: Processo de seleção dos trabalhos - Banco de dados da CAPES 

 

Fonte: Os autores (2020). 

 

Para entendermos melhor a conjuntura de distribuição dos estudos 

sobre tecnologias móveis, ensino de funções e formação dos professores 

pelo país, a Tabela 2 fornece a origem das instituições e tipo de produção 

acadêmica no período de 2014 a 2018. 

  

12647 

LEITURA DOS TÍTULOS 

50 

LEITURA DOS RESUMOS 

31 

LEITURA DAS INTRODUÇÕES 

8 

TRABALHOS 
SELECIONADOS 
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Tabela 2: Origens dos trabalhos selecionados por instituição e tipo de produção acadêmica 

Universidades Mestrado 

Profissionalizante 

Mestrado 

Acadêmico 

Doutorado TOTAL 

UCS - SP 1 - - 1 

UEPB - PB - 2 - 2 

UERJ - RJ 1 - - 1 

UFOPA - PA 1 - - 1 

ULBRA - RS - 1 - 1 

UNIAN - SP - 2 - 2 

TOTAL 3 5 - 8 

Fonte: Banco de dados da CAPES (2019). 

 

Algo interessante a verificar na Tabela 2 é a ausência de teses de dou-

torado que contemplem o uso dos dispositivos móveis na formação de 

professores e a distribuição das pesquisas encontradas pelas regiões do 

Brasil. Excetuando-se o Centro-Oeste, todas as outras regiões foram re-

presentadas com pelo menos um trabalho. 

Diante da seleção dos oito trabalhos resultantes do processo do uso 

de palavras-chave e seu refinamento por meios de filtros presentes no pró-

prio sítio da CAPES, o próximo passo da pesquisa, depois de estabelecidos 

os procedimentos de observação e análise, será a leitura completa traba-

lhos para podermos encontrar um viés que nos oriente a elaborar a 

conclusão que trará a resposta para nossa questão norteadora. 

 

4. Análise dos dados  

 

Este trabalho apresenta a análise dos dados, por meio da construção 

de três eixos norteadores que estão em entendimento com nossos objeti-

vos: a) referenciais teóricos apontados para a aprendizagem móvel na 

formação docente; b) práticas pedagógicas sugeridas para aprendizagem 

móvel e formação docente; e c) propostas para o aperfeiçoamento envol-

vendo aprendizagem móvel e formação docente.  
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A intenção nessa análise de dados é poder fazer inferências e conjec-

turas de forma a construir, a partir dos dados obtidos, embasamento para 

contemplar o nosso objetivo geral e formar argumentos necessários para 

responder a nossa pergunta norteadora estabelecida no início deste traba-

lho. 

O apontamento desses três eixos norteadores se deu após a leitura 

minuciosa dos oito trabalhos selecionados. Verificamos a necessidade de 

fazer uma análise à luz desses eixos com características díspares e signifi-

cativas. 

 

4.1 Referenciais teóricos apontados para a aprendizagem móvel na 

formação docente 

 

O intuito deste primeiro eixo norteador é bem mais que fazer um 

resumo teórico das obras selecionadas já apresentadas no capítulo meto-

dológico, mas sim elaborar e construir um referencial teórico embasado 

no tema aprendizagem móvel e na formação do professor que exponha 

diversas reflexões sobre essa temática. Nessa perspectiva, construímos o 

Quadro 3, denominado Referenciais no âmbito do Mobile Learning e a for-

mação de professores. 

Esse quadro abrange uma primeira coluna, na qual constam, em or-

dem alfabética, os nomes dos oito pesquisadores. Uma segunda coluna que 

está subdividida nos referenciais teóricos, com ênfase nas tecnologias e na 

formação docente, utilizados nas dissertações selecionadas. 
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Quadro 3: Referenciais no âmbito do Mobile Learning e formação de professores 

PESQUISADORES REFERENCIAIS TEÓRICOS 

 Com ênfase nas tecnologias 

 

Com ênfase na formação docente/me-

todologia 

Bruno Guimarães da 

Silva 

Nunes (2013); Pires (2016); Araújo 

(2017). 

Santos (2015). 

Eduardo Jesus Dias Levy (1999); Behrens (2000); Va-

lente (2003); Werthein (2000); 

Quartiero (1999); Gomes (2000); 

 

Fazenda (1992); Andrade (1998); San-

tomé (1998); Zabala (2002); Klein 

(1990); Miorim (2004); Miguel (2004); 

Luria (1978); Ricieri (1991); D'Ambrósio 

(1996); Struik (1997); Vygotsky (1978); 

Leontiev (1978); Engeströn (1987). 

Fabiana Alves Diniz de 

Moura 

Nunes (2011); Moura (2010); Filatro 

(2008); Valente (2003); Chang 

(2002); Moran (2011); Santos (2011); 

Sharples (2006); 

Traxler (2005); Attewell (2004); 

Webster (2004); Kukulska-Hulme 

(2005); Nyíri (2002); Ally (2013); 

Samaka (2013); Bicudo (2010); La-

ouris (2005); Eteokleous (2005); 

Barros Filho (2005); Rosa (2008, 

2010, 2011). 

- 

Fábio Rogério Porto Bittar (2011); Rabardel (1995); Koeh-

ler (2006); Mishra (2006); Ribeiro 

(2000); Ponte (2000); Almeida 

(2011); Silva (2011).  

Imbernón (2000); Vygotsky (1991); Shu-

lman (1986); 

Jair Dias de Abreu Dullius (2015); Quartieri (2015); Bar-

ros (2011); Attard (2011) (2012); 

Northcote (2011) (2012); Drigas 

(2015); Pappas (2015). 

Lüdke (1986); André (1986); Bogdan 

(1994); Biklen (1994); Lankshear 

(2008); knobel (2008). 

Leonardo Augusto de 

Figueiredo Gomes 

Churchill (2008); Santaella (2013). 

 

Vygotsky (1984); Freire (2011); Celso An-

tunes (2010). 

Rosiany Marla Riker 

Maduro 

Verhmuller (2012); Silveira (2012); 

Moran (2007); Dutra (2014); Caval-

cante (2013); Vivian (2012); Pauly 

(2012); Verza (2008); Souza (2013). 

Celso Antunes (2010). 

Willian Rocha Padilha Prado (2011); Almeida (2011); Mishra 

(2006); Koehler (2006); Seymor Pa-

pert (1985); Valente (1999); Rosa 

(2003); Maltempi (2003); Eivazian 

(2012); Mendes (2008); Lobo da 

Costa (2015); Borges (2009). 

Bogdan (1994); Biklen (1994); Hargrea-

ves (1998); Shulman (1986); 

Fonte: Dissertações selecionadas no banco de dados da CAPES (2020) 
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A partir do Quadro a seguir temos, ao todo, 85 teóricos apontados, 

sendo que Valente e Vygotsky tiveram três citações cada. Desta forma, sin-

tetizamos no Quadro 4 os nomes dos pesquisadores que foram mais 

mencionados e sua respectiva quantificação de citações nos oito trabalhos 

selecionados.  

 

Quadro 4: Número de citações por teórico 

Nomes Nº de citações 

Valente 3 

Vygotsky 3 

Almeida 2 

Biklen 2 

 Bogdan 2 

Celso Antunes 2 

Koehler 2 

Mishra 2 

Moran 2 

Rosa 2 

Shulman 2 

Outros (74) 1 

Fonte: Os autores (2020). 

 

Após a abordagem dos principais pesquisadores referenciados nos 

oito trabalhos selecionados, discutiremos os 85 teóricos sobre a ótica da 

nacionalidade. Pelo fato desta pesquisa estar voltada para as contribuições 

do Mobile Learning na formação do professor, é perceptível o grande en-

foque tecnológico facultado ao tema. Assim, iremos fazer esta análise 

somente com os nomes contidos no Quadro 3, pertencentes à coluna inti-

tulada Com ênfase nas tecnologias.  
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Neste contexto, temos 60 pesquisadores referenciados nos oito tra-

balhos selecionados. O Gráfico 1 apresenta em termos quantitativos a 

participação desses autores nacionais e estrangeiros. 

 

Gráfico 1: Pesquisadores nacionais e estrangeiros com ênfase nas tecnologias 

 

Fonte: Os autores (2020). 

 

O Gráfico 1 retrata que 62% das citações são de pesquisadores brasi-

leiros. Isto corresponde a um quantitativo de 37 teóricos, que produzem, 

publicam livros, artigos e pesquisas de alta qualidade no âmbito da tecno-

logia, criando e inovando o cenário da pesquisa nacional na era digital. 

Podemos perceber que 38% das 60 citações são de pesquisadores es-

trangeiros, o que corresponde a 23 nomes. Isto reforça a ideia da influência 

dos pesquisadores estrangeiros nas pesquisas relacionadas às tecnologias. 

Sabemos que boa parte dessa tecnologia é exportada por países mais de-

senvolvidos tecnologicamente, o que pode ser um motivo dos 

pesquisadores brasileiros buscarem novas informações e embasamentos 

em escritores estrangeiros. 

  

62%

38% Nacionais

Estrangeiros
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4.2 Práticas pedagógicas sugeridas para aprendizagem móvel e a formação 

docente 

 

Por meio dos estudos realizados nesta pesquisa, Aspectos metodoló-

gicos - O Estado da Arte, dos oito trabalhos selecionados, iremos expor as 

práticas sugeridas para aprendizagem móvel e formação docente apresen-

tada pelos autores em suas dissertações.O Quadro 5 traz, de forma 

sintetizada, as práticas pedagógicas apontadas como a função explorada 

na dissertação.  
 

Quadro 5: Autores e suas sugestões de práticas pedagógicas 

Autores Sugestões de Práticas Pedagógicas Função Explorada 

Bruno Guimarães da Silva Sequência didática Afim e Quadrática 

Eduardo Jesus Dias Uso do Tablet, interdisciplinaridade Afim e Exponencial 

Fabiana A. Diniz de Moura App Inventor, construção de aplicativo Trigonométrica 

Fábio Rogério Porto Curso de Formação Continuada Quadrática 

Jair Dias de Abreu Exploração de vários aplicativos Afim e Quadrática 

Leonardo A. F. Gomes Aplicativos e Jogos Digitais Exponencial 

Rosiany M. Riker Maduro Oficinas Introdução de função 

Afim, Quadrática, Exponen-

cial e Logarítmica 

Willian Rocha Padilha Oficinas, Curso de Formação Continuada Afim 

Fonte: O autor (2019). 

 

As práticas pedagógicas elencadas nestes trabalhos refletem a dificul-

dade que é romper com o contraditório. A maioria dos docentes sabe do 

promissor e da inevitável influência da prática do Mobile Learning em nos-

sas salas de aulas. Romper a barreira do novo, superar o medo de aplicar 

algo diferente, investir tempo de estudo são características que o professor 

deve adquirir para ter êxito na abordagem tecnológica. 

 

4.3 Propostas concretas de aperfeiçoamento envolvendo aprendizagem 

móvel e a formação docente 

 

Este terceiro e último eixo norteador tem como principal objetivo 

apontar estudos e propostas dos oito trabalhos selecionados que podem 
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contribuir para uma melhor performace nas tratativas envolvendo o en-

sino de funções por meio do Mobile Learning e da formação docente. 

Analisando a conclusão do nosso primeiro trabalho, a dissertação de 

Bruno Guimarães da Silva, percebemos sua preocupação em comparar as 

tradicionais aulas expositivas pelas experimentações à luz da evolução do 

uso dos smartphones pelos alunos. 

O autor conclui sua pesquisa com as seguintes propostas: a) o uso de 

dispositivos móveis proporciona uma experiência que não poderá ser ad-

quirida em uma aula expositiva; b) maior interesse dos estudantes pelo 

uso do aplicativo em seus dispositivos móveis; e c) uma mudança da sala 

de aula tradicional em laboratório de informática. 

Em outro trabalho, nas considerações finais da dissertação de Edu-

ardo Jesus Dias (2014), na qual ele verificou e utilizou o tablet como 

ferramenta mediadora no processo de ensino e aprendizagem, constatou 

uma aceitação de 94% no formato do trabalho e observou que o uso do 

tablet desenvolveu uma característica de tomada de decisão nas interpre-

tações de gráficos no estudo de funções. 

Para Dias (2014), as principais propostas concretas são as abordagens 

históricas da matemática que se trabalha de forma concomitante ao uso 

das tecnologias, acarretando discussões, debates, relatos e escritas sobre 

textos e curiosidades. Por fim, o autor admite que o tablet é uma ferra-

menta muito útil para alcançar objetivos de um aprendizado significativo, 

porém adverte que uma pequena parcela de alunos não participou de 

forma mais empolgante. Fica a ressalva de que professores e pesquisado-

res que desejam aplicar a atividade para futuras investigações devem estar 

atentos, no intuito de desenvolver novas técnicas e novas abordagens. 

Nas compreensões finais da dissertação de Fabiana Alves Diniz de 

Moura a autora destaca as situações desafiadoras no processo de desen-

volvimento do aplicativo Fun Trig. As principais propostas concretas 
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apontam para duas atitudes importantes: analisar as dificuldades e esta-

belecer estratégias. Ao desenvolver um aplicativo utilizando o App 

Inventor, a pesquisadora ratifica a potencialização da produção do conhe-

cimento matemático. 

As propostas concretas do trabalho da autora elencam os principais 

pontos: a) a intensa variação de troca entre a identidade de "estudante" e 

de "professora de matemática" durante a construção do aplicativo; b) a 

importância do aplicativo ser instalado em um aplicativo móvel (smar-

tphones), por propiciar a construção do conhecimento em qualquer local; 

c) portabilidade e interação; e d) toda programação deve ficar salva na 

computação em "nuvem" e, assim, livre de ficar restrito apenas a um único 

equipamento. 

Analisando as considerações finais da dissertação de Fábio Rogério 

Porto (2016), que foi guiada pelo objetivo de compreender o processo de 

instrumentalização do GeoGebra e de dispositivos móveis em uma forma-

ção continuada com professores de matemática, observamos que para o 

autor uma das propostas é o cuidado que deve ser tomado ao lidar com as 

dificuldades encontradas por alguns professores nos recursos do GeoGe-

bra, interferindo diretamente no Conhecimento Pedagógico Tecnológico 

do Conteúdo, ou seja, o TPACK, que, segundo Mishra; Koehler  (2006), são 

conhecimentos necessários para que o professor realize a docência envol-

vendo as tecnologias.  

Apesar das dificuldades, o processo de instrumentação, que é um dos 

pontos de partida da gênese instrumental, se dá durante o percurso da 

formação continuada, sendo primordial considerá-lo um processo indivi-

dual e particular. A outra proposta é de que formações continuadas, 

infraestrutura e políticas públicas convergentes podem transformar os 

dispositivos móveis em grandes parceiros das práticas do processo de en-

sino e aprendizagem. 
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No quinto trabalho selecionado, Jair Dias de Abreu (2018), em suas 

considerações finais, discute a exploração e a apropriação do conheci-

mento matemático por meio de aplicativos educacionais em smartphones. 

Uma das suas primeiras propostas é a identificação das principais limita-

ções dos aplicativos para o estudo em sala. Desta forma, os apontamentos 

dessas limitações vão ao encontro das convicções de Shuler (2009), que 

retrata situações do tipo tela pequena, falta de memória, comportamentos 

antiéticos, distrações, entre muitas outras. 

As outras propostas concretas enunciadas pelo autor são: a) na imi-

nência de uma atividade envolvendo aplicativos móveis, há uma 

necessidade fundamental de se ter um contato prévio e exploratório com 

a ferramenta de trabalho; b) que o professor associe a tecnologia ao ensino 

por meio de um planejamento crítico e reflexivo, pois, caso contrário, o 

uso dos aplicativos móveis ficará resumido em outra maneira de expor o 

conteúdo; c) aplicativos como Desmos4 foram capazes de permitir que o 

aluno construísse ideias e conceitos relacionados ao estudo das funções 

quadráticas; d) a relação entre a habilidade específica do professor em ma-

nipular aplicativos com seu conhecimento de conteúdo reconfigura sua 

prática em sala de aula, facilitando o processo de formação do conheci-

mento; e) o fato do dispositivo móvel dinamizar as aulas não resulta em 

aprendizagem e que alguns aplicativos por apresentarem toda a resolução 

do exercício não instiga o aluno a pensar em seu erro. 

A pesquisa da dissertação de mestrado de Leonardo Augusto de Fi-

gueiredo Gomes (2017) teve como objetivo principal analisar as 

potencialidades dos aplicativos do sistema Android como ferramenta in-

termediadora na aprendizagem da Matemática. 

 
4 Desmos é uma calculadora gráfica avançada implementada como uma aplicação web e uma aplicação móvel escrita 
em JavaScript. Foi fundado por Eli Luberoff .Foi lançado como uma startup na conferência Disrupt New York do 
TechCrunch em 2011. 
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Sua principal proposta concreta ocorre por meio da análise e da ob-

servação dos professores das duas escolas trabalhadas no projeto. Gomes 

(2017) propõe que para o encontro de resultados potencializadores medi-

ante a utilização de aplicativos do sistema Android é de extrema 

importância um bom planejamento prévio do professor de matemática. 

O sétimo trabalho, no qual analisaremos as considerações finais, é da 

pesquisadora Rosiany Marla Riker Maduro (2016), que discute sobre o uso 

do celular em sala de aula com atividades para o ensino de Matemática no 

ensino médio. 

A principal proposta concreta apontada pela autora é que a utilização 

de oficinas cria cenários de elaboração, aprendizado e investigação por 

parte do alunado no uso do celular dentro da sala de aula. 

O oitavo e último trabalho no qual foram analisadas as considerações 

finais é de Willian Rocha Padilha (2015). Nele o pesquisador buscou iden-

tificar e compreender de que forma um grupo de professores de 

Matemática se apropria da ferramenta tablet na exploração das funções 

polinomiais. 

As propostas concretas de Padilha (2015) recaem no fato de que tanto 

o conhecimento do conteúdo quanto o domínio pedagógico o professor já 

possui, faltando para o docente romper e superar algumas barreiras difi-

cultadoras, como o tempo insuficiente das aulas, gestão do ambiente 

escolar, falta de apoio da administração, dispersão dos alunos e o reconhe-

cer-se como imigrante digital.  

 

Considerações 

 

Podemos vislumbrar práticas pedagógicas que nos dão discerni-

mento da potencialidade que o Mobile Learning tem a oferecer por meio 

dos infindáveis aplicativos voltados para o ensino de funções; as vídeo 
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aulas que podem ser assistidas pelos alunos em casa, na sala de aula com 

a supervisão do professor e das diferentes maneiras de se implantar as tão 

comentadas metodologias ativas, como, por exemplo, a gamificação, ela-

boração de projetos e aulas invertidas. 

Verificamos, então, que os cursos de atualizações, formações conti-

nuadas, participações em eventos, congressos e palestras são convocações 

para que o professor incremente seus saberes, ficando a par tanto das atu-

ais tendências tecnológicas quanto das que irão surgir. 

Certo do grande potencial tecnológico, da facilidade de acesso, da ne-

cessidade da formação continuada, do uso de jogos, do estar em qualquer 

lugar e a qualquer momento, o Mobile Learning se apresenta como uma 

promissora ferramenta que pode auxiliar o professor na inovação de suas 

aulas e melhorar o desempenho escolar dos alunos nas aulas de matemá-

tica. 

Conclui-se que o uso das tecnologias móveis, por si próprio, não re-

solve o problema da dispersão dos alunos, muito comentado pelos 

pesquisadores trabalhados. Porém, com um bom planejamento, estudo, 

diálogo com gestores, professores, alunos e diante de tudo que foi exposto, 

consideraremos importante a utilização do Mobile Learning para comple-

mentar, inserir, inovar e transformar o processo de ensino e 

aprendizagem de Matemática na Educação Básica. 
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Capítulo 9 

 
Educação e saúde: 

a Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) – e 
a inclusão profissional no ensino médio 

 
Eber Pinheiro Assis 1 

Solange Vera Nunes de Lima D’Água 2 

 

 

Este capítulo discorrerá sobre a Classificação Internacional de Funci-

onalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), destacando sua importância na 

inclusão profissional de pessoas com deficiência, na interface com a etapa 

escolar do Ensino Médio, do ponto de vista da importância da orientação 

a esses alunos, no caso de alguma alteração de funcionalidade em seu or-

ganismo. 

Desde de o surgimento da CIF, aprovada em 2001, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) realizava diversos testes com pessoas com inca-

pacidades, em muitos países, com o envolvimento de equipes 

multidisciplinares, até que a Resolução nº 54.21/2001, da própria OMS, 

deliberou sobre a adoção da referida classificação, de modo a organizar as 

informações relacionadas aos diferentes aspectos da saúde funcional dos 

indivíduos.  

Assim, englobando vários campos do conhecimento, como Educação, 

Saúde, Trabalho, Estatísticas de Saúde, Políticas Públicas, Seguridade So-

cial, a CIF visa padronizar em escala mundial os parâmetros que possam 
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facilitar a vida das pessoas, com ou sem incapacidades, em suas diversas 

atividades e participações sociais (ARAÚJO, 2013).  

Dessa forma, é um sistema de classificação que pode ser entendido 

como um recurso eficaz na organização de informações a respeito da fun-

cionalidade e incapacidade das pessoas, estruturado por meio de uma 

linguagem padrão que, por sua vez, fornece descritores específicos sobre 

os aspectos psicológicos, físicos e sociais que fazem parte do contexto de 

vida humana (ARAÚJO; BUCHALLA, 2013). 

Outrossim, por abranger duas áreas dicotômicas, a CIF é reconhecida 

como uma classificação biopsicossocial, que integra várias dimensões da 

saúde, associada a fatores pessoais e ambientais, nos quais as pessoas es-

tão implicadas. Nesse sentido, a participação social torna-se um elemento 

norteador na identificação de aspectos influenciadores sobre a saúde e a 

funcionalidade da população (ARAÚJO, 2013). 

No que se refere às categorias classificadas pela CIF, verifica-se serem 

ordenadas a partir do estado atual de saúde do indivíduo, sendo desneces-

sária a existência de algum diagnóstico ou doença prévia definida. Nessa 

lógica, os primeiros aspectos de classificação descritos são as Estruturas e 

Funções do Corpo; na sequência, as Atividades e Participação, finalizando 

com os Fatores Contextuais (Ambientais e Pessoais) (OMS, 2013).  

Em continuidade, apresenta-se uma figura com o multidireciona-

mento da CIF, na perspectiva de sua integração com os aspectos de vida 

da pessoa: 
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Figura 1 – Interações entre os componentes da CIF 

 

Fonte: Quintana et al (2014). 

 

Importa notar que essa forma de classificar a saúde e a funcionali-

dade humana se contrapõe aos métodos lineares utilizados anteriormente 

ao surgimento da CIF, em que o ponto de partida era o transtorno/doença, 

que automaticamente gerava a deficiência e, por conseguinte, a incapaci-

dade (SAMPAIO et al.,2005). 

Na atualidade, por ser considerada de multiuso, a classificação se pro-

jeta para diversos campos do conhecimento, incluindo a anatomia e 

fisiologia humana, psicologia, assistência social, pedagogia, de forma a 

contemplar áreas públicas e privadas e, ao mesmo tempo, multissetores, 

como, por exemplo, educação, transporte, serviços de saúde, serviços so-

ciais, coexistindo em diferentes países e culturas, para pessoas com 

alterações da funcionalidade (CARDOSO et al, 2012).  

Nesse sentido, o objetivo primordial da CIF acaba sendo proporcionar 

uma linguagem única e padronizada, por meio de uma estrutura que des-

creve a saúde e os aspectos que influenciam a integridade do bem-estar 

físico, mental e social do ser humano, segundo a OMS (2004). Com isso, 

as pessoas com alterações da funcionalidade podem ser reconhecidas a 
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partir de suas potencialidades e não somente por suas incapacidades 

(CARDOSO et al, 2012).  

Nesse contexto, a referida classificação é reconhecida pelas Nações 

Unidas, de acordo com a OMS (2004), como um recurso legal para a im-

plementação de ações promotoras dos direitos humanos, tendo em vista 

que as informações por ela fornecidas são consideradas valiosas para a 

elaboração de políticas públicas nacionais e internacionais. 

 

A CIF e as deficiências 

 

As práticas terapêuticas desenvolvidas ao longo da história tiveram o 

modelo médico como base para as abordagens referentes à saúde humana. 

Esse modelo linear de intervenção clínica prioriza o diagnóstico ou doença, 

como fator principal para traçar a conduta terapêutica e para definir/me-

dir a incapacidade da pessoa (SAMPAIO; LUZ, 2009). 

 Tal linearidade acaba por conceituar o termo saúde como a ausência 

de doenças, tendo como foco os sinais e sintomas da patologia para a ela-

boração do tratamento. Nesse caso, desconsidera que duas pessoas com o 

mesmo diagnóstico possam ter a funcionalidade completamente distinta, 

exigindo tratamentos distintos. 

Assim, a avaliação e o tratamento ficaram restritos, por muito tempo, 

aos aspectos físicos da pessoa, em detrimento do seu contexto de vida e 

fatores externos que, sabe-se, podem piorar ou melhorar o bem-estar hu-

mano (OLIVEIRA; SILVEIRA, 2011).  

Com o advento da CIF, passou-se a considerar os fatores sociais, psi-

cológicos e ambientais imprescindíveis para a saúde e qualidade de vida 

das pessoas. “[...] neste caminho a CIF toma um lugar neutro com respeito 

à etiologia e permite aos pesquisadores chegarem a inferências causais 

com métodos científicos [...]” (OLIVEIRA; SILVEIRA, 2011, p.654). 
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Tome-se, por exemplo, o Acidente Vascular Encefálico (AVE), que foi 

um dos primeiros problemas de saúde que recebeu atenção para aspectos 

de vida mais amplos, como a participação social. Com alto índice de inci-

dência e prevalência, tal evento sempre representou uma das maiores 

causas incapacitantes no mundo, devido às sequelas apresentadas, com 

impacto em praticamente todas as funções humanas, requerendo adapta-

ções em muitos ambientes de convívio (FARIA et al, 2012, OLIVEIRA; 

SILVEIRA, 2011).  

Cumpre destacar que, no caso das sequelas motoras, o indivíduo fica 

obrigado a enfrentar diversos desafios ao longo de sua vida. Nessa condi-

ção, a incapacidade gera a desvantagem social, que implica em “[...] uma 

mudança de identidade, para uma pessoa incapacitada [...]”, o que afeta 

drasticamente “[...] sua autoimagem e suas relações sociais [...]” 

(OLIVEIRA; SILVEIRA, 2011, p.654).  

Logo, as barreiras com as quais esses indivíduos passam a se deparar 

são tanto físicas como sociais, dificultando sua efetiva participação na so-

ciedade. Nesse cenário, passam a sofrer influências sobre muitos aspectos 

do contexto social, como falta de acessibilidade e, por conseguinte, a ex-

clusão; nesse caso, a classificação é dada pelos fatores contextuais 

(ambientais e pessoais).  

Compete lembrar que esses fatores podem impactar a vida da pessoa 

com deficiência de forma positiva ou negativa, o que na CIF será identifi-

cado e tratado como barreiras ou facilitadores (OLIVEIRA; SILVEIRA, 

2011). 

 Sendo assim, torna-se importante desmistificar as formas antigas e 

lineares de tratar as pessoas com possibilidades de sequelas variáveis com 

um mesmo diagnóstico. O AVE, no caso, é uma doença diagnosticada em 

diversos indivíduos e, em função do tipo, localização e extensão do com-

prometimento neurológico, pode não causar o mesmo impacto, 
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considerado de forma coletiva, pois a manifestação clínica se caracteriza 

de forma individual (OLIVEIRA; SILVEIRA, 2011). 

Isso posto, entende-se que os indivíduos com sequelas acabam por se 

beneficiar grandemente com a utilização da CIF, pois, por seu intermédio, 

serão identificados os seus potenciais funcionais, possibilitando, dessa ma-

neira, que novas formas de melhorar a saúde e a participação social 

possam ser implementadas. Nessa coerência, Farias e Buchalla (2005) 

acreditam, portanto, que a referida classificação responde a questões de 

saúde significativas: 

 

[...] uma das possibilidades de usos da CIF pode ser a contribuição para res-

ponder a importantes questões de Saúde Pública, tais como: qual é o estado de 

saúde das pessoas com deficiência, comparadas às demais; que necessidades e 

que tipos de intervenções são mais adequadas para reduzir condições secun-

dárias e promover a saúde das pessoas com deficiências, entre outras [...] 

(FARIAS; BUCHALLA, 2005). 

 

Além disso, o modelo biopsicossocial para classificar a saúde e a fun-

cionalidade, proposto pela CIF, se baseia na integração de diversas 

dimensões, conforme salientam Sampaio e Luz (2009), associando, nesse 

sentido, os aspectos biológicos, individuais e sociais. Tais autores enfati-

zam que o corpo da pessoa com alguma deficiência é muito mais que um 

fenômeno fisiológico, pois é constituído de toda a sua trajetória social.  

O fato é que a incapacidade pode sofrer influências da interação entre 

biologia, estrutura social e institucional, em uma complexidade de relação 

que se torna um desafio para muitos, já que, a partir dessa perspectiva, há 

necessidade de refinar a análise da deficiência / incapacidade e a influência 

mútua dos fenômenos biológico e de produção social (SAMPAIO; LUZ, 

2009):  
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[...] Contrapondo ao modelo biomédico, não é a incapacidade que prediz a in-

teração social, mas o contexto social que dá significado à incapacidade. Assim 

sendo, a incapacidade não é algo que a pessoa tem, mas alguma coisa que 

acontece em algum momento de sua vida, daí o seu caráter emergente e tem-

poral (não fixado). Em síntese, a incapacidade é uma forma de opressão social, 

discriminação e exclusão, isto é, são as barreiras atitudinais e sociais que inca-

pacitam o indivíduo deficiente [...] (SAMPAIO; LUZ, 2009, p.476). 

 

Ademais, é lícito ressaltar que os problemas de saúde são oriundos 

de diversas circunstâncias, não diretamente ligadas a doenças, como co-

morbidades, envelhecimento, estresse, predisposição genética, 

desinformação, entre outros aspectos e questões.  

Nessa conformidade, a CIF se destaca, no âmbito multidisciplinar, 

como recurso para identificar o problema em sua natureza e promover a 

autonomia funcional, de modo a melhorar a participação social das pes-

soas com incapacidades, já que considera em seu escopo a diversidade 

física e social (BRASIL, 2013). 

 

A CIF e a inclusão social 

 

A CIF pode se destacar em muitas áreas do conhecimento, como bio-

lógicas e humanas, já que seu ponto de partida não é uma doença, ou 

característica específica, mas o estado de vida atual, como já dito, conside-

rando a diversidade humana.  

Partindo desse pressuposto, a classificação legitima a biologia diversa 

existente e as singularidades dos seres humanos. Assim, por meio de uma 

reorientação da perspectiva teórica e suas consequências práticas, privile-

gia os aspectos positivos das condições de saúde (MAENO; TAKAHASHI; 

LIMA, 2009). 

Dessa feita, entende-se que o modelo biopsicossocial de classificar a 

saúde e a funcionalidade humana fornece informações valiosas sobre a 



Eber Pinheiro Assis; Solange Vera Nunes de Lima D’Água | 245 

 

forma de organização da sociedade quanto ao trabalho, os bens de con-

sumo e as práticas sociais.  

Dessa maneira, torna-se possível obter dados que expressam as rela-

ções sociais existentes, bem como as atitudes que geram a exclusão social, 

possibilitando o direcionamento de ações efetivas para tratamento, pre-

venção e inclusão, tendo como base a diminuição/extinção das barreiras 

arquitetônicas e sociais (MAENO; TAKAHASHI; LIMA, 2009). 

Como já dito anteriormente, os sistemas de saúde se basearam por 

muito tempo apenas no diagnóstico médico para as avaliações e tratamen-

tos, associando a incapacidade diretamente ao nome da doença, o que 

desconsiderava as potencialidades funcionais do indivíduo e rotulava a 

pessoa com deficiência como incapaz.  

Diante de tal panorama, a CIF veio para desmistificar esse direciona-

mento linear estereotipado, pois, ao avaliar, identificar e classificar os 

elementos que descrevem as barreiras do cotidiano para os indivíduos com 

alterações da funcionalidade, permite traçar um perfil biopsicossocial, que 

ultrapassa a linha de raciocínio clínico unidimensional (SAMPAIO et 

al.,2005). 

Desse modo, a partir de uma visão multidimensional sobre as diver-

sas barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência na sua 

(con)vivência social, a CIF consegue elencar cinco dimensões relacionadas 

à incapacidade, de forma sistematizada e codificada, quais sejam, i) o 

acesso a produtos e tecnologias; ii) apoios e relacionamentos; iii) ambiente 

natural; iv) atitudes e acesso a serviços e v) sistemas e políticas (SANTOS, 

2016). 

Sendo assim, o fator etiológico não é o principal aspecto a caracteri-

zar uma deficiência ou alteração da funcionalidade, de acordo com o 

estabelecido pela CIF. Os contextos universais sobre os estados e condições 

de saúde do indivíduo são avaliados e classificados, considerando-se a 
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diversidade como característica da humanidade. O mais importante para 

a classificação não é analisar as causas das doenças, mas investigar as ma-

nifestações em domínios importantes da vida (SANTOS, 2016). 

Tais domínios se referem, por exemplo, à aprendizagem, tarefas da 

vida diária, comunicação, mobilidade, cuidados pessoais, interações sociais 

e, quando identificados pela classificação, podem auxiliar na percepção dos 

impactos/consequências no desempenho das atividades de uma pessoa no 

seu cotidiano, isto é, se restringem ou facilitam a sua participação social 

(SANTOS, 2016). 

Nesse sentido, com foco na participação do indivíduo na sociedade, a 

estrutura biopsicossocial de funcionalidade da CIF considera a deficiência 

como processo construído durante a vida, por meio das relações sociais 

vivenciadas na própria sociedade. Dessa maneira, a classificação também 

atua na identificação dos obstáculos que dificultam a participação plena de 

pessoas com alguma restrição funcional na sociedade (SANTOS, 2016). 

Não menos importante é o fato de que, desde o ano de 2007, quando 

a CIF começou a ser utilizada no país, após ser traduzida para o Português, 

as políticas assistenciais começaram a usá-la com o intuito de prover um 

benefício monetário mensal para as pessoas com deficiências, por meio da 

Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Tal fato contribuiu para o sur-

gimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e, então, a 

classificação passou a objetivar a concessão de aposentadoria, às pessoas 

com deficiência:   

 

[...] a avaliação da deficiência nas políticas de Assistência Social e Previdência 

exige um esforço teórico-metodológico importante dos profissionais avaliado-

res. No caso dos médicos peritos é o esforço de alcançar a relação entre o 

processo de saúde-deficiência e as manifestações verificáveis na dinâmica da 

vida do segurado ou do solicitante do BPC, utilizando as diretrizes e os concei-

tos da CIF. Para os assistentes sociais, o esforço está em utilizar-se dos 
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instrumentos baseados na CIF como intermediações técnico-operativas para 

se alcançar a relação entre questão social e funcionalidade, para a devida ca-

racterização da deficiência [...] (SANTOS, 2016, p3012). 

 

Com isso, incluindo o fato de conceder de forma diferenciada as apo-

sentadorias às pessoas com deficiência, a CIF possibilita traçar um perfil 

funcional e social único para o indivíduo, independentemente de seu diag-

nóstico, e representa os valores essenciais pautados na equidade e 

inclusão.  

Dessa forma, torna-se uma classificação que proporciona igualdade 

de oportunidade, como direito subjetivo, por meio do destaque da poten-

cialidade do ser humano em sua participação ativa como ser social, com 

vistas a alcançar o mais alto grau possível de capacidade e desempenho em 

sua vida cotidiana (OMS, 2002). 

 

Inclusão profissional e o ensino médio 

 

A questão da inclusão vem sendo respaldada nos últimos anos por 

inúmeras legislações, para que os direitos da pessoa com deficiência sejam 

assegurados, tendo como base a equidade e a igualdade de oportunidade, 

independentemente das características físicas ou sociais do deficiente. 

Nesse contexto, dentre os principais regulamentos, destacam-se a Lei 

Brasileira da Inclusão das Pessoas com Deficiência (LBI) - Lei n° 13.146, de 

2015, e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratifi-

cada no Brasil em 2008. Tais leis se coadunam com a CIF, na medida em 

que consideram os aspectos humanos como pontos importantes na cons-

trução de um ser social.  

Nessa perspectiva, esses documentos adquirem importância pela sua 

função de contextualizar requisitos que contribuem para ampliar as 
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discussões e reflexões acerca dos direitos das pessoas com deficiência, nem 

sempre exercidos por meio da equidade, universalidade e diversidade. 

Segundo o Manual da CIF3, o uso da classificação pode ser eficaz na 

identificação de populações específicas, a fim de monitorar a participação 

social integral das pessoas com incapacidades. O reconhecimento de bar-

reiras físicas e sociais, que restringem ainda mais o potencial funcional dos 

indivíduos com deficiência, é importante sobretudo para orientá-los 

quanto ao uso de recursos para melhorar seu desempenho funcional, com 

vistas à promoção da inclusão e da profissionalização (OMS, 2013) 

Nessa hipótese, considera-se a vivência no ambiente escolar e a esco-

larização como um dos momentos mais importantes da vida do ser 

humano, pois as interações realizadas nesse espaço, durante um período 

da vida, pode promover formação intelectual e social ao mesmo tempo, de 

forma a preparar o indivíduo para encarar os desafios, após o término da 

educação básica, especialmente no que se refere à escolha de uma profis-

são e/ou a inserção no mercado de trabalho.  

Nesse aspecto, a escolarização dos alunos com deficiência se torna 

ainda mais decisiva, no propósito de que sua inclusão social aconteça. Por 

esse motivo, caso a escola negligencie o direcionamento das atividades es-

colares a partir das potencialidades dos estudantes, subestimando a 

questão da deficiência, os jovens poderão ficar reféns da incapacidade im-

posta historicamente pela sociedade, após o término do Ensino Médio:  

 

[...] A CIF pode ser usada em todos os contextos educacionais para dar suporte 

à continuidade durante o ingresso na vida escolar, e durante as transições de 

um nível educacional para o próximo ou para a fase subsequente de trabalho 

e emprego. O uso da CIF em contextos de sala de aula além de em contextos 

clínicos relacionados à escola fornece uma linguagem comum para a 

 
3 Manual de orientação sobre como aplicar os conceitos e modelo da CIF na prática (OMS, 2013).  
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coordenação dos serviços prestados pelos sistemas educacional, social e de sa-

úde [...] (OMS, 2013, p.66). 

 

Sendo assim, no contexto da formação escolar, a implementação de 

políticas públicas inclusivas, voltadas à profissionalização, pode ser um 

ponto de partida para a inclusão de jovens com deficiências no mercado 

formal de trabalho. Nesse caso, a preparação do aluno com deficiência para 

o ingresso no campo profissional pode ser iniciada pela utilização da CIF 

na identificação do potencial funcional preservado do estudante, bem 

como daquele que ele precisará buscar para melhorar sua participação nas 

atividades sociais.  

Merece destaque o fato de que esse preparo inclui também a instru-

ção quanto à legislação que protege o direito das pessoas com 

incapacidades, como a Constituição da República Federativa do Brasil, de 

1988, a Lei nº 13.146, de seis de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência) e a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 (Lei de Cotas) 

(GARCIA; MAIA, 2014).  

Com relação à utilização da CIF nos processos de escolarização, di-

versos países já o têm feito, inclusive como recurso para a formulação de 

Políticas Públicas. Portugal, por exemplo, utiliza a classificação na área da 

educação para o desenvolvimento de apoios especializados, com vistas a 

criar condições de melhora ao processo de ensino e de aprendizagem.  

Essa abordagem da CIF no âmbito educacional visa atender às neces-

sidades educacionais especiais de alunos com deficiência, na busca de uma 

participação mais efetiva desses estudantes, nas atividades da escola e, por 

conseguinte, da sociedade (FONTES; FERNANDES; BOTELHO, 2010). 

Nesse pressuposto, Fontes, Fernandes e Botelho (2010) acrescentam 

que a referida classificação pode melhorar os currículos e recursos para 
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promover processos de ensino e de aprendizagem eficazes para alunos 

com restrições funcionais:  

 

[...] a área da educação tem sido profícua na adoção conceitual da CIF, quer 

no desenvolvimento de linhas conceituais de ensino/aprendizagem, ou de uni-

dades curriculares, quer enquanto medida avaliativa das necessidades 

educativas especiais, ou, ainda, na categorização de um perfil de capacidade, 

capaz de identificar as necessidades de cuidados adicionais [...] (FONTES; 

FERNANDES; BOTELHO, 2010, p.176). 

 

Outro ponto importante a ser tratado especificamente com os alunos 

de Ensino Médio com incapacidades, considerando a proximidade do pe-

ríodo da idade profissionalizante, é a Lei nº 8.213/91, supracitada, 

conhecida como Lei de Cotas, que determina no seu artigo 93 que empre-

sas que contenham acima de 100 funcionários devem reservar de 2% a 

5% de vagas para contratação de indivíduos com algum tipo de deficiência 

(ZANITELLI, 2013). 

Esse tipo de informação, como a da Lei de Cotas, por exemplo, 

quando explicitadas e discutidas com os estudantes, além de promover es-

clarecimentos sobre a legislação que auxilia os processos inclusivos, 

contribui e incentiva esses jovens a almejarem processos de formação que 

os insiram verdadeiramente no âmbito profissionalizante, concorrendo 

para a conquista da autonomia funcional e econômica. 

A preocupação com o aspecto da profissionalização das pessoas com 

deficiência se dá sobretudo pelo fato de que, segundo Toldrá (2009), ainda 

é baixo o número de contratos formais no mercado de trabalho brasileiro, 

para esses indivíduos, apesar da estimativa de que uma média de 9 mi-

lhões entre eles estejam em idade para contratação, pela Lei de Cotas; 

porém, desse contingente, apenas 2% se encontram inseridos formal-

mente no mercado de trabalho.  
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Tais dados ratificam a distância em que o país ainda se encontra da 

concretização de pautas inclusivas na realidade social, apesar da existência 

das leis brasileiras, que determinam ações ao combate à exclusão social, e 

das discussões sobre o tema da inclusão, pelas instituições públicas e pela 

sociedade, recorrentes nos últimos anos. Outrossim, percebe-se uma pre-

cariedade nas ações concretas de efetivação da inclusão, bem como no 

usufruto dos direitos pelas pessoas com deficiência.  

Nesse contexto, Benevides (2017) avalia o impacto da Lei de Cotas 

sobre a inclusão profissional das pessoas com incapacidades esclarecendo 

que, apesar de discreta, tem sido uma política de positividade. A questão é 

que a desinformação por parte dos indivíduos e das empresas ainda atua 

como um fator de influência negativa nos processos de contratação, o que, 

por sua vez, pode ser melhorado com a devida orientação profissional no 

período escolar.  

Portanto, orientar o aluno com necessidades especiais a buscar re-

cursos para melhorar sua funcionalidade, como, por exemplo, a utilização 

das Tecnologias Assistivas (TAs), torna-se ação relevante no caminho do 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de suas potencialidades funcionais.   

Ademais, orientações dessa natureza podem gerar reflexos positivos 

no desempenho laboral do estudante, motivando-o a buscar qualificação 

profissional, que é uma das dificuldades apontadas pelas empresas para 

justificar a não contratação pela Lei de Cotas.  

De mais a mais, o esclarecimento quanto à legislação protetora do 

direito das pessoas com deficiência pode auxiliar no processo de desenvol-

vimento da autoconfiança, tão necessária na busca de uma profissão, 

especialmente para que o indivíduo com alguma alteração funcional se 

sinta encorajado a exercer com igualdade a sua participação na sociedade. 
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A CIF como recurso escolar para a inclusão profissional 

 

O campo educacional é uma das principais áreas da vida humana e 

está destacado na estrutura da CIF. Essa classificação, por ser multisseto-

rial, pode beneficiar diversas áreas do conhecimento, pois, sendo um 

recurso biopsicossocial, permite identificar elementos para subsidiar os 

educadores nas ações de melhora do desempenho escolar de seus alunos, 

principalmente os que possuem alguma deficiência.  

Nesse aspecto, ressalta-se que os dados obtidos na classificação po-

dem ser utilizados em todos os contextos da vida estudantil. Segundo a 

OMS (2013) podem apoiar toda a trajetória acadêmica do estudante, do 

início de sua vida escolar, à continuidade e finalização, apoiando inclusive 

os desafios da passagem de um nível ao outro, até resultar em uma forma-

ção preparatória para o trabalho, em uma fase posterior à escolaridade.   

Além disso, a utilidade da CIF no ambiente escolar ajuda a superar as 

abordagens equivocadas de épocas passadas, de descrição ou rotulação da 

incapacidade, que podem ter contribuído para o histórico de segregação 

ou discriminação no âmbito da educação, ainda enraizado na cultura da 

escola.  

Nessa perspectiva, torna-se possível aprimorar as formas de descre-

ver as condições de saúde e funcionalidade dos alunos com incapacidades, 

tendo como foco o aprendizado e o desenvolvimento biopsicossocial: “[...] 

O modelo biopsicossocial subjacente da CIF não nega o impacto das defi-

ciências na funcionalidade, na verdade ele identifica que a funcionalidade 

é importante para a participação em uma dada idade [...]” (OMS, 2013, 

p.66). 

 Logo, discutir essa pauta com profissionais da educação pode am-

pliar a compreensão acerca das possibilidades inclusivas, oportunizando 
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experiências educacionais que depreendam recursos para que os alunos 

com incapacidades possam desenvolver seu potencial intelectual e laboral.   

Com isso, infere-se ser de suma importância que a atuação deva en-

sejar um preparo para o aluno enfrentar etapas de vida comum, da fase 

adulta, pois é após o término do Ensino Médio que surgem os anseios 

quanto ao futuro e qual profissão exercer. Esse direcionamento, feito ainda 

na escola, poderá   gerar motivação, encorajamento e empoderamento do 

estudante com déficits funcionais, para que busque sua profissionalização 

e consequente inclusão no mercado de trabalho (OMS, 2013). 

Nessa tendência, há estudiosos, como Ciavatta (2005), que atesta a 

importância da integração entre o Ensino Médio e o Ensino Técnico no 

sistema educacional. Para a autora, a união de duas áreas, intelectual e 

laboral, busca a integralidade do ser humano, que ainda sofre pela divisão 

social em que alguns somente executam, e outros planejam ou gerenciam.  

Essa ideia da união corrobora a concepção de trabalho como princípio 

educativo e, como tal, poderia apoiar a superação dessa divisão estrutural. 

Em decorrência, contribuiria para a diminuição da desigualdade social, in-

clusive para a pessoa com deficiência que, dessa forma, teria oportunidade 

de desenvolver suas escolhas, podendo melhorá-las, ou aumentá-las, para 

o seu futuro ingresso no campo profissional. 

Desse modo, ao se considerar o trabalho como princípio educativo, 

torna-se possível superar a dicotomia trabalho manual/trabalho intelec-

tual. Com isso, atribui-se uma mesma dimensão de importância do 

trabalho, o que pode auxiliar na formação de profissionais para atuar em 

diferentes funções, de acordo com as suas possibilidades concretas, e que 

poderão se complementar no exercício da cidadania.  

 Entretanto, há ainda outro elemento que precisa ser integrado 

quando se repensa os processos inclusivos no âmbito profissional, especi-

almente na proposta de articulação entre Ensino Médio e Ensino Técnico: 
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a inclusão social. Isso significa que é necessário identificar como o aluno 

com deficiência participa das atividades educacionais e como é sua intera-

ção social em todos os ambientes da escola (OMS, 2013). 

Nessa ordem, entende-se que as atividades que compõem a rotina 

escolar são elementos de extrema importância e que precisam ser obser-

vadas; contudo a dificuldade de sistematizar as informações pode impedir 

o desenvolvimento de ações ou projetos de melhoria da participação das 

minorias, incluindo os estudantes com incapacidades.   

Nesse caso, não se trata apenas de mensurar o desempenho do aluno 

quanto à execução das tarefas pré-definidas pela escola; para além, é pre-

ciso entender como melhorar seu desempenho, incluindo melhor 

acessibilidade no meio físico, fornecimento de recursos das TAs, ou outra 

forma facilitadora da interação biopsicossocial dos estudantes com al-

guma(s) dificuldade(s) (OMS, 2013).  

Na mesma medida, podem ser desenvolvidos indicadores que auxi-

liem na identificação do nível de participação geral dos alunos e na 

promoção de recursos de apoio aos estudantes com alterações funcionais. 

Nesse aspecto, o Manual da CIF (2013) aponta que, ao classificar as ativi-

dades simples do cotidiano da escola, é possível identificar os obstáculos 

ao desempenho escolar de jovens com deficiência:  

 

[...] incluindo sentar-se na sala de aula, interagir com professores e colegas, 

brincar no pátio da escola, ou fazer uma excursão com a escola. Essas situações 

da vida envolvem a realização de rotinas, sequências específicas de tarefas, ou 

atividades típicas da situação [...] (OMS, 2013, p. 69). 

 

Considerações finais 

 

A compreensão do contexto educacional e de participação social dos 

alunos nos ambientes da escola fornece parâmetros sistematizados e 
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codificados pela CIF, que podem traçar perfis específicos de cada estu-

dante, quanto as suas potencialidades e dificuldades. Com isso, trazem 

embasamento para a implementação de ações de promoção da inclusão 

social, na perspectiva da diversidade humana. 

Nesse sentido, o papel da escola na orientação profissional ao aluno 

com deficiência torna-se necessária, na medida em que oportuniza que sua 

participação se estenda aos demais espaços sociais, e que o seu desenvol-

vimento laboral possa ter reconhecimento social e econômico, gerando 

inclusive recursos monetários para suas demandas financeiras.  

Então, como a escola auxilia na formação do ser humano desde a in-

fância, favorecendo sua interação social, ao fornecer subsídios para que 

estudantes com incapacidades possam desenvolver suas potencialidades, 

pode contribuir para que as pessoas com deficiência, ao conhecerem de 

perto suas possibilidades, possam participar do campo do trabalho, em di-

ferentes esferas.  

Sabe-se que os processos de exclusão experimentados pelas minorias, 

entre eles as pessoas com incapacidades, acarretam marcas de sua tímida 

participação profissional na sociedade. Uma das possibilidades para a ma-

nutenção desse cenário é a da divisão de saberes entre a saúde e a educação 

e, de certa forma, a prevalência do saber médico sobre o saber educacional, 

ressentida em diferentes campos de discussões, sobretudo quando ainda 

se ‘lauda as incapacidades’. 

Nesse contexto, o estudo feito a partir da CIF em relação aos estudan-

tes com deficiência que frequentam o Ensino Médio pretendeu realizar 

conexões entre as áreas educacional e da saúde e restabelecer uma proxi-

midade de diálogos que resultasse no reconhecimento de áreas afins e 

complementares.  

Nesse caso, o intuito foi defender a ideia de que o sistema educacio-

nal, quando municiado de informações e disponível para trabalho em 
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parceria, pode atuar como indutor de políticas públicas, facultando aos 

alunos com deficiência, especialmente os da etapa escolar do Ensino Mé-

dio, possibilidades de maior integração no campo profissional. 

Nessa perspectiva, entende-se que o reconhecimento da CIF no âm-

bito educacional proporciona aos jovens protagonistas de suas histórias, 

sabedores de suas potencialidades, um estatuto legal, do qual podem lan-

çar mão para a inserção no mercado de trabalho, incluindo o usufruto da 

prerrogativa da Lei de cotas, como por exemplo.  

Embora as discussões acerca da parceria entre CIF e Educação ainda 

sejam incipientes, conclui-se que somente movimentos como esse, pauta-

dos na legalidade e sobretudo a mudança de comportamento dos 

educadores para com as pessoas com deficiência é que poderão levar a es-

cola, enquanto instituição social, a verticalizar sua investidura, a fim de 

colaborar um pouco mais com as questões da inclusão, quer seja durante 

a trajetória escolar do estudante, quer seja no período posterior, quando 

os alunos já se tornem egressos da educação básica. 
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Capítulo 10 

 
A formação de professores de história e 

as questões negra e indígena: 
o caso do Centro Universitário Barão de 

Mauá em Ribeirão Preto/SP 

 
Rafael Cardoso de Mello 1 

José Faustino de Almeida Santos 2 

Yuri Araújo Carvalho 3 

 

 

Apresentação 

 

Este capítulo tem por objetivo compreender os contornos da forma-

ção docente para a diversidade desenvolvida no curso de História do 

Centro Universitário Barão de Mauá, localizado na cidade de Ribeirão 

Preto no interior paulista, em especial, aos aspectos relativos as questões 

negra e indígena. Para além dos espaços formativos que tocam direta-

mente as temáticas, ou seja, as disciplinas “História e cultura dos mundos 

indígenas” e “História e cultura africana e afro-brasileira” oferecidas na 

matriz do curso, consideramos como parte deste processo o percurso for-

mativo global do aluno, revelado em diversas frentes, presentes no projeto 

político pedagógico, no currículo, nas atividades extensionistas, nas práti-

cas de investigação e nos estágios. 

 
1 Doutorando do Programa de pós-graduação em Educação (USP), Mestre em História (UNESP). Licenciado em His-
tória, Pedagogia e Filosofia. Coordenador do curso de História e da pós-graduação em “História, cultura e sociedade”, 
ambos do Centro Universitário Barão de Mauá. 

2 Doutorando do Programa de pós-graduação em Educação (USP), Mestre em Educação (USP). Licenciado em His-
tória e em Geografia. Docente do curso de História e da pós-graduação em “História, cultura e sociedade”, ambos do 
Centro Universitário Barão de Mauá. 

3 Mestre em História (UNIOESTE). Pós-graduação em “História, cultura e sociedade” pelo Centro Universitário Barão 
de Mauá. Licenciado em História e Publicidade e Propaganda. Docente dos cursos de História e da pós-graduação em 
“História, cultura e sociedade”, ambos da mesma IES. 
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O curso de licenciatura em História do Centro Universitário Barão de 

Mauá data de 1972 e seu nascimento se deu em função do atendimento da 

significativa demanda de formação de professores, uma vez que a região 

de Ribeirão Preto carecia de cursos voltados para a área em questão. Na-

quele contexto, a maioria dos professores obtinha autorização para o 

exercício do magistério por meio da prestação de exames realizados pelas 

Inspetorias do MEC, suprindo, de certa forma, a falta de profissionais na 

área (NUNES, 2000; CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ, 2019). 

Registra-se na memória da instituição a presença de docentes reco-

nhecidos, tendo em vista o acolhimento de jovens e professores que 

viveram as agruras do difícil período compreendido entre 1968 e 1971. Pro-

fessores como Alfredo Palermo, Cidmar Teodoro Pais, Edward Lopes, 

Jesus Antonio Durigan, Maria Aparecida Barbosa, Maurício Tragtenberg, 

Osvaldo Sangiorgi, Octávio Ianni, Paulo Sawaya, Melhem Adas e José Dan-

tas são citados como profissionais que ali desenvolveram suas atividades. 

Atualmente, o curso de História do Centro Universitário Barão de 

Mauá concebe a formação do professor/pesquisador tendo em vista um 

mosaico complexo, posto que atende tanto ao que preconizam os marcos 

legais quanto às demandas da comunidade, da IES (Instituição de Ensino 

Superior) e do mercado, realidades diferentes e de interesses por vezes 

conflitantes. Por conta disso, este capítulo materializa um movimento im-

portante de reflexão de três docentes do curso sobre suas práticas e sobre 

o atendimento a uma certa formação docente. Repensar a natureza dos 

espaços de formação para a diversidade, em especial, negra e indígena, a 

partir das experiências das disciplinas citadas, é considerar nossa defesa 

pela ressignificação constante do projeto político do curso – um projeto 

instituído e instituinte.  

Como nos orienta a professora Ilma Veiga (2004), o projeto instituído 

é uma imagem fixa, articulada a uma representação de formação imutável, 
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sólida, cristalizada, enquanto o instituinte guarda relação com a vida, com 

o acaso, com as práticas do dia-a-dia, protagonizadas pelos sujeitos envol-

vidos diretamente no projeto. As novas práticas instituintes reorganizam 

o projeto, repensam o currículo, a bibliografia, o ensino, a pesquisa e a 

extensão, gerando um novo documento que, mais uma vez, cristaliza e re-

presenta a nova formação, construindo um círculo dialético de 

apropriações e representações (ou projetos instituídos e instituintes). 

Desta feita, a compreensão da formação para a diversidade nos levará 

a reconsiderar as práticas, rever resultados de nossas ações, repensar o 

planejamento das disciplinas, enfim, refletir sobre o projeto político peda-

gógico do curso. Enquanto verificamos a historicidade do lugar das 

questões negra e indígena desta formação e seus desdobramentos na atu-

alidade, podemos avaliar se a realidade contornada permite afirmar se, de 

fato, a intencionalidade do currículo e do projeto político pedagógico se 

concretizou(a). Assim, o texto aqui apresentado se realiza, também, como 

análise do próprio projeto político-pedagógico do curso e de como as ex-

periências capturadas nas diversas práticas que envolvem o percurso de 

formação, perpassam dimensões e espaços distintos desta construção: as 

discussões realizadas em reuniões do Colegiado e do Núcleo Docente Es-

truturante, a vivência das atividades complementares e os projetos 

extensionistas, as investigações e pesquisas de iniciação científica e, como 

exposto, as experiências especialmente materializadas nas disciplinas 

“História e cultura africana e afro-brasileira” e “História e cultura dos 

mundos indígenas”. 

Para análise desta formação docente específica, o capítulo conta com 

referencial teórico igualmente singular advindo do historiador e filósofo 

alemão Jörn Rüsen. Para o autor, a consciência histórica é alvo fundamen-

tal do encontro entre os sujeitos e a História. Segundo Rüsen, 
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[...] Todo professor tem de conciliar pelo menos duas vocações em seu cora-

ção: a da especialização, que adquire (com não pouco esforço) durante seus 

estudos, e a de ensinar, a pedagógica, sem a qual (pode-se supor) não conse-

guirá ter sucesso no ensino de sua especialidade [...] (RÜSEN, 2007, p. 90). 

 

Ocorre que na articulação dessas duas vocações (no sentido weberi-

ano), a de historiador e professor, existe uma questão capital. Trata-se de 

que historicamente a formação do professor de história, a exemplo da for-

mação do historiador, tem priorizado em termos curriculares o campo da 

especialização, isto é, o estudo da historiografia, do fazer científico, a for-

mação para a pesquisa em detrimento da formação no campo didático-

pedagógico. É uma escolha que entende didática como técnica, aplicação 

de metodologias de ensino desconectadas de qualquer mecanismo especí-

fico do trabalho cognitivo da história. Para essa concepção, “[...] a teoria 

da história nada teria a dizer sobre a didática” (RÜSEN, 2007, p. 91) a não 

ser o papel de transportar, traduzir, transpor, copiar para a escola básica 

o “genuíno conhecimento científico", configurando uma “didática da có-

pia” (Idem, p. 89). 

Ao contrário e, concordando com Rüsen (2007), defendemos uma re-

lação entre Teoria da História e Didática da História que considere suas 

imbricações, o que permite a valorização epistemológica de ambas. Suas 

reflexões têm como conceito fundamental a própria consciência histórica, 

que ao grosso modo é a capacidade cognitiva de evocação do conhecimento 

do tempo que existiu (passado) frente as carências de orientação do tempo 

presente para compreendê-lo e nele intervir pensando e projetando o fu-

turo que desejamos. Essa articulação cognitiva entre passado-presente-

futuro a partir das carências do presente está no âmbito da consciência 

histórica e envolve tanto o que é interno ao sujeito, sua identidade, como 

seu contexto, cotidiano. 
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As carências de orientação na vida prática demandam aprendizagem 

e, consequentemente o aprofundamento dos processos cognitivos de como 

se aprende a História, o que significa que a consciência histórica é tema da 

Didática da História. Esse objeto – as aprendizagens e a compreensão dos 

processos cognitivos que lhe são inerentes – extrapola as práticas escola-

res, pois o aprendizado da história e seus impactos na consciência histórica 

ocorrem 

 

[...] nos mais diversos e complexos contextos da vida concreta dos aprendizes, 

nos quais a consciência histórica desempenha um papel. Abre-se assim o ob-

jeto do pensamento histórico para o vasto campo da consciência histórica, e a 

didática da história caiu na malha da teoria da história (RÜSEN, 2007, p. 91, 

grifo nosso). 

 

Para Rüsen, as carências de orientação, bem como os trabalhos ela-

borados no campo da Didática da História contribuem para a Teoria da 

História ao gerar novos problemas históricos advindos da vida prática, en-

tre eles a carência da elaboração historiográfica capaz de comunicar-se 

com o público não especializado. Dito de outra forma, o autor entende que 

teoria e didática da História têm o mesmo ponto de partida que são as 

operações e os processos existenciais da consciência histórica, porém se 

desenvolvem em direções cognitivas diferentes e com interesses cognitivos 

diversos. 

 

[...] A teoria da história pergunta pelas chances racionais do conhecimento 

histórico e a didática pelas chances de aprendizado da consciência histórica. 

Ambas estão intimamente interligadas, mas não são idênticas. A teoria da his-

tória cuida das questões didáticas na medida exata em que são necessárias ao 

esclarecimento do processo científico de conhecimento. E isso é evidentemente 

o caso quando as funções práticas do saber histórico atuam como fatores de-

terminantes do próprio conhecimento histórico, sempre que se verifiquem, no 
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processo do conhecimento, relações com a organização da vida prática estabe-

lecidas mediante o saber histórico [...] A ciência torna-se, assim, relevante 

como fator influente sobre a vida prática [...] (RÜSEN, 2007, p. 93). 

 

A formação docente em História passa por essas discussões, uma vez 

que do ponto de vista epistemológico é indispensável considerar as carên-

cias de orientação da vida prática que, por sua vez, demandam e induzem 

à formação de uma consciência histórica a qual evoca contribuições espe-

cíficas, produzidas ora pela Didática da História, ora pela Teoria da 

História, ora pela imbricação de ambas. 

Somos agentes históricos cujo protagonismo e autonomia perpassam 

a consciência identitária de natureza histórica. O conhecimento histórico 

se realiza no lastro entre o presente e o passado, tempos distintos que pro-

movem práxis para o futuro. Portanto, devemos nos atentar as múltiplas 

experiências de formação do professor de História, motoras para uma 

consciência histórica de defesa da diversidade. Cientes disso, passaremos, 

a partir de agora, a refletir sobre a historicidade do projeto político peda-

gógico do curso de História do Centro Universitário Barão de Mauá, sua 

intencionalidade aos Direitos Humanos e Diversidade e, por fim, a natu-

reza dos espaços formativos específicos nas disciplinas “História e cultura 

dos mundos indígenas” e “História e cultura africana e afrodescendente”. 

 

A historicidade das produções dos projetos políticos pedagógicos do curso 

de História do Centro Universitário Barão de Mauá 

 

Ao tomarmos os contornos do objetivo geral da formação do profes-

sor que o atual projeto político pedagógico do curso de História assumiu, 

encontraremos posicionamento claro quanto a natureza articulada aos di-

reitos humanos e a diversidade: 
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Formar, com base em uma visão humanística, professores habilitados na área 

de Licenciatura Plena em História, capacitados para atuar nos Ensinos Funda-

mental e Médio e também em espaços não-formais, respeitosos com as 

múltiplas diversidades (étnica, cultural, socioeconômica, religiosa e política), 

críticos e atentos às relações entre a História e outras ciências (CENTRO 

UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ, 2019, p.14). 

 

A defesa dos Direitos Humanos e do respeito à diversidade é pilar da 

formação do professor do curso de História da IES. O documento atual 

configura no presente a atualização dos discursos e práticas de defesa da 

diversidade historicamente registrados. No que tange as questões curricu-

lares, cabe ressaltar que em 2002 o curso ofereceu a disciplina “História 

da África e Ásia”, desenvolvida para articular as questões de identidade 

negra e africana, além de problematizar as afro-brasileiras; enquanto na 

disciplina “Antropologia”, oferecida antes mesmo de 2002, movimentos 

de compreensão da cultura indígena estavam presentes nas salas de aula. 

As mudanças provocadas durante o governo Luís Inácio Lula da Silva 

(2002-2010), principalmente “pela ascensão socioeconômica de milhões 

de brasileiros, resultante da redução da miséria absoluta” (FONTENELE; 

CAVALCANTE, 2020, p.02); o crescimento e avanço dos movimentos so-

ciais em prol dos negros (DOMINGUES, 2007) e dos indígenas 

(WITTMANN, 2015); a associação de certa noção de democracia cidadã 

com perspectivas de um certo liberalismo, geradora de aumento significa-

tivo tanto do consumo como do acesso à educação dos grupos sociais 

tradicionalmente marginalizados contribuíram para a valorização da iden-

tidade e do respeito a diversidade. 

Com a implementação das leis 10.639/03 e 11.645/08, responsáveis 

pela obrigatoriedade do ensino da temática da história e cultura afro-bra-

sileira e indígena na educação básica nacional, o curso de História se 

movimentou e atendeu a legislação, concordante com parte significativa 
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das premissas dos movimentos sociais, realizando diversas mudanças no 

projeto político pedagógico. Salientamos que, concomitantemente a este 

processo, o próprio Conselho Nacional de Educação propôs em 2015 uma 

nova resolução para as Diretrizes Curriculares Nacionais de formação de 

professores respeitando boa parte dos desejos explícitos pelas leis citadas 

(RESOLUÇÃO n.2, 2005). 

Como reflexo disso, a união dos Núcleos Docentes Estruturantes 

(NDE) dos cursos de Letras e História da IES foi fundamental para pensar 

coletivamente esta formação para a diversidade, promovendo mudanças 

significativas nos projetos e engendrando como eixo central da formação 

a questão dos Direitos Humanos. Implementada em 2017, esta nova matriz 

atendeu tanto aos marcos legais como aos desejos de formação cidadã de-

fendidos pelos docentes de ambos NDEs e Colegiados. Quanto a esta 

decisão, na ocasião do 56º ICA (Congresso Internacional de Americanis-

tas), realizado em 2018, os professores Lilian Rosa, André Alselmi e Paulo 

Veiga narraram: 

 

No caso específico do curso de História, após um período de debate, o NDE do 

curso tomou, apoiado pelo Colegiado, três decisões pedagógicas: a) inserir na 

matriz curricular do primeiro semestre do curso a disciplina de “Direitos Hu-

manos e Diversidade Cultural”, cuja função é introduzir a temática junto aos 

alunos; b) definir a temática de Direitos Humanos como linha de pesquisa li-

gada ao campo memórias, identidades e políticas públicas; c) abordar de 

maneira transversal a temática dos Direitos Humanos nas demais disciplinas 

do curso, tanto pedagógicas, quanto de conteúdo histórico e historiográfico, 

com ênfase no debate sobre diversidade cultural. Com essa base, o projeto pe-

dagógico do curso de História pautou-se nos princípios da formação teórica e 

interdisciplinar, na unidade teoria-prática, no trabalho coletivo e interdiscipli-

nar, no compromisso social, na valorização do profissional da educação e na 

gestão democrática (2018, p. 356).  
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A definição para que a disciplina “Direitos Humanos e Diversidade” 

fosse oferecida logo no primeiro bimestre significou decisão política na-

quele contexto. A intencionalidade do projeto político seria atendida, tendo 

em vista que logo no primeiro contato com o curso, a disciplina contribu-

iria e reforçaria a valorização da diversidade. Provocados a questionar seus 

preconceitos e refletir sobre os marcos legais que orientam os Direitos Hu-

manos, os alunos deveriam, em nossa expectativa, discutir os contornos 

da defesa da diversidade étnica e cultural frente a permanência de práticas 

excludentes em nossa sociedade. Ao cabo, o Colegiado do curso de História 

celebrou a percepção de que a temática desenvolvida não era específica da 

disciplina, mas transversalmente desenvolvida em todo o percurso forma-

tivo. 

Esta perspectiva transversal pode ser percebida para além da matriz 

curricular. A partir de 2017, os cursos de Letras e História passaram a de-

senvolver semestralmente eventos intitulados “Direitos Humanos e 

Diversidade”, reunindo seus alunos em palestras de interesse comum, cu-

jos temas tocavam a temática dos refugiados, gênero, religiosidade, 

liberdade de expressão, acesso à água potável, entre outros. 

No que tange o desenvolvimento de atividades extencionistas, cabe 

ressaltar as relações do curso de História com a comunidade em projetos 

de preservação da memória local e regional a partir de várias ações: o 

“Tour Cultural” (chamado depois de “Projeto Herança Cultural”) que con-

sistia em aproveitar o evento da Feira Nacional do Livro e acompanhar o 

público pelo centro da cidade desenvolvendo práticas de pertença com os 

espaços públicos; a participação dos alunos nas Olimpíadas de História, 

desenvolvida mediante parceria com as escolas estaduais da cidade e a pro-

moção de encontros entre os alunos do ensino médio e os discentes do 

curso de graduação em História como tutores para resolução de problemas 

históricos (CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ, 2019). Nestas 
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duas atividades, a crítica da exclusão social e a valorização de grupos tra-

dicionalmente marginalizados estiveram presentes constantemente. 

Para finalizar os exemplos de construção de experiências formativas, 

citamos as práticas de investigação e pesquisa do curso. São diversos os 

docentes que, de certa maneira, orientaram pesquisas vinculadas a exclu-

são social. Entre as orientações das iniciações científicas e monografias de 

conclusão de curso de graduação em História, contamos também com tra-

balhos de conclusão da pós-graduação em “História, Cultura e Sociedade”. 

Assim, compreendemos que a formação teórica e historiográfica es-

teve articulada a ações, projetos e vivência dos alunos para a diversidade. 

Não apenas nos espaços formais das disciplinas “História e cultura dos 

mundos indígenas” e “História e cultura africana e afrodescendente”. Pas-

saremos agora a percepção mais detalhada destes dois momentos 

formativos. 

 

A experiência da disciplina “História e cultura dos mundos indígenas” 

 

A disciplina “História e cultura dos mundos indígenas”, disponibili-

zada a partir de 2020, foi elaborada em atendimento aos princípios 

norteadores estabelecidos pelo PPC do curso, segundo os quais as ações 

didáticas promovidas pelos docentes devem pautar-se na realidade dos 

educandos, no diálogo constante entre teoria e prática e no respeito aos 

princípios científicos, propiciando aprendizagens atentas ao “respeito à di-

versidade, aos direitos humanos, às relações étnico-raciais e de 

preservação ambiental” (CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ, 

2019, p. 19-20). A partir de tais parâmetros, objetivamos o preparo de pro-

fissionais intelectualmente autônomos e capazes de desenvolver suas 

práticas com “consciência da diversidade e respeito às diferenças de 
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natureza linguística, religiosa, étnica, ambiental-ecológica, de gêneros [...], 

entre outros” (CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ, 2019, p. 27).  

Tais elementos, não coincidentemente, compõem o âmago das dis-

cussões acerca das realidades indígenas brasileiras, as quais ganharam 

vultosa projeção com a publicação da Lei nº 11.645/08, que “torna obriga-

tório no currículo dos ensinos fundamental e médio (público e privado) o 

estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena”, com ênfase para as 

abordagens “de aspectos das histórias, culturas e lutas dos povos indígenas 

no Brasil, no âmbito de todo o currículo escolar” (WITTMANN, 2015, p. 11-

12).  

Atentos às exigências supracitadas, iniciamos a elaboração de uma 

disciplina pautada, essencialmente, no combate aos preconceitos e distor-

ções direcionados aos povos indígenas brasileiros (do passado, do presente 

e do futuro). 

A partir dos fundamentos mencionados (e atentos às formulações 

propostas por Rüsen), conseguimos elaborar uma disciplina que adotou 

como ponto de partida o escrutínio do “ser indígena” no Brasil, conforme 

apontamentos da filósofa Marilena Chauí. De acordo com a intelectual, os 

indígenas foram, via de regra e ao longo do tempo, alvos de construções, 

discursos, narrativas e representações historicamente determinados e pa-

radoxais: alguns relatos (como os de Caminha, Montaigne, Gonçalves Dias 

ou José de Alencar) concediam aos silvícolas os predicados idílicos da be-

leza, da força, da liberdade e da inocência, considerando-os habitantes de 

um desejado “paraíso terrestre” – com as inconveniências de sociabilida-

des “sem fé, sem rei e sem lei”. 

Concomitante e progressivamente, relatos diametralmente opostos 

(proferidos por figuras como Manuel da Nóbrega, André Thevet, Hans Sta-

den, Francisco Adolfo de Varnhagen e Hermann Von Ihering) passaram a 

destacar a barbárie, a preguiça, o paganismo, a incorreção, o perigo e o 
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alcoolismo atinentes às populações indígenas – argumentos que, acredi-

tava-se, poderiam justificar práticas como a escravidão, a evangelização 

forçada e, em últimas instâncias, o extermínio físico. 

À constante dicotomia entre posições enaltecedoras e depreciativas 

em relação aos indígenas, soma-se a duradoura crença segundo a qual os 

povos nativos não pertenceriam mais aos tempos “presente” e “futuro” 

(nos quais são considerados estorvos, resquícios à beira da extinção, im-

pedimentos ao progresso, fósseis vivos – portanto, elementos marginais e 

alheios à formação da consciência histórica), restando-lhes, apenas, o 

“passado” como refúgio. Tal passado, conforme Chauí, poderia ser divi-

dido em três eixos: 

 

Passado cronológico: os povos indígenas são resíduo ou remanescente em 

fase de extinção como outras espécies naturais. Passado ideológico: os povos 

indígenas desapareceram ou estão desaparecendo, vencidos pelo progresso da 

civilização que não puderam acompanhar. Passado simbólico: os povos indí-

genas são apenas a memória da boa sociedade perdida, da harmonia desfeita 

entre homem e natureza, anterior à cisão que marca o advento da cultura mo-

derna (isto é, do capitalismo) (CHAUÍ, 2000, p. 12). 

 

Às combinações entre perspectivas antagônicas (bom versus mal) e a 

crença segundo a qual os povos indígenas estariam restritos às temporali-

dades pregressas, acresce-se o fato de que os alunos das escolas brasileiras 

têm apresentado preocupantes desconhecimentos em relação aos mundos 

indígenas.  

Pedro Paulo Funari e Ana Piñon, após pesquisa realizada com estu-

dantes de nonos anos do ensino fundamental, matriculados em escolas do 

Rio de Janeiro, Niterói, Campinas e Natal, chegaram aos seguintes dados: 

73% dos alunos entrevistados disseram que nunca viram um índio pesso-

almente, e 12% afirmaram que possuíam algum parente indígena. Quando 
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convidados a desenhar índios, os alunos escolhiam, para identificar os per-

sonagens, características sacralizadas pelo senso comum (como o corte de 

cabelo, a tanga e os artefatos – especialmente, arcos e flechas). Além disso, 

a “representação mais comum da comunidade aparecia no formato de ocas 

triangulares. Os demais aspectos da imensa riqueza cultural indígena (pin-

turas rupestres, cestarias, pinturas corporais [...]) não mereceram 

atenção” (FUNARI; PIÑON, 2016, p. 105-106). Ainda de acordo com os au-

tores: 

 

73% dos alunos consideram que os índios estão no Brasil desde... 1500! Isso 

se explica, em grande parte, pelo predomínio da noção de que o Brasil iniciou-

se com Cabral (e não com a proclamação da Independência em 1822) e que 

nada nem ninguém existiu no território antes disso. Apenas 19% mencionam 

as datas citadas nos livros didáticos atuais, entre 10 e 50 mil anos de ocupação 

indígena” (FUNARI; PIÑON, 2016, p. 105-108). 

 

Sabedores de que tais distorções/imprecisões podem extrapolar os 

ensinos fundamental/médio e atingir o ensino superior, preocupamo-nos 

em solidificar bases a partir das quais incidiríamos paulatinamente sobre 

a desconstrução de lugares comuns, “folclorizações”, ficções e preconceitos 

sobre as comunidades indígenas brasileiras, preparando, concomitante-

mente, os futuros docentes para que saibam lidar com essas mesmas 

distorções/imprecisões em sala de aula.4  

Para tanto, foi imprescindível o compartilhamento de textos produ-

zidos por autores indígenas, como Kaká Werá Jecupé, Ailton Krenak e, em 

especial, Daniel Munduruku, os quais, ao lado das bibliografias clássicas, 

propiciaram ricos debates acerca de temas plurais, como identidade, 

 
4 Os alunos puderam assistir e tecer discussões sobre o documentário “As caravelas passam” (2002), no qual tran-
seuntes são entrevistados a respeito de estereótipos sobre as comunidades indígenas brasileiras.  
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economia, política, sociedade, religiões, culturas, movimentos sociais e 

educação indígenas. 

Inicialmente, investimos na historicidade da palavra “índio”, proble-

matizando as recentes polêmicas e inquietações persistentes 

(manifestadas, via de regra, por quadros empresariais e/ou governamen-

tais) a respeito de “quem é e quem não é índio”, consonantes às tentativas 

de eliminar índios “incômodos” e acelerar projetos de emancipação das 

terras ancestrais, ou seja, apagar/deslegitimar as demandas desses povos 

(ao menos, discursivamente), alegando tratarem-se de “não-índios” ou 

“falsos índios” (recordemos: os verdadeiros índios estariam sepultados no 

“passado”...). 

Em diálogo com a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, compre-

endemos os limites e os problemas atrelados aos critérios já superados 

para definir “quem é e quem não é índio”. O critério biológico da “raça”, 

por exemplo, que buscava aglutinar caracteres comuns hereditários, iden-

tificáveis somática ou biologicamente em grupos tidos como “puros”, foi 

desacreditado cientificamente – apesar de ser, ainda, bastante utilizado 

pelo senso comum popular, conforme alinhamentos diretos entre aparên-

cia e essência (para “ser” índio, bastaria “parecer” como um...). Por sua 

vez, o critério das “culturas inalteradas”, segundo o qual seriam necessá-

rios compartilhamentos de valores, formas e expressões culturais comuns 

e imutáveis entre os indígenas, também foi criticado; tal critério é consi-

derado contrário à natureza essencialmente dinâmica das culturas 

humanas, que se transformam sem que isso, necessariamente, afete a 

identidade do grupo (qual povo pode exibir exatamente os mesmos traços 

culturais de seus antepassados?) (CUNHA, 2012). Para a autora, conforme 

os princípios da Antropologia Social: 
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[...] os grupos étnicos só podem ser caracterizados pela própria distinção que 

eles percebem entre eles próprios e os outros grupos com os quais interagem. 

Existem enquanto se consideram distintos, não importando se essa distinção 

se manifesta ou não em traços culturais. E, quanto ao critério individual de 

pertinência a tais grupos, ele depende tão somente de uma autoidentificação e 

do reconhecimento pelo grupo de que determinado indivíduo lhe pertence. 

Assim, o grupo pode aceitar ou recusar mestiços, pode adotar ou ostracizar 

pessoas, ou seja, ele dispõe de suas próprias regras de inclusão e exclusão. 

Comunidades indígenas são pois aquelas que, tendo uma continuidade histó-

rica com sociedades pré-colombianas, se consideram distintas da sociedade 

nacional. E índio é quem pertence a uma dessas comunidades indígenas e é 

por ela reconhecido. [...] se conserva às sociedades indígenas o direito sobe-

rano de decidir quem lhes pertence (CUNHA, 2012, p. 103). 

 

Respaldados por tais parâmetros, conseguimos superar as perspecti-

vas segundo as quais as definições de “quem é ou não índio” devem 

corresponder, obrigatoriamente, à perda das línguas tradicionais, ao 

acesso a roupas, calçados ou recursos tecnológicos ou mesmo à apresen-

tação de traços biológicos estereotipados. Conforme o antropólogo Giovani 

José da Silva, “deseja-se que grupos que vivem no século XXI sejam fisica-

mente semelhantes e se comportem exatamente como seus antepassados 

de séculos anteriores” (SILVA, 2015, p. 26), consubstanciando uma pos-

tura a-histórica, que despreza toda a trajetória de resistências, fugas, 

capitulações, negociações e extermínios enfrentados pelas populações in-

dígenas brasileiras. 

A partir de então, pudemos investir de modo mais seguro sobre as 

múltiplas dimensões atinentes às histórias e culturas indígenas – não per-

dendo, contudo, a compreensão segundo a qual as várias esferas da vida 

(economia, política, educação, religião, etc.) encontram-se imbricadas de 

maneira tal que os fracionamentos metodológicos não refletem a realidade 

concreta, mas apenas viabilizam procedimentos analíticos. “Uma atitude 
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que poderíamos considerar meramente econômica, como a derrubada da 

mata para a plantação da roça, exige uma série de cuidados de ordem so-

brenatural e articula um conjunto de contatos e obrigações sociais e 

políticas” (TASSINARI, 1995, p. 450), por exemplo. 

Após as discussões, os discentes puderam ampliar suas compreen-

sões acerca dos mais importantes processos de construção do 

protagonismo indígena ao longo do decurso histórico, quando os “índios 

em movimento” puderam mostrar-se enquanto agentes históricos.5  

Com as aquisições intelectuais angariadas a partir das trocas e deba-

tes promovidos pela disciplina, os alunos foram convidados a desenvolver 

análises e críticas a respeito de projetos “revisionistas” e/ou “negacionis-

tas”6 acerca da história indígena brasileira, disseminados por episódios do 

“Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil”, exibidos pelo canal 

History Channel. A elaboração de uma atividade com esse perfil objetivou 

a contemplação do PPC do curso, segundo o qual é necessário “apresentar 

aos alunos diferentes fontes e veículos de pesquisa e de investigação cien-

tífica, preparando-os para utilizá-los de maneira crítica e ética, a fim de 

que sejam capazes de identificar fontes seguras de informação” (CENTRO 

UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ, 2019, p. 28). 

 
5 De acordo com John Manuel Monteiro, o “renovado diálogo entre a antropologia e a história tem propiciado [...] 

um surto significativo de estudos sobre a história dos povos colonizados, estudos que oferecem o contraponto das 
dinâmicas locais e regionais para se repensar tanto as abordagens estruturalistas quanto as teses globalizantes das 
décadas anteriores. Ao passo que aquelas subordinavam o pensamento e a ação dos índios às estruturas inconscientes 
enquanto estas enquadravam as sociedades invadidas como inermes e inocentes vítimas de processos externos, a 
tendência geral era a de minimizar, ou mesmo eliminar, os índios enquanto atores históricos. Em contrapartida, a 
antropologia histórica buscava qualificar a ação consciente – agency, em inglês – dos povos nativos enquanto sujeitos 
da história, desenvolvendo estratégias políticas e moldando o próprio futuro diante dos desafios e das condições do 
contato e da dominação” (MONTEIRO, 1995, p. 226-227). 

6 Estabelecemos, aqui, uma clara cisão entre as chamadas propostas “revisionistas/negacionistas” e a necessária e 
constante “revisão” historiográfica, caracterizada, por sua vez, por um conjunto de fatores:  “descoberta de novas 
fontes, a exploração de arquivos e o enriquecimento dos testemunhos [que] podem fazer incidir uma nova luz sobre 
acontecimentos que se julgava serem perfeitamente conhecidos ou que tínhamos um conhecimento errôneo. [...] A 
história escreve-se sempre no presente e o questionamento que orienta a nossa exploração do passado modifica-se 
segundo as épocas, as gerações, as transformações da sociedade e os percursos da memória coletiva” (TRAVERSO, 
2017, p. 32). 
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Os discentes passaram a discutir e a compreender as generalizações, 

omissões, anacronismos, “descontextualizações”, narrativas a-históricas e 

preconceitos (velados ou explícitos) disseminados pelo programa, que pos-

suía como atrativos uma edição ágil e uma roupagem palatável para os 

telespectadores leigos, manifestando abertamente que seus esforços se di-

rigiam para um público-alvo majoritariamente jovem.  

Afirmações distorcidas (como a suposta responsabilidade dos índios 

pela destruição da Mata Atlântica por causa do uso indiscriminado do fogo; 

o anacronismo segundo o qual os indígenas adorariam transformar a na-

tureza em um grande “estacionamento de shopping” (?); ou a 

“hipervalorização” de casos peculiares – como os de Arariboia e Tibiriçá – 

para legitimar uma hipotética integração pacífica dos nativos à população 

colonial) visavam, em suma, ocultar e/ou amenizar as pretéritas tragédias 

indígenas brasileiras que assolaram as populações silvícolas das mais va-

riadas maneiras (epidemias, escravizações, coerções religiosas, esbulhos 

de terras, etc.), deslegitimando, concomitantemente, suas demandas no 

tempo presente e seus horizontes de expectativas (KOSELLECK, 2006) fu-

turos – além de, por conseguinte, fraturar drasticamente a lapidação da 

consciência histórica por parte dos espectadores.  

Embasando-nos em apontamentos construídos por Marcos Napoli-

tano e Mary Anne Junqueira, pudemos discutir os perigos dos (cada vez 

mais constantes) projetos “revisionistas” e/ou “negacionistas”, caracteri-

zados pela distorção e/ou destruição dos conhecimentos sobre o passado 

a partir de táticas como a “apropriação distorcida de teses historiográficas 

reconhecidas”, “destaque sensacionalista para casos particulares e excep-

cionais do passado”, “defesa de posições sobre o passado que já partem de 

um olhar ideológico, moral ou valorativo – mas devidamente ocultado” 

(para os “revisionistas”) e a “disseminação de falsidades e adulteração de 
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fatos e processos históricos” (para os “negacionistas”) (NAPOLITANO; 

JUNQUEIRA, 2019, p. 2-3).  

Consideramos as experiências realizadas extremamente frutíferas, 

visto terem permitido a canalização dos conhecimentos disciplinares para 

a construção de críticas que auxiliarão o “fazer-se” dos presentes e futuros 

docentes, responsáveis pela difusão de valores éticos e humanísticos para 

as novas gerações. Com isso, cremos ter havido, em conformidade com os 

aportes teóricos proporcionados por Rüsen, sensíveis avanços reflexivos 

acerca da consciência histórica dos envolvidos, que passaram a tecer pro-

positivas mediações entre os conhecimentos sobre o passado indígena e os 

reconhecimentos sobre as carências/demandas manifestadas por essas 

populações no tempo presente – tempo no qual, reafirmamos, podemos 

intervir cotidiana e ativamente enquanto sujeitos históricos conscientes e 

preocupados com a construção de um futuro verdadeiramente plural e in-

clusivo.   

 

A experiência da disciplina “História e cultura africana e afrodescendente” 

 

Como já citado, a disciplina “História da África e Ásia” criada anteri-

ormente a legislação 10.639/03 promoveu espaço para discussão sobre o 

preconceito e a discriminação étnica-racial pela primeira vez em 2003. 

Atendendo a obrigatoriedade do ensino da temática negra, em especial, as 

discussões sobre identidade de africanos e afro-brasileiros, a matriz foi al-

terada a contar de 2012, tendo em vista a introdução da disciplina “História 

e cultura africana e afrodescendente”. 

Visando compor um cenário amplo de discussões sobre a temática 

proposta em lei, desde o princípio do oferecimento da disciplina os objeti-

vos contidos no plano de ensino buscavam a compreensão dos traços da 

História e da cultura africana e afro-brasileira diante da necessidade de 
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luta contra o preconceito e racismo na sociedade brasileira. Como temas 

mais recorrentes ao longo do percurso da disciplina ao longo dos anos em 

que foi ministrada, salientamos a) o caráter científico e ideológico da dis-

ciplina, uma vez que sua presença na matriz curricular está alicerçada na 

lei; b) a historicidade do movimento negro no Brasil e seus desdobramen-

tos atuais; c) a Didática da História e os conteúdos e metodologias de 

ensino de uma história negra; d) a História da África e os diálogos África-

Brasil; e) os contornos de uma razão negra africana e afrodescendente; f) 

a representação social dos negros nos livros didáticos, nos museus, na arte, 

nas pesquisas científicas, na mídia, etc.; entre outros temas que, por ven-

tura, os próprios discentes evocavam ano após ano. 

Em todas as ocasiões, a disciplina partiu da reconstrução da trajetória 

do movimento negro no Brasil. A problematização da história do movi-

mento negro por meio de autores como Kabengele Munanga (2004), 

Petrônio Domingues (2007), Abdias do Nascimento (2017), José Flávio Sa-

raiva, Sueli Carneiro, Joel Rufino dos Santos e Nilma Gomes foi 

desenvolvida com surpresa de muitos, permitindo perceber a singulari-

dade da negritude brasileira, suas relações com outros extratos sociais, as 

ações do Estado brasileiro ao longo da história da escravidão e do pós-

abolição, além da relação do movimento negro com os partidos políticos e 

os movimentos sociais diversos. Significou, também, perceber as dimen-

sões do racismo que estruturou a cultura e a identidade brasileiras durante 

mais de cinco séculos, conduzindo a difícil tarefa e a obrigação cidadã de 

desconstruí-las. O conhecido embate entre Gilberto Freyre e Florestan Fer-

nandes, por exemplo, desenvolvido em disciplina de cunho teórico-

historiográfico (MELO, 2009), passou a ser ressignificado a luz da práxis 

docente – intencional e articulada a defesa do respeito a diversidade. 

Desde as primeiras leituras, a consciência história de Rüsen orientou 

os alunos nesta formação. Atentos a forma com que o racismo se manifesta 
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em nossa sociedade, a recuperação do passado negro se faz fundamental 

para visibilizar o protagonismo das resistências negras passadas, produzir 

narrativa em que os negros fossem considerados sujeitos históricos e não 

apenas condicionados por estratos sociais como “escravos”, por exemplo. 

Daí a utilização política do termo “escravizado” e da atenção com as di-

mensões da linguagem (MATOS, ABREU, GURAN, 2014). No decorrer do 

tempo, ficaram evidentes os ganhos pedagógicos destas opções. Ao princi-

piar a disciplina pelas questões de ordem política, os alunos passaram a 

refletir a natureza do espaço da sala de aula como vitória política do mo-

vimento negro – como nos ensinou Joel Rufino dos Santos (1994). 

Importante ressaltar o sentimento que tivemos na primeira experi-

ência em 2012: como se tratava de novidade para docente, alunos e curso, 

a preocupação com o conteúdo pode ter sido mais significativa que a di-

mensão da vivência da disciplina, por conseguinte, do sentido do aprender 

e da formação da consciência histórica, em outras palavras, entendemos 

que as experiências da disciplina promoveram alterações substanciais na 

forma da condução dos temas, organização dos textos, atualizações do de-

bate. Como forma significativa de reconhecimento e avaliação na 

disciplina, nos últimos anos abrimos espaços para questionamentos dos 

discentes sobre o andamento da disciplina e suas escolhas. Em outros mo-

mentos, levantávamos possibilidades de novos tópicos, sugeridos por eles. 

Como resultado, muitas vezes o grupo solicitou a crítica de letras de mú-

sica, quadros e obras de arte, capas de revistas e periódicos, crítica de 

filmes, entre outras dimensões que expressavam a realidade que os cerca-

vam. 

Destaque a recorrência ao filme “12 anos de escravidão” como dispa-

rador para as questões históricas do continente africano. A escolha não era 

aleatória. Uma vez tomados da responsabilidade política que envolvia a 

presença e a vivência da disciplina, a percepção empática que a obra 
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produz sobre a violência exercida sobre as negras e os negros exigiu do 

aluno posturas de respeito a vida e a diversidade. Em muitas aulas, a esfera 

emocional e ideológica se sobressaía a racional científica - o que não deve-

ria assustar ou desanimar nenhum dos envolvidos, pelo contrário, a 

mediação destas esferas passou a ser fundamental como experiência for-

mativa aos professores em formação, visando prepará-los para cenários 

futuros de natureza semelhante. 

Uma das questões que nos parece ser ponto de toque ao longo destes 

oito anos de experiência de formação se baseia no uso de expediente artís-

tico para adentrar cenários polêmicos e tabus. O uso de letras de músicas, 

poesia, clipes exibidos e trechos de filmes, convidou o grupo a viver, para 

além da razão, a violência (física e simbólica) que os negros sofreram ao 

longo do tempo. Nos parece que o caminho da arte favorece, pelo expedi-

ente cristão ou pela emoção e empatia, uma estratégia fecunda na 

promoção de ambientes menos resistentes para o diálogo. Em outros mo-

mentos, de leitura de textos e discussões/debates, os alunos 

demonstraram menos envolvimento e maior potencial relativista da vio-

lência. 

A crítica aos mecanismos de naturalização do sistema-escravista, tor-

nando a África como um continente a serviço de relações saber-poder aos 

desejos dos demais povos passou a ser uma necessidade. De onde vem a 

escravidão dos negros? Que mecanismos de poder, discursivos, econômi-

cos e políticos autorizaram e legitimaram as atrocidades cometidas em 

nome da escravidão? Quais tecnologias de saber foram desenvolvidas para 

naturalizar este sistema? 

Como referências para a reflexão da história dos negros e de como 

foram submetidos a escravidão, citamos Joseph Ki-Zerbo (2010), Elikia 

M'Bokolo (2011), Kwame Appiah (1997), Muryatan Barbosa (2012) e Car-

los Weedderburn (2005). Tal como exposto na disciplina “História e 
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cultura dos mundos indígenas”, repetimos a proposta de refletir as repre-

sentações sociais indígenas como alvos de construções, discursos, 

narrativas e representações historicamente determinados e paradoxais, 

porém no que tange aos negros e as negras, os paradoxos são bem menos 

coloridos. 

Se em algum momento os índios foram alçados a “seres sem alma” 

ou “melhores cristãos que os próprios europeus” – resultado do conhecido 

debate entre Sepúlveda e Las Casas na Espanha do século XVI 

(LAPLANTINE, 1988), aos negros indicamos a ausência do “duplo inver-

tido”. A construção narrativa sobre o continente e o corpo negro foi uma 

das maiores violências da história humana, forjada na longa duração. Para 

recuperarmos sua história sem cair nas armadilhas do pensamento et-

nocêntrico, Carlos Wedderburn nos convida a atentar a três dimensões 

problemáticas de naturezas epistemológicas, metodológicas e didáticas 

(2005): 

 

- Quantos as epistemológicas, basta-nos citar a dimensão complexa do movimento 

de compreensão do continente africano: a historicidade das representações e con-

tornos ao longo do tempo, a extensão do território, a variada topografia, a 

quantidade de culturas e povos diferentes (mais de 2.000), além dos inúmeros 

processos migratórios e a maior quantidade de tempo de ocupação humana. 

- Sobre as questões de ordem metodológica, o autor citou o diálogo profícuo entre o 

olhar diacrônico continental e extracontinental, ou seja, “um enfoque diacrônico 

que privilegie tanto as relações intra-africanas quanto a interação do continente 

com o mundo exterior” viabilizando olhar de longa duração e promovendo res-

posta para a pergunta: o que África oportunizou aos outros continentes? 

- Já nas questões didáticas, Wedderburn ressalta os cuidados para não se reproduzir 

os discursos etnocêntricos, com sugestões de uso de discursos e pesquisas africa-

nas não legitimadoras de culturas judaico-cristã ou islâmicas (2005). 
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Amparados nestes três pilares de atenção aos perigos do etnocen-

trismo, a disciplina muitas vezes proporcionou diversas propostas 

didáticas de ensino de História e cultura africana e afrodescendente. 

Mesmo familiarizados com metodologias ativas, nossos alunos prioriza-

ram, na maior parte das atividades desenvolvidas, a reprodução de 

seminários e apresentações orais. Contudo, nos chama a atenção a criati-

vidade temática, na medida que trouxeram temas diversos da cultura e do 

cotidiano: a culinária, a moda, a religiosidade, a música, a dança entre ou-

tros. 

Por fim, ao identificarmos os desafios do presente da disciplina, re-

cuperamos alguns obstáculos percebidos desde 2012 que persistem, volta 

e meia, a configurar como mecanismos etnocêntricos de avaliação da cul-

tura africana e afrodescendente. 

Primeiro, compreendemos que a questão identitária negra no Brasil 

é ainda um problema. Ao percebermos nossos alunos demonstrarem mui-

tas vezes excesso de zelo ou argumentos superficiais (senso comum) 

acerca da temática, revelados nas diversas avaliações e debates, decidimos 

retomar Darcy Ribeiro e a obra “O povo brasileiro”. O objetivo foi recupe-

rar os contornos do antropólogo acerca da identidade nacional, 

largamente discutida em muitas disciplinas (Antropologia, em especial), 

visando provocar na turma a reflexão do “ser negro” e do “ser brasileiro” 

em suas especificidades e relações. Os resultados foram reveladores – na 

maior parte do tempo uma dificuldade de encontro com a negritude e a 

permanência, simbólica e discreta, de traços preconceituosos, identifica-

dos e problematizados a posteriori. Demonstração inequívoca de, por mais 

feliz que tenham sido os docentes das demais disciplinas ou os benefícios 

das demais ações formativas do curso, a disciplina foi fundamental para 

identificar mecanismos profundos e estruturais do racismo no pensa-

mento. 
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Ao cabo, salientamos as dificuldades religiosas. Apesar de muitos alu-

nos revelarem abertamente a importância da disciplina para 

conhecimento de rituais religiosos relacionados a matriz africana (em es-

pecial, as aulas que tocavam práticas do Candomblé e da Umbanda), não 

nos sentimos totalmente vitoriosos com a percepção dos olhares, gestos de 

defesa, silêncios ou outras manifestações de ordem acolhedora. Nos parece 

que as muitas vitórias da disciplina não devem nos encastelar em posição 

de reprodução, mas refinar, mais e mais, nossa capacidade de verificação 

das mesmas e percepção dos novos desafios. 

 

Considerações finais 

 

Como considerações finais, preferimos não repetir o tradicional for-

mato de recuperação do percurso do texto, e sim articulá-lo ao contexto de 

sua produção, afinal, se a consciência histórica é permeada das temporali-

dades passado-presente-futuro, procuraremos dar contornos finais ao 

texto respeitando a proposta de Rüsen. 

Nos assusta não apenas a paralisação dos avanços de muitos movi-

mentos sociais como também a regressão de muitas conquistas. Em texto 

recentemente escrito por Zilfran Fontenele e Maria Cavalcante, “o mo-

mento histórico atual coloca em risco esses avanços, que ainda não estão 

totalmente consolidados, como é o caso do ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena” (2020, p.03). Não apenas pelas decisões e ar-

bitrariedades do MEC frente a formação de professores, pela polêmica 

imposição da Base Nacional Comum Curricular e de sua outorga pelas Di-

retrizes Nacionais Curriculares expressas na Resolução n.2 de 2019 (MEC, 

2019), pela presença de práticas racistas e preconceituosas de diversos lí-

deres do governo atual, reveladas em vários momentos da mídia nacional 

e internacional, reiteramos a preocupação com a consolidação das 
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conquistas de diversos movimentos sociais brasileiros, tal como das práti-

cas de formação docente expressas nas leis 10.639/03 e 11.645/08. 

Enquanto escrevemos este capítulo, assistimos em meio a pandemia 

do Covid-19 e o necessário isolamento social, a notícia de manifestações 

espalhadas pelo mundo afora. Muitos negros e indígenas no Brasil são ví-

timas de violências de toda sorte. Sem nenhuma resposta positiva do 

governo, a sociedade brasileira não demonstra se escandalizar com isso, 

pelo contrário, parte dela revela claramente o racismo nas redes sociais, 

nas ruas, na violência policial, etc. 

Tendo em vista o contexto trágico que a educação brasileira vive, a 

escrita deste capítulo se realiza mediante percepção de que o curso de His-

tória presta um serviço de permanente e vigilante formação docente para 

a diversidade e para a cidadania. 

Ficou evidente que os alunos do curso, desde os primeiros momentos 

de formação, são provocados as questões tocantes aos Direitos Humanos 

e a Diversidade. Em todos os semestres, os cursos de Letras e de História 

oferecem juntos palestras que articulam a temática. As práticas de estágio, 

atividades complementares e extencionistas acompanham esse movi-

mento tal como parte significativa das pesquisas.  

Como proposto por Rüsen, a consciência histórica deve apreender no 

hoje um passado contornado pelas demandas do próprio presente. Tal 

como estamos a convidar o leitor neste texto, a busca pelo passado do 

curso de História significa lastro e legitimidade de continuarmos na for-

mação de novas gerações de professores com esta mesma criticidade e 

consciência histórica. 

Em função do exposto, comemoramos a existência e os ganhos das 

disciplinas específicas “História e cultura dos mundos indígenas” e “Histó-

ria e cultura africana e afrodescendente”. Compreendemos que a 

dimensão da consciência histórica, individual nas naturezas de cada 
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egresso do curso, foi influenciada por movimentos sérios e desejosos de 

respeito à diversidade brasileira. Reconhecer que somos um país diverso, 

multifacetado, cuja história desigual e violenta promoveu uma sociedade 

de muitas formas injusta, convida a todos um estudo do passado para com-

preender este presente e conduzir, visando transformação, o futuro. 
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