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S U M Á R I O

APRESENTAÇÃO

O Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades 
(PPGEH), do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), desde 2016 
realiza edições anuais do Seminário de Pesquisas em Ensino de Hu-
manidades. Nesse seminário ocorre a integração de participantes 
externos e internos ao PPGEH, a partir da qual se constitui um impor-
tante espaço tempo de encontros, discussões, diálogos e compar-
tilhamentos de propostas de investigações que tematizam aspectos 
sobre as práticas de ensino ou sobre a formação de professores da 
área de Humanidades.

 A partir do ano de 2020, o PPGEH promoveu uma inovação no 
evento ao incorporar uma atividade internacional, o Simpósio Interna-
cional de abordagens qualitativas nas pesquisas em Humanidades. 
Em 18 de outubro de 2021, foi realizada a segunda edição desse sim-
pósio, com a conferência internacional “Cuestiones, Problemática em 
la Educacion Contemporánea”, proferida pelo professor Fabio Augusto 
Garcia Urrea, da Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, Pp-
geh: Colômbia/ Medelin. Além dessa importante atividade, no dia 19 
de outubro de 2021, foi realizado um minicurso sobre Produtos Edu-
cacionais, desenvolvido e apresentado pela professora Dra. Priscila 
de Souza Chisté Leite (Ifes, Campus Vila Velha), o qual abordou ques-
tões estruturantes relacionadas ao processo de concepção e valida-
ção dessas produções que marcam e caracterizam as pesquisas dos 
cursos da modalidade profissional. Considerando as novas diretrizes 
da Capes, as quais fomentam investimentos na melhoria da qualidade 
desses materiais e recursos, o minicurso  buscou contribuir com esse 
debate, abordando os critérios de avaliação daquela instituição como 
forma de subsidiar ações no contexto das pesquisas do PPGEH. 
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Sob a perspectiva do compartilhamento, o VI Sehum também 
promoveu o encontro dos novos mestrandos com egressos do PPGEH. 
Nessa edição de 2021, dois mestrandos da turma de 2016 puderam 
compartilhar memórias e experiências de pesquisas vivenciadas no 
programa. Os mestres, Erica Renata Vilela de Morais e André Luiz Ja-
cintho comentaram sobre suas pesquisas relacionadas à temática afro 
brasileira e à literatura capixaba, respectivamente. É importante situar 
que essas duas pesquisas estavam correlacionadas com o Grupo de 
Estudos e Pesquisas Educação na cidade e Humanidades (GEPECH). 

Em relação às propostas de pesquisas futuras, a serem desen-
volvidas pela turma do PPGEH do ano de 2021, estas foram apresen-
tadas nos dias 18 e 19 de outubro, organizadas em oito mesas temá-
ticas. No total foram debatidas vinte e uma propostas que versavam 
sobre diferentes temáticas (educação na cidade, educação do campo, 
tecnologias digitais, desenvolvimento comunitário, questões étnico-ra-
ciais ...). Essas propostas foram avaliadas por professores pesquisa-
dores de diferentes universidades e institutos da federação brasileira, 
como Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Universidade de 
Vila Velha (UVV), Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), Universida-
de de Campinas (Unicamp) e diversos campi do Ifes. 

O encerramento do evento contou com uma bela roda de con-
versa com autores de livros da área de Humanidades e vinculados 
ao PPGEH, além de diálogos com representantes da Editora do Ifes, 
realçando a importância da editora na promoção e divulgação das pro-
duções científicas elaboradas no contexto dos vários Programas de 
Pós-Graduação do Ifes. 

Para finalizar essa apresentação, reafirmamos que a aposta 
na interação dialógica e na diversidade de ideias sintetiza a natureza 
das pesquisas em ensino de Humanidades, Essa característica con-
tribui para contrapor visões reducionistas e de cunho meramente prá-
tico para o campo da formação humana. Explicitamos ainda que a  
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motivação para essa publicação dos diferentes resumos expandidos 
na forma de anais está centrada na expectativa da continuidade do diá-
logo e com um público maior, que supera o espaço tempo do evento. 
Assim, deixamos o convite à leitura como modo de conhecer maiores 
detalhes sobre as propostas de pesquisas do PPGEH. 

Dra Dilza Côco
Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes)

Programa de Pós-Graduação em Ensino  
de Humanidades (PPGEH)
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Comissão organizadora do evento: 
Dr. Robson Malacarne, Dra. Letícia Queiroz de Carvalho, Dr Charles 
Moreto; Dra Dilza Côco, Jéssica Rúbia Stein, Naiara dos Santos Nobre. 

18-10-2021

9h às 11h Mini curso sobre produtos educacionais: 
processos de elaboração e avaliação 
(Dra. Priscila de Souza Chisté Leite)

Link:
https://meet.google.
com/uhe-czqt-ycn

14h às 14h30 Mesa de abertura
Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa  
(André Romero da Silva e Pedro Leite Barbieri) 
Diretor do Campus Vitória (Hudson Luiz Cogo) 
Diretora de Pesquisa e Pós-Graduação do 
Campus Vitória (Márcia Regina Pereira Lima) 
Diretor de Extensão (Christian Mariani Lucas 
dos Santos) 
Coordenadora do PPGEH (Dilza Côco)
Vice Coordenador do PP-
GEH (Davis Moreira Alvim)

Link de acesso: http://
meet.google.com/
gnk-ihae-xtk

16h às 17h30 Conferência Internacional 
Palestra: Cuestiones, Problemática 
em la Educacion Contemporánea.
Palestrante: Fábio Augusto Garcia Urrea – Pro-
fessor da Institución Universitaria Tecnológico 
de Antioquia, Ppgeh: Colômbia/ Medelin 
Mediador: Prof. Dr. Rodrigo Fer-
reira Rodrigues (PPGEH)

Link: https://youtu.
be/ACAMnCBOBMI

18h às 19h Mesa redonda: Encontro com 
egressos do PPGEH
Convidados: André Luiz Neves Jacin-
tho e Érica Renata Vilela de Morais
Mediador – Aldieris Braz Amorim Caprini 

Link: https://meet.
google.com/
whk-mpbf-vdd

https://meet.google.com/uhe-czqt-ycn
https://meet.google.com/uhe-czqt-ycn
http://meet.google.com/gnk-ihae-xtk
http://meet.google.com/gnk-ihae-xtk
http://meet.google.com/gnk-ihae-xtk
https://youtu.be/ACAMnCBOBMI
https://youtu.be/ACAMnCBOBMI
https://meet.google.com/whk-mpbf-vdd
https://meet.google.com/whk-mpbf-vdd
https://meet.google.com/whk-mpbf-vdd


21

S U M Á R I O

18 e 19-10-2021- Mesas temáticas depesquisas do PPGEH do VI Sehum

Mesa Título Propostas de pesquisas Avaliadores

1- Estudos sobre a cidade 
e Ensino de Humanidades

Conflitos e contradições sobre 
a cidade a partir das produções 
artísticas de Fredone Fone
(Luiz Carlos Duarte Melo)
Teatro, criança e cidade: 
uma proposta de contação 
de histórias emancipadora
(Marco Antônio Reis da Silva)
De parteiras a matriarcas:his-
tórias de opressão e luta 
damulher na cidade presépio.
(Priscilla Lauret Coutinho)

Dra. Sandra Soares
Della Fonte/UFES

Dra. Dilza Côco/Ifes

Mediadora
Dra. Priscila de 
Souza Chisté Leite

2- Alfabetização 
e Ensino de
Humanidades

O processo de alfabetização na 
pandemia de Covid:19: uma 
análise das atividades de
alfabetização, propostas nas 
coletâneas de atividades não 
presenciais de alunos do 1º ano
do Ensino Fundamental, da 
prefeitura municipal de Viana
(Nayara Rocha Almonfrey)

Dr. Aldieris Braz
Amorim Caprini
(Ifes)
Mediadora:
Dra. Fernanda
Zanetti Becalli

3- Educação do 
campo e Ensino de
Humanidades

Educação do campo e 
formação humana: a práxis 
educativa dos educadores do
CEIER de Vila Pavão no 
Ensino Médio Integrado.
(Claudiney Helmer)
Educação do campo e formação 
continuada: a construção da 
práxis educativa na peda-
gogia da alternância.
(Ana Carla Loss Furlan Gerke)

Dr. José Pacheco
de Jesus (UFES)
Dra. Débora Monteiro 
do Amaral (UFES)

Mediador
Dr. Elieser Toretta
Zen



22

S U M Á R I O

4- Tecnologias digitais e 
Ensino de Humanidades

Instagram coletivo: com-
partilhando saberes – o 
uso das metodologias 
ativas nas redes sociais
(Jessica Rubia Stein)
Pensamento computacio-
nal: competência cultura 
digital nos anos iniciais 
do ensino fundamental
(Naiara dos Santos Nobre)

Dr. Charles Moreto

Mediador
Dra. Jaqueline Maissiat

5- Questões étnico-
-raciais e o Ensino 
de Humanidades

Memória e justiça racial: as 
relações sociais e étnico-ra-
ciais em escolas públicas do 
município de Vila Velha
(Alessandra Ribeiro do Rosario)
O ensino nos anos iniciais 
e as relações étnico-raciais: 
contribuições docentes para a 
desnaturalização do racismo
(Abner Alexandre Coimbra Traba)

Dra. Marileide Gonçal-
ves França (Ufes)

Mediadora
Dra. Kátia Gonçalves Castor

6- Práticas em ensi-
no de Humanidades: 
entre silenciamentos, 
musicalização e criação 

O cantar da alma em (des)
arranjos: processos de musi-
calização como perspectiva 
formativa da omnilateralidade 
com sujeitos autistas
(Allan Maykson Lon-
gui de Araujo)
Espaço de arte atelier: expe-
rimentando com a diferença, 
a criação e a invenção
(Mara Perpétua Banhos Pereira)
Mulheres à margem: notas 
sobre o silenciamento de 
escritoras em livros didáticos
(Rubiani Boldrini da Sil-
va dos Santos)

Dra Ana Paula Holz-
meister (Ufes)
Dra Leandra Postay 
Cordeiro (Ufes)
Dra Suzana Maria Gotardo 
Chambela (Ifes-ESFA)
Mediadores: 
Dra Davis Moreira Alvim
Dr. Nelson Martinelli Filho
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7- Leitura, linguagem e 
Ensino de Humanidades

Uma reflexão sobre o racismo 
estrutural no livro didático: 
desconstruindo estereóti-
pos, a partir das operações 
com e sobre a linguagem
(Ariane do Nascimen-
to Oliveira Pêres)
A leitura além da palavra em 
humanidades: trabalhando 
com operações de lingua-
gem em textos literários
(Rúbia Carla Teixeira Rosa)

Dr. Lucas dos Passos e Silva 
(Profletras-Ifes Vitória)

Mediador:
Dr. Antônio Carlos Gomes

8- Desenvolvimen-to 
comunitário, Educação 
Ambiental e Ensino 
de Humanidades

Ensino da Geografia no diálogo 
com a Educação Ambiental: 
um estudo da construção 
do conhecimento a margem 
do Rio Doce no distrito de 
Bebedouro em Linhares – ES
(Dorian Miranda Rangel)
Processo de mobilização comu-
nitária na construção de interven-
ções socioambientais no bairro 
de Jesus de Nazareth/ Vitória-ES 
 (Tainá Guimarães Ricardo)
O que se diz. O que se vive: 
representações do Territó-
rio do Bem na perspectiva 
do marketing de lugar
(Marly Rodrigues Gabriel)

Avaliadores
Dra Márcia Moreira de 
Araújo – Universidade 
Vale do Cricaré (UVC)
Dr. Fábio Alves Araújo (IFRJ)
Mediador
Dr. Leonardo Bis dos Santos

9- Emancipação, 
Cidadania e Ensino 
de Humanidades

O ensino de ética como 
prática de cidadania
(Robson Silva Ribeiro)
Educação e processo de huma-
nização: uma discussão sobre 
a mercantilização do ensino
(Wânia Fernandes de 
Souza Ramos)
A história do Espírito San-
to no cotidiano escolar
(Aline Almeida de Jesus Medina)

Dr. Arnaldo Pinto Ju-
nior (Unicamp)
Dr. Filicio Mulina-
ri e Silva (Ifes)
Dr. Carlos Alberto 
Nascimento Filho (Ifes)
Mediadores
Dr. Antonio Donizetti Sgarbi
Dra Sabrine Lino Pinto
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“Tenemos que desarrollar una visión integral y compartida 
a nivel mundial de cómo la tecnología está afectando

nuestras vidas y reformando nuestros entornos económicos,
sociales, culturales y humanos”.

Klaus Schwab

Hoy se tiene una pequeña sensación de que los tiempos nos 
exceden sobran los sucesos antes los cuales en ocasiones nos que-
damos atónitos o quedamos mudos, bueno “casi” diría Benjamín quien 
en su texto el “Libro de los pasajes” va a definir al flâneur como un 
sujeto en estado de ensoñación, es decir, como aquel que transitaba 
entre el sueño y la vigilia sin nunca despertar por completo.

Quisiera proponer en este escrito, algunas cuestiones que en 
escenarios sociales, políticos, económicos, culturales y por ende edu-
cativos, están llevando a revisión no sólo discursiva sino paradigmática 
(KUHN, 1962) de las futuras prácticas educativas, lo cual implicará una 
necesaria transformación de lo que hacemos, de lo que somos y de la 
manera en que interactuamos.

Al denominarlas “cuestiones” y al enfatizar su “discusión”, las 
propongo que las planteemos como objetos de una coyuntura crísica 
ante la cual hemos de posicionarnos y plantear alternativas desde la 
investigación, la reflexión y la construcción conjunta dado que estamos 
ante eventos cada vez más globales que inciden en nuestras dinámi-
cas locales y enfrentamos eventos locales que inciden directamente en 
las dinámicas globales.

Quisiera en este texto referirme a tres cuestiones fundamentales 
que están permeando el discurso sobre lo educativo y a su vez están 
introduciendo transformaciones a pequeña y gran escala en el marco 
de la educación superior universitaria.

La primera cuestión sobre la que me voy a referir tiene que ver 
con las dinámicas que se han generado producto de la cuarta Revo-
lución Industrial, la cual nos pudiera llevar a educar para vivir, decidir y 
dominar un nuevo entorno tecnológico o en su defecto ser dominados 
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por este nuevo entorno. Desde que se formuló por primera vez en el 
año 2011 en la Feria de Hannover en Alemania, el concepto de industria 
4.0 ha ido creciendo y tomando protagonismo en los distintos escena-
rios del mundo contemporáneo.

La segunda cuestión sobre la cual quiero hacer algunos plan-
teamientos tiene que ver con circunstancias de pandemia de salud 
pública global derivado del covid-19. La pandemia ha provocado una 
crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En la esfera de la educa-
ción, esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades 
presenciales de instituciones educativas en más de 190 países con el 
fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. Lo anterior 
nos convoca irremediablemente a revisar las transformaciones que, en 
el campo educativo y pedagógico, que en el corto y mediano plazo 
nos han llevado hacia lo que Rivas (2020) planteará como práctica 
pedagógica de la excepción.

La tercera cuestión tiene que ver con los posibles caminos que 
han de formularse desde los procesos misionales de investigación, do-
cencia, extensión y proyección social.

PRIMERAS CUESTIONES:  
RETOS PARA LA FECS DERIVADOS  
DE LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Algunos autores, como Schwab (2016)1, han argumentado que 
hemos entrado recientemente a la cuarta revolución industrial. Como 
se sabe, la primera estuvo vinculada al uso de la máquina de vapor 
como una fuente de energía en diversas industrias, como la textil y 
de ferrocarriles, y abarcó la última parte del siglo XVIII y parte del XIX.  

1 Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial.
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La segunda revolución industrial se vinculó al uso de energía eléctrica 
en la producción en masa y en el desarrollo de muchos inventos, como 
el teléfono, foco de luz y motor de combustión eléctrica; se desarrolló 
durante la última parte del siglo XIX y parte del XX.

La tercera revolución industrial se vincula al uso de una variedad 
de dispositivos tecnológicos, incluyendo la computadora, que permi-
ten realizar procedimientos que anteriormente eran sumamente com-
plejos en poco tiempo; abarcó la última parte del siglo pasado.

Finalmente, la cuarta revolución industrial se refiere a los recien-
tes avances tecnológicos, incluyendo los sistemas ciberfísicos, el Inter-
net de las cosas y la computación en la nube, a la inteligencia artificial, 
el machine Leraning, la internet de las cosas (IoT), las tecnologías de 
realidad aumentada, la realidad virtual y realidad mixta, el blockchain, 
los Smart spaces, la privacidad y ética, la computación cuántica, el 
teletrabajo, la economía digital, la multiculturalidad, la diversidad e in-
clusión, el big data & small data, el cloud, los ambientes híbridos/arqui-
tectura en cloud y la experiencia de usuario, entre otros. Se trata de una 
transformación en la forma en la que vivimos y cómo se va a desarrollar 
la sociedad global. Es una convergencia de tecnologías digitales, físi-
cas y biológicas, que cambiará el mundo tal como lo conocemos.

Ante las anteriores cuestiones cabe indicar que debido a que el 
impacto de la cuarta revolución industrial podrá sentirse en diversos 
escenarios sociales entre los cuales se pueden identificar; la econo-
mía, en los negocios, en la forma de gobernar, en la organización de 
ciudades, regiones y países, en la manera como se organizan las so-
ciedades, en la manera como se distribuyen los recursos, en el sentido 
de identidad que construyen los individuos, en la forma como se co-
nectan entre sí las personas y se maneja la información tanto pública 
como privada (SCHWAB, 2016).
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Las anteriores premisas hacen que cobre relevancia formular 
algunos planteamientos sobre la necesidad que tenemos como Facul-
tades de Educación y Ciencias de la Educación, de prepararnos para 
esta nueva fase de desarrollo trabajando en tres frentes específicos de 
actuación universitaria; docencia; investigación y extensión/proyección 
social de modo tal que se logre su mejor aprovechamiento, adaptación 
e inserción del sistema educativo para ofrecer conocimientos y habili-
dades contextualizadas con la 4RI.

En su artículo “Educación y cuarta revolución industrial” (CELOR-
RIO, 2017) plantea algunos cuestionamientos derivados de la presen-
cia de un fenómeno que en ocasiones se torna no solo problemática, 
sino a su vez incomprensible para muchos actores del campo educa-
tivo ante el cual cobra relevancia el tipo de respuestas que habrán de 
formularse al interior de nuestras instituciones de Educación Superior.

¿Cómo educar en la cuando no haya trabajo humano para todos 
y se deba competir con robots como nuestros sustitutos potenciales? 
¿Qué sentido tendrá educar para generar plusvalía o para asegurar la 
productividad cuando impere la robótica y la inteligencia artificial en 
todas partes, cuando las propias máquinas piensen, hagan su propio 
mantenimiento y se fabriquen a sí mismas? ¿Para qué nos servirá mante-
ner un sistema escolar fordista pensado para disciplinar la mano de obra 
y dividirla entre la rama manual y la rama intelectual? ¿Qué sentido tendrá 
en el año 2050 mantener vigente el actual trívium y quadrivium que nos 
divide entre las ciencias y las letras por asignaturas? ¿Cómo se enfocará 
el currículum en una economía post-humana y con grandes brechas de 
desigualdad? ¿Cómo asumirá la escuela las necesidades de socializa-
ción para una sociedad tan anómica y fragmentada? (CELORRIO, 2017)

Sin lugar a dudas las relaciones laborales que hacen parte del 
contexto económico del cual también hace parte del sistema educati-
vo, tendrán una afectación significativa derivada de la presencia de un 
conjunto de dispositivos tecnológicos que en algunos casos generarán 
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mayor facilidad para el desarrollo de cualquier actividad relativa con la 
educación y en otros casos generarán tensiones derivadas del acceso, 
uso y aprovechamiento de tales dispositivos.

Las preguntas anteriores también ponen su énfasis en las cues-
tiones relativas al tipo de sistema educativo que hoy tenemos y al 
sistema educativo que ha de venir producto de las transformaciones 
propias de la cuarta Revolución Industrial. Este sistema educativo en 
ocasiones ha sido cuestionado y criticado por las grandes brechas que 
ha trazado frente a las dinámicas tecnológicas locales y globales, un 
sistema que se ha buscado transformar por vía del diseño de cambios 
en materia de políticas educativas, pero aún no se han logrado concre-
tar las transformaciones necesarias frente a las dinámicas epocales, 
requiere necesariamente su necesaria revisión y reconstrucción.

De igual modo habrá que revisar de manera activa las trans-
formaciones curriculares que han de venir por vía de la adaptación e 
inserción en las dinámicas propias de la cuarta revolución industrial. 
Estas cuestiones curriculares sin lugar a dudas tendrán que tocar entre 
otros los siguientes aspectos:

Esquemáticamente, una teoría del currículum debería discutir, 
antes de más nada, cuatro asuntos centrales: la cuestión del cono-
cimiento y de la verdad; la cuestión del sujeto y de la subjetividad; la 
cuestión del poder; la cuestión de los valores. Al denominarlas “cues-
tiones” y al enfatizar su “discusión”, estamos según desde una pers-
pectiva post-estructuralista, en términos de (SILVA, 2001) poniendo ya 
algunos de estos términos entre paréntesis (“sujeto”, “ver-dad”, “va-
lores”), definiéndose como objetos de una problemática y no como 
puntos finales de una búsqueda por la esencia.

Uno de los aspectos que hemos de revisar en el marco de unas 
adecuaciones curriculares, tanto a los programas de formación Uni-
versitaria, como a los programas de educación básica, secundaria y 
media, así como educación inicial, tiene que ver con el componente 
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más obvio de cualquier teoría del currículo que siempre estará referido 
a la cuestión del conocimiento y la verdad.

¿En tal sentido nos tendríamos que preguntar en el marco de 
esta cuarta Revolución Industrial qué es lo que debe ser enseñado? 
¿Cuál es el conocimiento válido o verdadero que circulará en las institu-
ciones educativas? Hemos de adecuarnos a estos núcleos fundamen-
tales sobre los cuales gira alrededor esta transformación tecnológica y 
social, es decir; ¿robótica y servicios Bitcoin y Blockchain?

¿La economía de la compartición? ¿Gobiernos y blockchain? 
¿Impresión 3D y fabricación, salud humana, productos de consumo? 
¿Inteligencia artificial, Big Data para las decisiones? ¿Seres de diseño? 
¿Ciudades inteligentes (Smart cities)? ¿Nuestra presencia digital, El 
Internet de y para las cosas? Así mismo, ¿Los campos habituales de 
estudio al interior de las facultades de Educación tendrán que generar 
una transformación curricular sin recedentes? La respuesta tiende a ser 
afirmativa, en tal sentido tendremos que platearnos caminos posibles 
de actuación en el corto, mediano y largo plazo.

Menos obvia es la idea de lo que una teoría del currículum dice 
respecto al tipo de sujeto y de subjetividad que se va a construir por vía 
de esos conocimientos que han de circular en la institución educativa 
sea cual sea su nivel. Al concentrarnos en la cuestión del conocimiento 
o de una transposición didáctica de estos, en ocasiones tendemos a 
omitir, ocultar u olvidar que todo currículum quiere cambiar algo en al-
guien, lo que supone a su vez, la concepción de lo que es este alguien 
y lo que de alguna manera en este alguien debe ser cambiado.

Pensar en un tipo de subjetividad que dé respuesta a los retos 
de la Cuarta Revolución Industrial indudablemente nos tiene que llevar 
a una discusión al interior de las Facultades de Educación y Ciencias 
Sociales, así como el interior de las instituciones educativas sobre ese 
perfil de egreso que se ha de configurar. ¿De qué manera ese egresado 
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dará respuesta a los retos epocales? ¿Cuáles son o han de ser los dis-
positivos didácticos, pedagógicos e instrumentales que han de tener 
nuestros futuros licenciados, trabajadores sociales o psicólogos para 
dar respuesta a estos retos que van más allá de las cuestiones neta-
mente instrumentales? ¿En quién como institución de educación su-
perior, queremos que ellos, nuestros egresados se transformen? ¿Qué 
tipo de subjetividad y esperamos que constituyan en este contexto?

El tercer aspecto sobre el cual hemos de insistir a la hora de 
hacer una revisión o una formulación del nuevo currículum para las 
nuevas condiciones epocales está en ocasiones ausente de la mayo-
ría de los abordajes tradicionales, siendo en cambio muy importante 
en los abordajes críticos posestructuralistas y tiene que ver con la 
cuestión del poder. En este sentido, hemos sin lugar a dudas de plan-
tearnos algunas cuestiones problemáticas ¿Qué motiva todo proceso 
de transición tecnológica y educativa? ¿Por qué hemos de vincular un 
nuevo tipo de conocimientos con unos nuevos algoritmos alrededor 
de nuestras prácticas?

¿Por qué este conocimiento y no otro? ¿Por qué esta concepción 
de verdad y no otra? ¿Por qué queremos que alguien transforme un as-
pecto y no otro? ¿Y por qué concebimos este “alguien” como teniendo 
un tipo de naturaleza y no otra?

Se trata entonces de hacer algunas formulaciones sobre el 
movimiento, sobre el devenir sobre lo que deseamos y la respuesta 
más obvia tiene que ver con la cuestión de las relaciones de poder. 
¿En tal sentido cuál es el tipo de relacionamiento que esperamos se 
constituya al interior de las instituciones educativas producto de esta 
cuarta revolución industrial? ¿De qué modo se van a producir los in-
tercambios, las conciliaciones de valor, la construcción de saberes de 
frontera entre los actores que hacen parte de estas nuevas dinámicas 
epocales? ¿Quiénes y en qué escenarios se determinará el tipo de 
saber válido, el tipo de subjetividad válida para esta época? ¿A través 
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de qué escenarios de discusión se establecerán los consensos entre 
los actores que tienen incidencia en la configuración de un nuevo 
sistema educativo universitario?

Finalmente retomando las preguntas iniciales que formulaba 
Celorrio (2017) es menester plantear que en medio de las cuestiones 
relativas al sujeto y a la subjetividad, la verdad, el conocimiento y el 
poder, se halla la cuestión más amplia los valores y los criterios. ¿En tal 
sentido por qué tomaremos ciertos tipos de conocimientos, ciertos ti-
pos de sujetos, ciertos tipos de subjetividades preferibles a otros? ¿Por 
qué juzgaremos ciertos ideales de conocimiento deseables y otros in-
deseables? Una transformación curricular como la que se viene en el 
marco de la cuarta Revolución Industrial val a incluir sin lugar a dudas 
también una cuestión de valoración. ¿Cuáles han de ser los criterios 
para decidir lo que en la conducta humana y las prácticas educativas 
formativas serán apropiadas, serán deseables o indeseables? ¿Quién 
atribuirá este valor? ¿El valor el valor de importancia atribuida a esta 
transformación epocal será impuesto, instituido o construido? Exponer 
las condiciones de creación de los valores y develar su construcción y 
su historicidad los colocará en su debida respetable posición.

Complementario al anterior análisis se hace evidente la necesa-
ria reflexión sobre los retos que, al interior de la formación universitaria, 
trae consigo esta adecuación e inserción crítica historia y en las diná-
micas contemporáneas (VILLALOBOS, 2000).

El primer reto obvio tiene que ver con el trabajo. Así, esta cuarta 
revolución industrial traerá consigo que, una multiplicidad de empleos 
que antaño se hacían manualmente, estarán siendo gradualmente 
reemplazados por tecnología vinculada a internet. En segundo lugar, 
la cuarta revolución industrial implica que los conocimientos, valores y 
habilidades que se deben fomentar en educación varían respecto de 
las tradicionales lo cual nos compromete desde ya con el diseño de 
caminos posibles para establecer una clara adecuación y si posterior 
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inserción en dichas circunstancias. En tercer lugar, ya que se ve la 
irrupción de computadoras e internet en todos los aspectos de la vida, 
se deduce que crecientemente será necesaria usar estas herramientas 
en los salones de clase. Sin embargo, cómo usarlas no queda del todo 
claro. Este hecho conduce irremediablemente a la cuestión de la ac-
tualización en nuevas habilidades que reclaman los nuevos contextos 
de actuación de los profesionales que se dedican a la educación. En 
cuarto lugar, hoy se hace necesario pensar e imaginar nuevos entornos 
de formación, es decir, una apuesta por los aprendizajes incluso por 
fuera del aula, en un contexto donde hoy existen más usuarios conec-
tados a las plataformas virtuales de aprendizaje que todo el universo 
presencial de las instituciones formales.

Finalmente, mayor flexibilidad en cuanto a los lugares donde se 
aprende, pasando de un aprendizaje centrado principalmente en las 
instituciones educativas (escuela, instituto, universidad) a uno en el 
que existen múltiples oportunidades de aprendizaje en ambientes no 
institucionales, como por ejemplo los cursos disponibles en internet 
(muchas veces de manera libre) Responder a estos retos ineludibles 
implica trazar un derrotero que se planteará en la tercera parte de 
estos planteamientos.

SECUNDA CUESTIÓN:  
TRANSFORMACIONES  
QUE EN EL CAMPO EDUCATIVO  
Y PEDAGÓGICO DERIVADAS DE LA PANDEMIA

En el marco de este ejercicio escritural, existe una segunda 
cuestión sobre la cual he de insistir y tiene que ver con circunstancias 
de pandemia de salud pública global derivado del covid-19 y las trans-
formaciones que en el campo educativo y pedagógico se han tenido 
que desarrollar en el corto y mediano plazo llevándonos hacia lo que 
Rivas (2020), plantea como una pedagogía de la excepción.
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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura - UNESCO (2020) ha identificado en grandes bre-
chas en los resultados educativos, que se relacionan con una desigual 
distribución de los docentes, en general, y de los docentes mejor ca-
lificados, en particular, en desmedro de países y regiones con meno-
res ingresos y de zonas rurales, las que suelen concentrar además a 
población indígena y migrante. Así mismo en el ámbito educativo, gran 
parte de las medidas que los países de la región han adoptado ante 
la crisis se relacionan con la suspensión de las clases presenciales 
en todos los niveles, lo que ha dado origen a tres campos de acción 
principales: el despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia, 
mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas 
(con o sin uso de tecnología); el apoyo y la movilización del personal 
y las comunidades educativas, y la atención a la salud y el bienestar 
integral de las y los estudiantes.

La pandemia trajo consigo un conjunto de efectos sobre la prác-
tica educativa general y sin lugar a dudas sobre la práctica universitaria 
que pudieran ser expuestos en cinco líneas fundamentales; la primera 
referida a la presencia, la segunda referida a la temporalidad; la tercera 
referida al currículo; la cuarta con incidencia en la motivación y la quinta 
referida a la armonía o falso equilibrio escolar.

Con la caída de la presencia se produce el primer efecto de esta 
pandemia al interior de las prácticas educativas, cabe mencionar tiene 
que ver con la caída de la presencia en la mayoría de los caos (no 
siempre así) referida a la presencia física de los cuerpos, referida a la 
presidencia al interior de las aulas, al interior de las instituciones edu-
cativas, se ha caído la presencia del grupo que interactuaba del grupo 
que imponían su propia dinámica, ya no logran percibirse ni docencia 
pastoril que maneje un grupo visible a cargo cada día y mucho menos 
logré establecer en dicho espacio lo que se enseña y lo que se aprende 
debido a que tal presencia se ha diluido.
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Con este acontecimiento se perdieron a su vez los rostros, sus 
miradas y con ello quizás la parte más humana del acto educativo.

El segundo efecto tiene que ver con la ilusión y la caída del tiem-
po que permitiría establecer claramente un diseño didáctico, un tiem-
po que pareció normalizado, un tiempo que permitía a los maestros 
conducir, orientar, dirigir una orquesta a través de la cual se esperaba 
construir la mejor sinfonía dentro de una clase, ese tiempo de alguna 
manera permitían regular los grupos, la interacción y por ende la diná-
mica del aula, se difumina la aparente claridad en el modo de uso del 
tiempo de aprendizaje.

Como bien lo señala Rivas (2020)

Salidos del shock repentino del confinamiento, podemos ahora 
mirar el calendario escolar y crear un recorrido posible. Es hora 
de planificar los próximos meses y quizás el año completo. Al 
menos hacerse una idea del recorrido en condiciones de virtua-
lidad. Es tiempo de reinstalar algunos dispositivos de la frontera 
escolar tradicional, de la continuidad, de la pedagogía visible, 
de la vara que define lo predecible, lo común, lo serializado, la 
rutina; la serie en el tiempo que arma una secuencia de hitos de 
aprendizaje y un seguimiento por parte de los docentes. (p. 9)

En el marco de esta pandemia esas dinámicas quedan qui-
zás en el olvido salvo en algunas reuniones, a algunos espacios 
virtuales dentro de un saber un poco más específico, Ello convoca a 
las instituciones educativas y sus grupos de investigación a pensar, 
discutir, intervenir y formular propuestas que rediseñan los tiempos 
para esa nueva normalidad.

La pandemia produjo un tercer efecto dentro de las prácticas 
educativas y tiene que ver con el desarme del currículo, un progra-
ma que en su momento permitió dar certeza sobre el horizonte de 
la práctica educativa. Sin embargo, desarmado el currículo, aunque 
esté el programa no se podrá abarcar por completo, no se podrán 
alcanzar todos los propósitos que este tenía, tampoco pueden iden-
tificarse con claridad los criterios que pudieran establecerse para 
fraccionarlo y reorganizarlo.
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Esta pandemia nos ha empujado a construir una serie de pro-
puestas nuevas que sabiéndose estarán limitadas por este contexto, 
no deberíamos caer en la trampa de soluciones finalistas de una vez y 
para siempre, tampoco caer en actividades sueltas, ni en rutinas atra-
padas en las lógicas utilizadas en la vieja armonía escolar, por el con-
trario habrá que pensar en una nueva rutina, una nueva armonía para 
la cual será menester priorizar las cuestiones curriculares, redefinirse 
en términos de cantidad, en términos de oportunidad y a su vez en 
términos de calidad y producción de sentido

El cuarto efecto de esta pandemia tiene que ver con que se ha 
desarmado la motivación centrada en un deber externo, en un compro-
miso con el afuera, en un control del quehacer regulado por padres, 
maestros, familiares y amigos, la manera de actuación desde presio-
nes externas que definían la actuación de sujeto formable ha quedado 
atrás, esa presión externa ahora se ha tornado cada vez más interna. 
Retomar o no el proceso educativo va a depender más de factores 
internos y motivaciones personales que de regulaciones externas, hoy 
la motivación se negocia, se construye desde un compromiso de sí, 
desde un conjunto de prácticas sobre sí. 

Es por ello que hoy cobra validez repensar la verdadera razón, los 
verdaderos motivos, las verdaderas aspiraciones del sujeto educable. 
¿Qué es lo que lo mueve a vincularse con la práctica educativa? ¿Si no es 
la presencia ni es el encuentro ni la socialización que se ha trastocado, 
cuál puede ser entonces el motivo para seguir adherido a las prácticas 
educativas en el contexto escolar incluso el contexto universitario?

Finalmente cabe señalar el quinto efecto que pudiéramos men-
cionar de manera provisional sobre las prácticas educativas en los 
contextos universitarios y educación básica secundaria y media el cual 
tiene que ver con la caída del falso equilibrio de las cosas, las rutinas 
aparentemente estables, los modos de relacionamiento previsibles, los 
usos y apropiaciones del espacio claramente demarcados, el cumpli-
miento de los propósitos de formación al interior de cada programa y 
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los avances en cada una de las funciones sustantivas de la investiga-
ción, la docencia y la proyección social.

Estamos atravesando hacia espacios imprevisibles, inéditos y 
giramos alrededor de transformaciones cada vez más inciertas, nave-
gamos en océanos de incertidumbre adheridos a pequeños islotes de 
certidumbre, que requerirán seguramente una redefinición no sólo del 
espacio escolar sino del tipo de arquitectura educativa que lo configu-
re, habrá que revisar entonces a su vez, los ejercicios de transposición 
didáctica en el curso de esta nueva pandemia y que estamos frente a 
un fenómeno poco visto, poco antes teorizado, poco antes imaginado 
donde fracturado el sistema y a su vez la comunidad que giraba en 
torno de ella, nos corresponde entonces intervenir e insertarnos en el 
nuevo estado de cosas.

La tercera cuestión sobre la cual me voy a referir tiene que ver 
con los posibles caminos que desde la proyección de mi ejercicio 
docente en el área propia de la Profesionales de la Educación y las 
Ciencias Sociales he de contribuir a consolidar desde los procesos 
misionales de investigación, docencia, extensión y proyección social.

PLANTEANDO CAMINOS POSIBLES 
DE ACTUACIÓN UNIVERSITARIA.

Pensar salidas a la actual coyuntura es quizás la tarea más apre-
miante que tenemos al interior de la Universidad, cada una de esas 
salidas tiene que ver específicamente con las tres funciones sustanti-
vas de la universidad. En tal sentido plantearé algunas de las rutas o 
caminos posibles que en marco de la cuarta revolución industrial y en 
el marco de la pandemia que estamos atravesando, deberían hacerse 
al interior de los procesos misionales de investigación, docencia, ex-
tensión y proyección social.
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CUESTIONES RELATIVAS  
A LA DOCENCIA Y EXTENSIÓN

La primera intervención que desde la docencia debe asumirse 
como reto para la vigencia próxima tiene que ver con la consolida-
ción de acciones tendientes a reducir, mitigar o intervenir los efectos 
de la pandemia en la cual nos hallamos y frente a la cual la universi-
dad no puede detenerse.

Lo anterior va a implicar recuperar los rostros que se han perdido 
por la caída de las transformaciones de la presencia en las mediacio-
nes virtuales y en los encuentros presenciales. La primera de las misio-
nes que hemos de asumir en el contexto de esta nueva escolaridad, 
tiene que ver con volver a conectar, volver a recuperar los rostros, las 
formas de presencia que de alguna manera la pandemia empezó a 
restar espacio de las prácticas formativa, unas prácticas formativas 
que algunos han denominado híbridas, mixtas o combinaciones entre 
la presencialidad y la virtualidad.

En el marco de una educación sin rostros se hace necesario 
comenzar desde ya a recuperar la parte humana a reconocer las au-
sencias que de alguna manera por razones de la presencialidad no 
habíamos identificado, volver a conectar de forma singular e individual 
con la subjetividad de cada uno de los estudiantes, de cada uno de 
los grupos, de cada una de las clases, al principio de la pandemia se 
trató de volver a conectar los estudiantes tratar de ubicarlos hacer po-
sible que estuvieran anclados en el barco de esta aventura intelectual. 
Esta ha de seguir siendo una premisa de actuación docente como bien 
señala Rivas (2020) poner más en juego que nunca la contención, la 
humanidad y el apoyo individual, detectando casos críticos y creando 
un marco previsible de contacto y cercanía. (p.5)
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Otra de las cuestiones fundamental que hemos intervenido al 
interior de las prácticas de docencia, tiene que ver con una nueva 
priorización, reestructuración y rediseño del currículum y su expresión 
didáctica. Se hace necesario restructurar el diseño didáctico de modo 
tal que podamos pensar en nuevas propuestas nuevas intervencio-
nes que nos ayudan a armar de nuevo las piezas de este tablero que 
de alguna manera la pandemia no resto, una didáctica para recuperar 
lo que hemos perdido, para restructurar las prácticas educativas en 
unos tiempos de excepción.

Este proceso nos tiene que llevar a planificar cambios que 
impliquen nuevas narrativas alrededor de las cuales se produzca la 
emergencia de una Institución Universitaria que intensifique la fami-
liarización con los contextos en los cuales viven nuestros estudian-
tes. La pandemia hizo posible que la educación ofrecida por el Tec-
nológico de Antioquia ingresara al hogar y con ello, el hogar ingreso 
a la universidad. Como consecuencia de ello se logró detectar el 
conjunto de diferencias sociales, políticas, económicas y culturales 
que tenían nuestros estudiantes.

Este es un tiempo oportuno para volver un mayor realismo 
didáctico que nos acerque a ese contexto peculiar, azaroso y difícil 
en el cual viven algunos de nuestros estudiantes se desenvolvían. Si 
bien en el pasado la escuela fue una institución de la frontera que 
permitió establecer unos espacios específicos para la educación y 
otros espacios específicos para la familiarización, cabe anotar que 
tal distancia que ocultaba las carencias y la precariedad en al cual 
hallaban muchos de nuestros estudiantes es una realidad superado 
motivo por el cual en el proceso de formación de nuestros futuros li-
cenciados, psicólogos y trabajadores sociales hemos de contemplar 
su contexto para lograr construir un nuevo tipo de saber didáctico, 
un saber transfronterizo.

Complementario a las anteriores cuestiones se hace necesa-
rio fortalecer desde las prácticas de docencia, los lazos al interior 
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de la comunidad educativa del TdeA y de cada una de sus Faculta-
des y grupos. Se requiere crear comunidad, hablar con los colegas, 
pensar juntos, descargar los pesos de la incertidumbre y los dolores 
sociales y personales que vivimos en este tiempo desalmado. Como 
bien lo señala Rivas (2020)

Planificar juntos no es fácil, pero hay que intentar aunar ideas 
y en lo posible trabajar por proyectos. Aprovechar la reducción 
curricular para amplificar las dosis de interdisciplina. Armar 
buenas preguntas y poner a los chicos a investigar, conectar 
temas, hacer propuestas frondosas que se recorren en varios 
días, no actividades sueltas que se evaporan y nos dejan como 
abandonados en nuestras propias casas, mirando las paredes 
esperando que esto se termine. (p.11)

Construir comunidad académica, construir universidad, cons-
truir y recrear va a exigir sin lugar a dudas la consolidación de planes 
colectivos, acuerdo sobre lo fundamental, consolidación de nuevas 
rutinas y dinámicas institucionales e interinstitucionales. Para lograr 
esto, desde la docencia cada uno de los actores va a ser fundamental 
en este ejercicio de consolidación de un nuevo clima de confianza 
que nos permite recrear, rediseñar la estructura para ampliar los es-
pacios de reflexión, el intercambio honesto de experiencias exitosas 
y la búsqueda compartida de sentido en todo lo nuevo que se está 
haciendo logrando con ello responder a los cambios epocales que 
implicarán para el ejercicio de la docencia las siguientes transiciones.

Las actuales circunstancias han producido una modificación de 
las formas en que aprendemos (el aprendizaje salió de las estructuras, 
de las cajas donde estaba y se ha hecho global. Los alumnos se han 
involucrado con el mundo que les rodea y el conocimiento se ha repar-
tido gracias al impacto de la tecnología) ante lo cual se requiere ajustar 
la rigidez del sistema actual; aportando conocimiento significativo e 
interdisciplinar, mucho más próximo a los problemas y desafíos de la 
vida real, mucho más cerca de los desafíos que han de enfrenar los 
profesionales que egresen próximamente.
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Tenemos que alinear el propósito de nuestros programas con 
el de los estudiantes o que la flexibilidad y la personalización del 
proceso de enseñanza-aprendizaje han de ser prioritarias. “girar la 
educación hacia lo que quieren los estudiantes. Ahora el centro es 
el alumno y la educación es el mayor agente de movilidad social. 
De creadora de contenido, la universidad tiene que pasar a ser una 
fuerza que apoya al estudiante, que certifica sus conocimientos y le 
empuja hacia el aprendizaje permanente, que devela entre otros los 
modos de pensar, sentir y actuar en contextos reales”.

Para Echeverría Samanes & Martínez Clares (2018) en el artí-
culo “Revolución 4.0, competencias, educación y orientación”, qui-
zás la mayor crisis de nuestro tiempo sea la del modelo de pensar, 
el cómo abordamos los problemas, porque afrontar los retos del 
porvenir exige ver el mundo desde nuevas perspectivas. Está trans-
formando las relaciones productivas, económicas y comerciales, 
hasta modificar radicalmente nuestra forma de vivir, de trabajar y 
de relacionarnos. No solo está cambiando el qué y cómo hacer las 
cosas, sino también quiénes somos.

Lo anterior va a implicar que hagamos una modificación que 
implicará un descentramiento del docente, reestructurando un modelo 
de Facultad que logre diseñarse con el alumno en su centro, con la as-
piración de desarrollar una forma diferente de humanismo tecnológico 
que conduzca a un nuevo Renacimiento del siglo XXI. El proceso de 
aprendizaje de un alumno no corresponderá a una sola Facultad o a 
una sola universidad. Tenemos que avanzar hacia ecosistemas abier-
tos y colaborativos en los que se generarán propuestas de aprendizaje 
personalizadas, con contenido multidisciplinar de diferentes facultades 
entre los programas que hacen parte de la facultad y si fuere del caso 
adherir a esta dinámica de ecosistemas colaborativos y abiertos a otras 
instituciones, la industria y nuevos agentes educativos.
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Ampliemos la noción de la flexibilidad curricular, no sólo temá-
tica sino también deslocalizada que, permita combinar distintos ma-
cro y micro currículos, intra e interuniversitarios, incluyendo las por-
taciones de la dimensión internacionalización, que ponga en juego 
las posibilidades y capacidades de movilidad del estudiante a través 
de la cual, desarrollemos unas prácticas de docencia, que continúe 
promoviendo el pensamiento crítico, el debate y el análisis de ideas 
divergentes, capaz a su vez de crear una nueva relación educativa 
estructurada en una concepción del aprendizaje en red, apoyada por 
las tecnologías digitales y la diversidad del alumnado como aprendi-
ces permanentes, lo cual obligará a reconfigurar la clásica relación 
entre docentes, estudiantes y egresados.

CUESTIONES RELATIVAS  
A LA INVESTIGACIÓN Y A LA EXTENSIÓN

La inminente consolidación de la cuarta revolución industrial 
impone el desafío de valorar en qué medida los referentes teóricos, 
conceptuales y metodológicos que se han usado para abordar desde 
la investigación básica y aplicada aún son adecuados para su análisis 
y desarrollo, o si ya es necesario despojarse de algunos dispositivos 
que otorgan certeza para afrontar con creatividad los retos que hoy 
tenemos al interior de las instituciones dedicadas a la educación.

La concepción de docencia y aprendizaje en red, apoyada por 
las tecnologías digitales y la diversidad del alumnado como aprendi-
ces permanentes, obliga a reconfigurar a su vez los estilos, ritmos, 
enfoques y objetos de investigación lo cual abre las puertas para la 
construcción colectiva de un nuevo relato epistemológico para el estu-
dio de los escenarios educativos teologizados, que se caracterizan por 
estar pletóricos de elementos heterogéneos que mantienen distintas 
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conexiones entre sí, como el software, las redes sociales, el hardware, 
la señal de internet, la inteligencia artificial, la inteligencia aumentada, el 
internet de las cosas, las plataformas de gestión del aprendizaje entre 
otros niños de indagación.

Lo anterior nos lleva a incluir en las dinámicas de investiga-
ción de los grupos y semilleros existentes el análisis del impacto de 
la pandemia en la educación superior y establecer el marco para 
la generación de un ecosistema de aprendizaje nuevo., la reflexión 
sistemática y colaborativa sobre los desafíos y oportunidades de la 
educación superior ante el cambio de paradigma actual mucho más 
como sugiere Echeverría Samanes & Martínez Clares (2018) dada la 
masividad y demanda creciente de educación superior, las nuevas 
formas de generación del conocimiento y los nuevos medios de re-
conocimiento del mismo (p. 17).

Urge la construcción de una comunidad de innovadores en la 
que todos los actores sociales puedan discutir abiertamente sobre el 
futuro de la educación superior y contribuir a su rediseño aportando 
así nuevos conocimientos; por un lado, redefiniendo las prácticas de 
aprendizaje y enseñanza. Lo cual da como resultado un modelo de 
universidad caracterizado por un dinamismo de retroalimentación en 
planos diversos.

El futuro robotizado, atravesado por la pandemia local y global 
combinado con una a economía digital, exigen la inaplazable la inves-
tigación abierta, interdisciplinar, en red, colaborativa e internacionali-
zada mediante el uso de redes, que trascienda al mundo empresarial 
y que se proyecte beneficiosamente sobre la sociedad que analice de 
manera concreta los estándares éticos que han de aplicarse a las tec-
nologías emergentes de la cuarta revolución industrial para establecer 
directrices éticas comunes e incorporarlas en la sociedad y la cultura.
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Para finalizar mi intervención deseo plantear algunas alternati-
vas referidas a la extensión o proyección social que provenientes de 
distintos campos pudieran contribuir a la articulación con el contexto 
en el cual está inmersa nuestra práctica universitaria. Los modelos de 
aprendizaje deben adaptarse a las necesidades del mercado laboral, 
pero también a las capacidades e intereses de los estudiantes y a las 
demandas de nuestra sociedad. La colaboración entre universidades 
y empresas se vuelve más fluida y simbiótica, dando paso a cursos 
co-diseñados y co-impartidos que favorecen la participación de los es-
tudiantes en el entorno profesional.

Hoy en día, es necesario aprender, desaprender y reaprender 
a lo largo de toda la vida. Por ello, desde las practica de extensión 
hemos de adaptar su modelo educativo al ciclo vital de cada estudian-
te, así como a sus capacidades financieras y a sus oportunidades de 
interacción con el resto de la comunidad universitaria, de modo que 
se convierta en «compañera académica y de aprendizaje de por vida.

Podemos y estamos convocados a redirigir o adaptar la forma-
ción de nuestros estudiantes y egresados hacia los entornos, planes y 
necesidades de la industria 4.0, por lo que subyace la necesidad de la 
reelaboración no solo de los contenidos curriculares de la educación 
superior, sino de los mecanismos de gestión educativa, vinculación, 
comunicación, sistemas e interacciones entre los actores que tienen 
incidencia en la practicas y funciones sustantivas de la educación su-
perior del Tecnológico de Antioquia.

Se requiere con prontitud desde nuestras prácticas de extensión 
y proyección social, intensificar la relación entre la academia, el estado 
y el sector empresarial teniendo en cuenta las necesidades de esta tria-
da para contribuir a resolver problemáticas socioeconómicas latentes 
como la desigualdad, la pobreza, el desempleo, la necesidad de lograr 
una mayor eficiencia en las actividades productivas, las barreras para 
la competitividad y la importancia de potenciar la innovación desde un 
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trabajo en red que consolide u potencie las alianzas existentes y de-
tone nuevas cooperación es con organismos del plano local, regional, 
nacional e internacional.
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INTRODUÇÃO

O conhecimento de ministrar a disciplina Produção de Materiais 
Educativos no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humani-
dades do Instituto Federal do Espírito Santo, desde 2016, e o estudo 
de documentos oficiais me fizeram pensar sobre algumas premissas 
e recomendações referentes à elaboração de produtos educacionais. 
Nesse sentido, este texto tem como objetivo apresentar tais aspectos 
com vistas a contribuir com esse assunto de forma prática, já que não 
tenho interesse, nesse momento, de refletir sobre aspectos teóricos, 
como fiz em outros textos (cf. LEITE, 2019).

Para tanto, exibirei algumas informações essenciais que con-
sidero necessárias constar nos produtos educacionais na área de 
ensino, a partir da Ficha de Avaliação dos Programas Acadêmicos e 
Profissionais e do Anexo da Ficha de Avaliação da área de Ensino - 
Orientações quanto ao registro de resultados e produções intelectuais, 
ambos documentos elaborados pela Capes e de livre acesso aos pro-
gramas de pós-graduação. Assim, apresentarei, a seguir, uma série de 
informações para que esses materiais atendam aos critérios avaliativos 
elencados por essa instituição. 

A ÁREA DE ENSINO E O PROCESSO  
DE AVALIAÇÃO DOS MESTRADOS 
PROFISSIONAIS

Conforme Documento da Área de Ensino da Capes, no Mestra-
do Profissional, distintamente do Mestrado Acadêmico, o mestrando 
necessita desenvolver um processo ou produto educativo e aplicá-lo 
em condições reais de sala de aula ou outros espaços de ensino, em 
formato artesanal ou em protótipo. Esse produto pode ser, por exemplo,  



49

S U M Á R I O

uma sequência didática, um aplicativo computacional, um jogo, um 
vídeo, um conjunto de vídeo-aulas, um equipamento, uma exposição, 
entre outros. A dissertação deve incluir necessariamente o relato fun-
damentado da aplicação do produto educacional desenvolvido. Tais 
produtos são organizados por tipos, conforme quadro que segue: 

Quadro 1 – Tipos de Produtos Educacionais.

PTT1 - Material didático/instrucional: que são propostas de ensino, envolvendo sugestões 
de experimentos e outras atividades práticas, sequências didáticas, propostas de interven-
ção, roteiros de oficinas; material textual, como manuais, guias, textos de apoio, artigos em 
revistas técnicas ou de divulgação, livros didáticos e paradidáticos, histórias em quadrinhos 
e similares, dicionários; mídias educacionais, como vídeos, simulações, animações, vídeo-
-aulas, experimentos virtuais e áudios; objetos de aprendizagem; ambientes de aprendizagem; 
páginas de internet e blogs; jogos educacionais de mesa ou virtuais, e afins; entre outros; 
PTT2 - Curso de formação profissional: atividade de capacitação criada, ati-
vidade de capacitação organizada, cursos, oficinas, entre outros;
PTT3 - Tecnologia social: produtos, dispositivos ou equipamentos; proces-
sos, procedimentos, técnicas ou metodologias; serviços; inovações so-
ciais organizacionais; inovações sociais de gestão, entre outros;
PTT4 - Software/Aplicativo: aplicativos de modelagem, aplicativos de aquisição e análi-
se de dados, plataformas virtuais e similares, programas de computador, entre outros;
PTT5 - Evento Organizados: ciclos de palestras, exposições científicas, olímpiadas, expe-
dições, feiras e mostras científicas, atividades de divulgação científica, entre outros;
PTT6 - Relatório Técnico;
PTT7 - Acervo: curadoria de mostras e exposições realizadas, acer-
vos produzidos, curadoria de coleções, entre outros;
PTT8 - Produto de comunicação: produto de mídia, criação de pro-
grama de rádio ou TV, campanha publicitária, entre outros;
PTT9 - Manual/Protocolo: guia de instruções, protocolo tecnológico expe-
rimental/ aplicação ou adequação tecnológica; manual de operação, ma-
nual de gestão, manual de normas e/ou procedimentos, entre outros;
PTT10 - Carta, mapa ou similar.

Fonte: Capes, 2020.

Esses produtos, além de outras Produções Técnicas, são, a 
cada quatro anos, avaliados pela Capes a partir de estratégia que 
compõe uma avaliação por pares. A Área de Ensino realizou avaliação 
qualitativa dos PTT destacados no quadriênio (2017-2020) por cada 
Programa de Pós-Graduação, ação que integrou a avaliação dos pro-
gramas como um todo. 
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Para que fosse possível realizar tal avaliação, durante os anos 
de 2019 e 2020, os programas de Pós-Graduação realizaram preenchi-
mento de informações na Plataforma Sucupira, movimento chamado 
de Coleta Capes. Dentre as informações fornecidas, estão as relacio-
nadas aos produtos educacionais. Nesse processo, os programas, 
em diálogos com professores, elegeram alguns produtos para serem 
avaliados, já que nem todas as produções poderiam ser verificadas. 
Os produtos indicados pelos docentes permanentes do programa de-
veriam mostrar identidade e aderência à área de concentração, às li-
nhas de pesquisa e estar vinculados às dissertações. Ressalta-se que 
os produtos destacados, chamados pela Capes de Produtos Técnicos 
e Tecnológicos (PTTs), foram classificados, no momento da avaliação, 
como T1, T2, T3, T4 ou T5 por meio dos critérios elencados nos docu-
mentos citados acima, sendo T1 o extrato mais elevado.

A partir de tais documentos, o Programa deveria incluir no anexo 
do formulário de registro dos PTTs, na Plataforma Sucupira, as seguin-
tes informações:

- tipo de produto;

- nome do produto;

- título da dissertação/tese que o produto está vinculado; 

- área de concentração;

- linha de Pesquisa;

- finalidade do produto;

- breve relato sobre o impacto da aplicação do produto, indicando local 
onde foi desenvolvido, público-alvo e abrangência de aplicabilidade;

- caráter inovador do PTT, relatando se ele tem alto teor inovador (desen-
volvimento com base em conhecimento inédito); médio teor inovador  
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(combinação e/ou compilação de conhecimentos pré-estabelecidos) 
ou baixo teor inovador (adaptação de conhecimento existente); 

- a possibilidade de replicabilidade, incluindo justificativa;

- dados de cadastro;

- modo de financiamento, se houver, com inclusão de carta compro-
vando financiamento;

- forma de avaliação (validação) realizada para o PTT;

- URL, ou seja, diferentes formas de acesso, incluindo o endereço ele-
trônico e/ou repositório onde está disponível.

Contudo, no caso do Mestrado em Ensino de Humanidades, 
os produtos elencados como destaque por esse programa não apre-
sentavam essas informações de modo explícito, fato que dificultou o 
trabalho de quem estava alimentando a Plataforma Sucupira com os 
dados solicitados. Nesse sentido, pensando em contribuir com um 
modo mais organizado de se apresentar tais dados essenciais e, con-
sequentemente, de elaborar produtos educacionais que abarquem 
todas as exigências e orientações da Capes, a seguir, irei elencar tó-
picos que considero serem fundamentais na elaboração de produtos 
educacionais no contexto da área de ensino.
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Figura 1 – Exemplo de Ficha de Descrição Técnica do Produto.

Fonte: Rodrigues e Pacheco (2020).

Para atender à Capes, sugiro que todo produto educacional 
contenha, nas páginas pré-textuais, uma ficha técnica que favoreça ao 
leitor o entendimento rápido dos aspectos técnicos referentes ao pro-
duto que respondam também ao processo avaliativo da Capes. Nessa 
ficha é necessário conter: 

a. Nível de Ensino a que se destina o produto; 

b. Área de Conhecimento; 

c. Público-Alvo; 

d. Categoria deste produto (PTT1-PTT10); 

e. Finalidade; 

f. Apresentar a Organização formal do Produto; 
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g. Registro de Propriedade Intelectual (Ficha Catálográfica com 
ISBN, Licença Criative Commons ou registro na Plataforma 
Educapes);

h. Disponibilidade (Irrestrita, mantendo-se o respeito à autoria do 
produto, não sendo permitido uso comercial por terceiros); 

i. Divulgação (Meio digital ou impresso ou os dois); 

j. URL (Sítio do Programa de Pós-Graduação, repositório EDUCA-
PES ou Site do Grupo de Pesquisa); 

k. Processo de Validação (se foi validado na banca de defesa 
da dissertação e por meio de curso para professores, quando 
for o caso); 

l. Processo de Aplicação; 

m. Impacto (Alto - PTT gerado no Programa, aplicado e transferido 
para um sistema, no qual seus resultados, consequências ou 
benefícios são percebidos pela sociedade; Médio - PTT gerado 
no Programa, aplicado no sistema, mas não foi transferido para 
algum segmento da sociedade; Baixo - PTT gerado apenas no 
âmbito do Programa e não foi aplicado nem transferido para 
algum segmento da sociedade); 

n. Inovação (Alto teor inovativo - desenvolvimento com base em 
conhecimento inédito; Médio teor inovativo - combinação e/ou 
compilação de conhecimentos pré-estabelecidos; Baixo teor 
inovativo - adaptação de conhecimento existente); 

o. Origem do Produto (Título da dissertação e nome do Programa 
de Pós-Graduação). 

Além desses aspectos, considero fundamental que na Apre-
sentação ou na Introdução do produto sejam exibidas as seguintes 
informações:
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a. Relação do produto com o foco/missão do programa de pós-
-graduação; 

b. O nome da dissertação, pergunta de pesquisa, objetivos da 
pesquisa;

c. Apresentação rápida do referencial teórico-metodológico uti-
lizado;

d. Explicar que o produto é oriundo da prática profissional do 
mestrando; 

e. Dizer como o produto foi aplicado (relação com a linha de pes-
quisa – se foi aplicado em contexto educacional, dizer quantas 
pessoas participaram da aplicação e explicar rapidamente o 
processo);

f. Explicar como o produto foi validado (todos são validados pelos 
membros da banca de defesa, mas se foi validado no contexto da 
formação de professores ou com alunos é importante explicar);

g. Falar da vinculação com grupo de pesquisa;

h. Apresentar os capítulos do produto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos tópicos expostos, gostaria de concluir esse breve 
texto dizendo sobre a necessidade de os programas de pós-gradua-
ção se organizarem para que os produtos elaborados apresentem tais 
dados. Faz-se necessário momentos de conversa com os mestran-
dos e com seus respectivos professores orientadores, para que juntos 
consigam elencar, no material sistematizado, os dados que a Capes 
elegeu como necessários e que integram os critérios avaliativos dessa 
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instituição. Não assumir essa postura poderá comprometer a avaliação 
dos programas de pós-graduação. 
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Resumo: Este projeto está vinculado à linha de pesquisa Formação de pro-
fessores do Programa de Pós-Graduação no Ensino de Humanidades que 
pretende contribuir para o ensino das relações étnico raciais em uma escola 
pública de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais no município de Vila Velha 
– ES. O Objetivo geral é refletir como os conceitos de racismo, preconceito 
e discriminação racial podem contribuir para a desnaturalização do racismo 
na escola por meio da educação das relações étnico-raciais. A pesquisa terá 
como referencial teórico a Lei 10.639/2003, que disserta a respeito de questões 
da História e da Cultura Afro-brasileira e trata da educação das relações étnico-
-raciais; os teóricos Abdias Nascimento (2019) para discutir a história do negro 
e o conceito de racismo; Nilma Lino Gomes (2019) e Kabengele Munanga 
(2005) que discutem os conceitos de raça, etnia e estratégias para combate ao 
racismo e Silvio de Almeida (2020) que discute o conceito de meritocracia e o 
racismo estrutural. Optou-se pela pesquisa-ação em Thiollent (2011) e a pers-
pectiva emancipatória de Freire (1998). Como instrumentos metodológicos, 
optou-se por questionários e rodas de conversas para problematizar temas 
como o racismo, preconceito, discriminação racial e a naturalização com que 
estes assuntos são tratados no âmbito escolar. O Produto Educativo será uma 
formação e nela será construído com os sujeitos da pesquisa um Guia didático 
em formato de e-book sobre os temas relacionados ao racismo na educação.

Palavras-chave: Formação de professores; racismo na escola; relações 
étnico-raciais.
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INTRODUÇÃO

Durante a infância e adolescência permaneci sem uma clara per-
cepção ou entendimento dos diferentes compostos jocosos, infelizes e, 
muitas vezes desmedidos que a cor da minha pele, geralmente provocava.

Foi por meio da apresentação do livro “Quilombismo” (NASCI-
MENTO, 1980) que derrubei muitas das ideias destrutivas dos vários 
impasses que se relacionam com as questões raciais. Meio a tantas 
dificuldades, recebi diferentes advertências e também inúmeras pa-
lavras de encorajamento para seguir com determinação às oportu-
nidades que começava a vislumbrar. Dentro de mim, já reconhecia 
uma afinidade com a sensibilidade didática e afetuosa para abordar 
pessoas e problemas.

Aprovado em pedagogia, segui por caminhos e percursos, 
abraçando com responsabilidade e altruísmo a ideia de contribuir com 
a orientação para os projetos de vida das crianças. 

Entre redes privadas e públicas, crescia a minha percepção so-
bre a má qualidade das estruturas físicas ofertadas pelas escolas; a 
falta de apoio e recurso didático; a falta de formação dos professores; 
todo o tipo de problema social nas famílias e no entorno das escolas e 
comunidades adjacentes.

A pesquisa “O ensino nos anos iniciais e as relações étnico 
raciais – contribuições docentes para desnaturalização do racismo” 
objetiva estabelecer um estudo que permita trazer  um subsídio me-
todológico com recursos didáticos que, desenvolvidos e amparados  
pela Lei 10.639/2003, trabalhem as questões da educação das rela-
ções étnicos-raciais para buscar a amenização da força que carrega a 
negação da natureza política do processo educativo, relativo ao mito 
de neutralidade da Educação (FREIRE, 1987).
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A falta de combate às injustiças raciais reforça os mecanismos 
das ideologias dominantes. Corroborando com Almeida (2020) que 
amplia esta ideia e percepção quando apresenta e aponta em seus 
estudos, a pouca ou a falta da presença da contribuição negra na 
História, Literatura, Ciências e contracena as com as marcas literárias 
das consciências brancas.

Este trabalho efetuará inicialmente uma pesquisa qualitativa 
para a montagem do referencial teórico e metodológico. Os autores 
selecionados dialogarão com ideias que corroboram com o tema es-
colhido. A pesquisa quantitativa terá participação enriquecedora da 
UMEF Rubem Braga - Boa Vista, Vila Velha, Espírito Santo. Para a rea-
lização deste trabalho será realizada a pesquisa-ação, metodologia 
que é vista como um tipo de investigação-ação, através da qual tan-
to o pesquisado quanto o pesquisador participarão ativamente das 
ações e planos na forma de intervenção com mudanças no problema 
investigado (THIOLLENT, 2011).

Atrelado a este método abordaremos a perspectiva emanci-
patória de Freire (1987), que revela que devemos pesquisar para 
conhecer e conhecendo, devemos compartilhar a novidade, ou seja 
o novo conhecimento.

Os resultados elencarão e apontarão as variantes que pode-
rão ser trabalhadas em futuros projetos de formação e montagem 
do recurso didático que serão direcionadas ao corpo docente em 
formação continuada e objetivando atingir significativas melhoras na 
abordagem no trato professor- professor e professor- aluno sobre os 
temas diversos relacionados ao racismo na educação escolar. 
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REVISÃO DE LITERATURA

Partindo da pesquisa bibliográfica, em Minayo (1994), busca-
mos consultar bases de dados tanto fora quanto dentro de nosso es-
tado para termos uma visão atualizada do nosso objeto de pesquisa.  
Procuramos teses e dissertações no repositório UFES2 do IFES3 para 
representar a nossa pesquisa no estado do Espírito Santo e também 
na Biblioteca digital Brasileira de teses e dissertações (BDTD) e coor-
denação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (CAPES) 
para representar a nível de Brasil.  Acrescentamos alguns trabalhos 
produzidos por autores capixabas que, devido a sua importância den-
tro do tema racismo e relações étnico-raciais, seria de extrema impru-
dência deixá-los de fora de nossa pesquisa.

Feitas as pesquisas, selecionamos vários trabalhos para leitura, 
entretanto percebemos que seria impossível pelo pouco tempo que 
dispomos para a leitura, assim fizemos vários recortes para diminuir o 
quantitativo de pesquisas e desse modo facilitar nosso trabalho que foi 
a delimitação do problema.

Quadro 1 – Trabalhos acadêmicos selecionados 
para a realização da pesquisa.

TÍTULO AUTOR CATEGO-RIA ANO DE 
PUBLICA-ÇÃO ORIGEM

Escola e preconceito: 
Relações raciais na 
ótica dos professores

Carina Feitosa 
dos Santos Dissertação 2014

Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia Social do Cen-
tro de Ciências de Educação 
e Ciências Humanas da Uni-
versidade Federal de Sergipe

A escola no enfrenta-
mento ao racismo

Daniela Melo 
da Silva 
Carvalho

Dissertação 2020
Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia da Universi-
dade Federal de Sergipe.

2  UFES – Universidade Federal do Espirito Santo.

3  IFES – Instituto Federal do Espirito santo.
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A educação das 
relações étnico-raciais 
no currículo de uma 
escola quilombola no 
município de Guaçuí-ES

Liliane Rosa 
Nogueira Dissertação 2020

Programa de Pós-Gradua-
ção em Ensino, Educação 
Básica e Formação de 
Professores do Centro de 
Ciências Exatas Naturais e 
da Saúde da Universidade 
Federal do Espírito Santo,

Ensino de história nos 
anos iniciais: Contri-
buições da filosofia 
para crianças numa 
perspectiva dialógica

Eliane Mara 
Pimentel Dissertação 2018

Programa de Pós-Graduação 
em Ensino de Humanidades 
do Instituto Federal do Espí-
rito Santo, campus Vitória.

O silêncio do racismo: 
Dinâmica das relações 
raciais em uma escola 
pública de Colíder-MT

Almir Rogerio 
da Silva Dissertação 2018

Programa de Mestrado 
em Educação da Uni-
versidade Federal de 
Mato Grosso – UFMT.

Africanidades: Formação 
continuada para profes-
sores do ensino funda-
mental – anos iniciais

Márcia Maria 
Silva Peixoto Dissertação 2019

Programa de Pós-Graduação 
em Ensino de Humanidades 
do Instituto Federal do Espí-
rito Santo, campus Vitória.

Liberdade, liberdade! A 
luta da população em 
queimados perspec-
tiva libertarias para o 
ensino em relações 
étnico-raciais

Emanuel Vieira 
de Assis Dissertação 2017

Programa de Pós-Graduação 
em Ensino de Humanidades 
do Instituto Federal do Espí-
rito Santo, campus Vitória.

“Vozes negras” na his-
tória da educação: racis-
mo, educação e Movi-
mento negro no espírito 
santo (1978-2002)

Gustavo 
Henrique 
Araújo Forde

Tese 2016

Programa de Pós-Gra-
duação em Educação 
(Doutorado) do Centro de 
Educação da Universidade 
Federal do Espírito Santo

Pretagogia: construindo 
um referencial teórico 
metodológico, de Base 
africana, para a forma-
ção de professores/as

Geranilde 
Costa e Silva Tese 2013

Programa de Pós- graduação 
em Educação da Univer-
sidade Federal do Ceará

Fonte: Elaborado pelo autor.
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REFERENCIAL TEÓRICO

Procuramos aqui definirmos com quais autores e conceitos 
vamos trabalhar em nossa pesquisa a fim de termos uma base que 
sustente todos os nossos argumentos, que servirão tanto para nossa 
dissertação quanto para o nosso produto educacional. Assim, corro-
borando com Minayo (2002, p. 40), quando salienta que “definição 
teórica e conceitual é momento crucial da investigação científica’’. É 
sua base de sustentação”. 

RAÇA, ETNIA E RELAÇÕES  
ETNICO-RACIAIS COM KABENGELE  
MUNANGA E NILMA LINO GOMES

O referido estudo trará para diálogo os conceitos de raça em 
Munanga (2004, p. 20), que nos explica que raça: 

é um conceito carregado de ideologia, pois como todas as ideo-
logias, ele esconde uma coisa não proclamada:  a relação de 
poder e de dominação.  A raça, sempre apresentada, como ca-
tegoria biológica, isto é natural, é de fato uma categoria étnica 
semântica. [...] o campo semântico do conceito de raça é de-
terminado pela estrutura Global da sociedade e pelas relações 
de poder que a governo.

Buscamos também nesse autor o conceito de etnia que “é um 
conjunto de indivíduos que, histórica ou mitologicamente, têm um an-
cestral comum; têm uma língua em comum, uma mesma religião ou 
cosmovisão; uma mesma cultura e moram geograficamente num mes-
mo território” (MUNANGA, 2004, p. 28-29). 
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Para dialogar com o autor acima citado, traremos também o 
conceito de relações étnico-raciais na perspectiva de Gomes (2011), 
que define esse conceito como relações imersas na alteridade e cons-
truídas historicamente nos contextos de poder e das hierarquias raciais 
brasileiras, nos quais a raça opera como forma de classificação social, 
demarcação de diferenças e interpretação política e identitária. 

RACISMO POR ABDIAS NASCIMENTO  
E SILVIO LUIZ DE ALMEIDA

Com relação ao racismo, conceituaremos com Almeida (2020, 
p.32) que define este mal como 

uma forma sistemática de discriminação que tem a raça 
como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas 
conscientes ou inconscientes que culminam em desvanta-
gens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo ra-
cial ao qual pertençam.

Esta observação é relevante para delimitar as fronteiras entre 
esses conceitos chave e será importante para o desenvolvimento 
da nossa pesquisa. 

Outro autor que não poderia faltar na questão do racismo em 
nossa dissertação, com certeza seria Abdias Nascimento. Este autor 
tem com essa pesquisa um relacionamento bem profundo e temporal, 
pois pode-se dizer que seus textos foram os referenciais iniciais para o 
estudo dessa problemática que aqui pretendemos responder. 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES, PAULO FREIRE

Para discutir a formação de professores e embasar uma pedago-
gia emancipatória, buscaremos em Freire alguns conceitos chaves para 
sustentar nossos discursos. Um paradigma que seguiremos deste autor 
será a questão do mito da neutralidade na educação. Segundo Freire:

O mito da neutralidade da educação, que leva à negação da 
natureza política do processo educativo e a tomá-lo como um 
quefazer puro, em que nos engajamos a serviço da humanida-
de entendida como uma abstração, é o ponto de partida para 
compreendermos as diferenças fundamentais entre uma prática 
ingênua, uma prática “astuta” e outra crítica (1987, p. 26).

Assim traremos também deste autor o conceito de emancipação, 
que é definido por Moreira (2010, p. 256), no Dicionário Paulo Freire:

A emancipação humana aparece, na obra de Paulo Freire, como 
uma grande conquista política a ser efetivada pela práxis hu-
mana, na luta ininterrupta a favor da libertação das pessoas de 
suas vidas desumanizadas pela opressão e dominação social.

Vale ressaltar que esses conceitos nos darão base para apro-
fundar a pesquisa, entretanto, no decorrer do processo, poderemos 
encontrar outros autores que dialoguem a partir de referenciais rele-
vantes que venham contribuir com nossa investigação.

PRODUTO EDUCACIONAL

Pretende-se elaborar de forma colaborativa com a Comunidade 
Escolar, um Caderno Pedagógico contendo materiais diversos para ati-
vidades de extensão (áudio, vídeos, filmes, reportagens, jornais), bem 
como um material textual em formato de textos de apoio para elabora-
ção de aulas sobre a cultura afro-brasileira, e também aula de campo 
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em uma Comunidade Remanescente Quilombola, como potencializa-
dora do ensino da História e Cultura Afrodescendente. Esse material 
será confeccionado para formação continuada, bem como para o futu-
ro produto educacional que se materializará no formato de um E-book.

PERCURSO METODOLÓGICO

Assim, optamos pela pesquisa-ação pois, para educação é 
pertinente seu uso em qualquer nível, da alfabetização a pós-gradua-
ção, pois é muito utilizada em processos educacionais para “conce-
ber programas de ensino implicando pedagogicamente os alunos e 
a  investigação sobre problemas de seu entorno a partir dos quais 
podem construir conhecimentos” (THIOLLENT, 1999, p. 116). Desse 
modo, esta metodologia nos levará de modo bem mais objetivo aos 
caminhos que desejamos seguir. 

A nossa pesquisa terá como sujeitos participantes os profes-
sores do ensino fundamental da UMEF “Rubem Braga” localizada no 
bairro Boa Vista 1, Vila Velha, Espírito Santo. A pesquisa será dividida 
em dois momentos: o primeiro a formação continuada e o segundo a  
confecção do material educativo no formato e-book. 

Adotaremos a Lei 10639/2003 para dialogar com os professores 
e todo material literário selecionado que envolva trabalhos com a his-
tória da África e afro-brasileira. A pesquisa terá como suporte teórico a 
Lei 10639/2003. Dessa forma, as questões trabalhadas na formação 
serão a História e a Cultura Afro-brasileira que tratam da educação das 
relações étnico-raciais, bem como os seguintes teóricos: Abdias Nasci-
mento (2019) para discutir a história do negro e o conceito de racismo, 
com Nilma Lino Gomes (2019) e Kabengele Munanga (2005) que dis-
cute os conceitos de raça, etnia e estratégias para combate ao racismo, 
e Silvio de Almeida (2020) que discute o conceito de meritocracia e o 
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racismo estrutural. Assim, pretendemos realizar a formação continuada 
com encontros presenciais e a distância (em elaboração), discutindo os 
conceitos presentes na educação das relações étnicas raciais que tem 
como objetivo contribuir com acervo conceitual dos professores para 
maior segurança no trabalho de combate e desnaturalização do racis-
mo na escola, nessa formação objetivamos refletir com os profissionais 
sobre a educação das relações etnico-raciais e sua importância para 
maior e melhor compreensão da realidade que os cerca.

Com o uso dos instrumentos, tais como diálogo, entrevista, diá-
rio de campo, registro das tarefas dos cursistas, filmagem dos encon-
tros, fotografias, questionário inicial, pretendemos também dialogar 
sobre as suas concepções, iniciais histórias e contato com racismo 
dentro e fora da escola, descobri qual o nível de conhecimento dos 
mesmos em relação ao tema proposto e assim compor o conteúdo 
programático do curso para que o mesmo possa de forma efetiva con-
tribuir com arcabouço literário e uma práxis dentro da formação.

RESULTADOS PRELIMINARES

Em nossa pesquisa, algumas ações já foram realizadas tais 
como o diálogo com os pares com intuito de conhecer produções que 
se assemelham ao nosso olhar e a nossa investigação com relação ao 
racismo na escola e as possibilidades de construção do conhecimento 
através de fontes literárias. As leituras realizadas bem como sua com-
preensão nos faz perceber quão importante a nossa pesquisa se faz 
na atualidade, corroborando com a continuidade e aprofundamento 
deste projeto, bem como auxiliará inúmeros profissionais da educação
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CONSIDERAÇÕES

Nas interlocuções propostas com outras pesquisas nossos 
pares, observamos que muito se discute a questão racial na escola, 
entretanto poucas têm resultado ou buscam soluções para essa ques-
tão. Desse modo, percebemos a possibilidade de realização de nosso 
tema e percebemos que a intervenção faz todo sentido. Pretendemos, 
através da formação continuada, trabalhar de forma que auxilie os pro-
fessores na organização e planejamento de um trabalho voltado para 
as relações étnico-raciais, combate e desnaturalização do racismo. 
Essa formação essa que está voltada para capacitar o profissional e 
municiar de conceitos sobre a cultura afro-brasileira, baseando-se na 
lei 10.639/03, para que ele possa fazer uso desses instrumentos em 
sala de aula. Chamamos atenção para construção de um e-book de 
orientação didática que faremos com e para os profissionais da educa-
ção da UMEF Rubem Braga, mas que não ficará só nessa escola, pois 
não almejamos ensinar ao professor seu trabalho e sim colaborar com 
ele na construção de forma didática uma base sólida para realização 
de uma educação transformadora.
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Resumo: Este estudo está vinculado à linha de formação de professores, sen-
do agregado ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades 
(PPGEH). O presente trabalho é uma pesquisa de mestrado com objetivo de 
desenvolver um processo de formação continuada na escola da rede de ensi-
no municipal de Vila Velha, voltada à Educação das Relações Étnico-Raciais. A 
base teórica está fundamentada no conceito de dialogicidade de Freire (2005), 
nos estudos Munanga (2004), Silva (2005), Candau (2007) e Gomes (2012). A 
pesquisa é qualitativa e colaborativa, com base em Ibiapina (2008). Com intuito 
de ampliar o nosso olhar investigativo sobre Educação para as Relações Étni-
co-Raciais, o sentido aqui para quem sempre teve seus direitos negados será 
constituição de práticas antirracistas. 

Palavras-chave: Memória coletiva; educação das relações étnico-raciais; 
formação docente. 
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INTRODUÇÃO

A pesquisa tem como objeto de estudo refletir a temática da 
Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER), sua relação com as 
práticas pedagógicas e formação de professores no contexto da rede 
de ensino municipal de Vila Velha - ES. O principal objetivo da proposta 
é desenvolver um processo de formação continuada que aborde a ex-
periência negra como contribuição para formação de uma sociedade 
mais justa na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônia Malbar, 
no Bairro Ilha das Flores. O projeto tem como foco de estudo a formação 
docente abordando a temática Educação para as Relações Étnico-Ra-
ciais. Passada mais de uma década da criação da lei 10.639/2003, per-
cebe-se que a maioria das escolas municipais de Vila Velha ainda não 
a implementou de fato, existindo apenas ações pontuais, superficiais, 
muitas vezes descontextualizadas e sem continuidade. Como mulher 
negra, neta de uma líder de terreiro e docente da educação básica, 
nunca me vi representada nesses espaços. No decurso desses anos, 
iniciativas isoladas, muitas dúvidas, buscas, descobertas e indigna-
ções fizeram parte do meu cotidiano enquanto profissional. Vale ressal-
tar que no ano de 2003, foi publicada a Lei 10.639/03, que oficialmente 
inclui no currículo escolar a temática “História e Cultura Afro-Brasileira”. 
Apesar da obrigatoriedade prevista em lei, na minha prática diária não 
percebo que a escola promova as questões das diversidades e das 
relações sociais e étnico-raciais, motivo pelo qual percebo a fragilida-
de das formações de professores. Diante da fragilidade do ensino da 
educação das relações étnico-raciais e da história, e cultura africana e 
afro-brasileira o problema da pesquisa apresenta-se: Como a forma-
ção de professores pode contribuir para a constituição da Educação 
das Relações Étnico-Raciais? Em busca de respostas não definitivas, 
mas que colaborem para refletirmos o problema da pesquisa, elabora-
mos as seguintes perguntas: Que contexto social, cultural e histórico o 
saber do povo negro é produzido? Como a formação de professores 
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poderia potencializar práticas educativas mais justas e democráticas? 
Como o currículo instituído e o instituinte se relacionam com a forma-
ção e as práticas educativas dos professores?

PERCURSO METODOLÓGICO

Para realização desta pesquisa, utilizaremos estratégias fun-
damentadas no conceito de dialogicidade de Paulo Freire (1996), na 
pesquisa qualitativa e na busca de referências bibliográficas publica-
das. Realizaremos estudos com as pessoas que estão diretamente 
envolvidas com o tema e analisaremos o recorte temporário de 2015 
a 2021 e outras experiências já realizadas.  Para nos auxiliar a criar 
uma formação a partir da colaboração de outros sujeitos que são os 
professores, esse estudo também fará uso da pesquisa colaborativa, 
como uma parte da pesquisa qualitativa tem se mostrado como uma 
aliada nas pesquisas relativas à formação de professores, por ter como 
objetivo a reflexão e também busca por soluções visando resolver as 
demandas sociais surgidas na escola, por isso optamos por Ibiapina, 
(2008). Para tanto, o cenário da pesquisa é a Unidade Municipal de En-
sino Fundamental Antônia Malbar e está localizada na Rua Basílio Cos-
talonga, 215, bairro Ilha das Flores, município de Vila Velha, os sujeitos 
são seis pessoas, sendo cinco professores que trabalham na UMEF 
Antônia Malbar que moram no bairro Ilha das Flores, onde está locali-
zada. Os professores atuam nas seguintes áreas: Educação Especial, 
Educação Física, duas professoras dos anos iniciais, e a diretora da 
escola. Além desses profissionais da escola, será convidado a parti-
cipar da pesquisa um morador do bairro que foi estudante da escola 
pesquisada. Após o amadurecimento da ideia de fazer uma pesquisa 
que tratasse especificamente dialogar sobre a temática da Educação 
das Relações Étnico-Raciais (ERER) e sua relação com as práticas 
pedagógicas e formação docente. São necessários os seguintes  
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momentos que iniciamos a realização no mês de março a julho, com 
as estratégias metodológicas, a revisão de literatura, definição do pro-
blema da pesquisa, escolha dos instrumentos de produção de dados, 
produção do questionário que será posteriormente construído. O se-
gundo momento será para elaborar documentos para encaminhar ao 
CEP por se tratar de pesquisa com uso de questionários, entrevistas e 
narrativas essencialmente desenvolvidas com seres humanos. É perti-
nente o encaminhamento para prévia análise e parecer do Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP), para ser apresentado como parte integrante 
do projeto o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, de 
acordo com roteiro elaborado pelo Ministério da Saúde, o Conselho 
Nacional de saúde e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. O 
terceiro momento será para criar estratégias para realização de en-
contros com os participantes da pesquisa, como procurar a Secretaria 
Municipal de Educação e a direção da escola e manifestar o interesse 
em dar início aos encontros da dissertação do mestrado na semana 
pedagógica (fevereiro/2022). O quarto momento será realizado um en-
contro com os docentes, apresentaremos a pesquisa e a metodologia 
e seu aporte teórico, abordaremos nesse encontro possíveis contribui-
ções para uma educação antirracista a partir das narrativas de suas 
experiências, será aplicado questionário para conhecer a realidade 
dos profissionais. O quinto momento será a sistematização dos dados, 
a consolidação dos dados, organização e revisão do texto. No sexto 
momento planejaremos a proposta do curso de formação, em parceria 
com os participantes da pesquisa, que deverá contar com encontros 
distribuídos entre presenciais e não presenciais, atividades de estudos, 
leituras, fóruns e debates, planejamento, relatos de experiência e rodas 
de conversa. A partir do trabalho desenvolvido nesta pesquisa, criare-
mos um material educativo. Nosso material terá como objetivo colabo-
rar com o processo de formação docente e a constituição de práticas 
antirracistas. Nesse sentido, um processo de formação que reconhece 
a contribuição do negro na formação de uma sociedade mais justa. 
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Ou seja, o currículo instituído reconhecendo o currículo instituinte que 
deveria ser produzido na escola e percebido como parte do processo 
de inclusão, utilizando na prática as determinações da Lei 10.639/03, 
pareceres e resoluções. Este é o desejo deste trabalho, mostrar que 
é possível contribuir com a Educação para as relações étnico-raciais.

REFERENCIAL TEÓRICO

Os referenciais teóricos selecionados como base na temática 
desta pesquisa trarão autores no campo de raça, racismo, democra-
cia racial, como Munanga (2004); no campo das práticas pedagógi-
cas autores como Candau (2010); no campo da discussão sobre a 
Lei 10.639/03, pareceres e resoluções sobre Educação das Relações 
Étnico-Raciais, formação de professores, autores como Silva (2005), 
Gomes (2012); com base teórica metodológica fundamentada no con-
ceito de dialogicidade de Paulo Freire (2005). A pesquisa é qualitativa 
e colaborativa, neste estudo propomos seguir os recursos metodoló-
gicos com base em Ibiapina (2008). A pesquisa tem como foco de es-
tudo a formação de professores abordando a temática Educação para 
as Relações Étnico-Raciais, passada mais de uma década da criação 
da lei 10.639/2003, percebe-se que a maioria das escolas municipais 
de Vila Velha ainda não a implementou de fato, existindo apenas ações 
pontuais, superficiais, muitas vezes descontextualizadas e sem conti-
nuidade. Como mulher negra, neta de uma líder de terreiro e docente 
da educação básica, nunca me vi representada nestes espaços. No 
decurso desses anos, iniciativas isoladas, muitas dúvidas, buscas, 
descobertas e indignações fizeram parte do meu cotidiano enquan-
to profissional. Vale ressaltar que no ano de 2003 foi publicada a Lei 
10.639/03, que oficialmente inclui no currículo escolar a temática “Histó-
ria e Cultura Afro-Brasileira”. Apesar da obrigatoriedade prevista em lei, 
na minha prática diária não percebo que a escola promova as questões  
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das diversidades e das relações sociais e étnico-raciais, motivo pelo 
qual percebo a fragilidade das formações de professores. Diante da 
fragilidade do ensino da educação das relações étnico-raciais e da 
história, cultura africana e afro-brasileira, o problema da pesquisa 
apresenta-se: Como a formação de professores pode contribuir para a 
constituição da Educação das Relações Étnico-Raciais? Em busca de 
respostas não definitivas, mas que colaborem para refletirmos o pro-
blema da pesquisa elaboramos as seguintes perguntas: Que contexto 
social, cultural e histórico o saber do povo negro é produzido? Como 
a formação de professores poderia potencializar práticas educativas 
mais justas e democráticas? Como o currículo instituído e o instituinte 
se relacionam com a formação e as práticas educativas dos professo-
res? Nesse sentido, o referencial teórico será dividido em quatro sub-
capítulos.  1) Conceitos de raça, racismo, democracia racial; 2) Edu-
cação das Relações Étnicos-Raciais ERER; 3) Dialogicidade de Paulo 
Freire; 4) Formação de professores voltada à diversidade étnico-racial.

PRODUTO EDUCACIONAL

A partir do trabalho desenvolvido nesta pesquisa, criaremos um 
material educativo. Nosso material terá como objetivo colaborar com o 
processo de formação docente e a constituição de práticas antirracis-
tas. Nesse sentido, um processo de formação que reconhece a contri-
buição do negro na formação de uma sociedade mais justa. Ou seja, o 
currículo instituído reconhecendo o currículo instituinte que deveria ser 
produzido na escola e percebido como parte do processo de inclusão. 
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RESULTADOS PRELIMINARES

Em nossa pesquisa, alguns procedimentos já foram realiza-
dos, tais como o diálogo com os pares, com intuito de apresentar 
algumas produções que se aproximavam do nosso olhar investiga-
tivo sobre Educação para as Relações Étnico-Raciais, a pesquisa 
de fontes bibliográficas e fichamento de livros visando a construção 
da fundamentação teórica conceitual. Um processo de formação 
que reconhece a contribuição do negro na formação da sociedade 
brasileira é de suma importância na tentativa de discutir e apontar 
dificuldades, desafios e possibilidades nesse processo. Ou seja, o 
currículo instituído reconhecendo o currículo instituinte que deveria 
ser produzido na escola e percebido como parte do processo de 
inclusão utilizando na prática as determinações da lei 10.639/2003 e 
11.645/2008 no Projeto Político Pedagógico da escola significa cons-
tituição de práticas antirracistas.

CONSIDERAÇÕES

A escolha do tema e caminho metodológico não foi realizada 
de forma aleatória, visto que a pesquisadora é professora da rede 
municipal de Vila Velha.  O interesse foi aumentando na medida em 
que nas indagações e pesquisas sobre a questão, poucos materiais 
próprios da rede que tratam da temática Educação para as Relações 
Étnico-Raciais foram encontrados. No entanto, o sentido aqui para 
quem sempre teve seus direitos negados é a relevância dessa temá-
tica, ao discutir o processo de implementação da lei 10.639/03 no 
contexto da rede de ensino municipal relacionado com o processo 
de formação de professores e a constituição de práticas antirracistas.
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Resumo: O texto apresenta um projeto de pesquisa vinculado à linha de 
formação de professores do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Hu-
manidades (PPGEH) e possui como objeto de pesquisa analisar algumas 
questões acerca do desenvolvimento do Ensino e aprendizagem da História 
local Capixaba. Em suma, nossa pesquisa empregará esforços em identifi-
car e compreender como se dá a prática do ensino de História do Espírito 
Santo no Ensino Médio. Em seguida, suscitaremos o seguinte questiona-
mento: “existem lacunas e demandas relacionadas a tal prática?”, para, por 
fim, buscarmos entender em que medida a história local capixaba dialoga 
com a história nacional e global, colaborando para a formação de um ci-
dadão consciente e atuante dentro da sociedade. Para tal, nos valeremos 
de estudiosos como Bittencourt (2008) Freire (1996), Revel (1998), Rüsen 
(2007, 2015) e Schmidt (2005). Como aporte teórico de nossas discussões, 
utilizaremos como metodologia do ensino a pedagogia libertadora de Freire 
e o ensino de história na perspectiva de Rüsen.

Palavras-chave: História do Espírito Santo; ensino de história; Jörn Rüsen; 
Paulo Freire; pedagogia histórico-cultural.
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INTRODUÇÃO

Considerando que estamos na área do Ensino História, parti-
lhamos da ideia de que a aprendizagem histórica é mais do que um 
mero adquirir conhecimentos do passado, pois, deve ser dotada de 
consciência histórica4, que por consequência, levará a uma mudan-
ça estrutural, com impacto direto na relação dialética entre a cultura 
histórica e a consciência histórica. Do mesmo modo, nos empenha-
remos em alicerçar as ideias supracitadas, no que tange ao processo 
de emancipação e à formação do pensamento crítico por meio da 
aproximação com a História.

Nessa perspectiva, o presente trabalho será desenvolvido por 
meio de um estudo bibliográfico, o qual buscará desenvolver uma 
investigação sobre o Ensino de História do Espírito Santo nas es-
colas de Ensino Médio, tendo como sujeitos de nossa pesquisa os 
docentes e suas práticas. Deste modo, almejamos identificar as pos-
síveis lacunas formativas no processo de ensino e aprendizagem 
da História Local Capixaba. Visaremos desenvolver um curso online 
com o objetivo de auxiliarmos no processo de formação inicial e/ou 
continuada dos docentes e discentes. Como recorte temporal, trata-
remos da História do Espírito Santo Colônia (1530-1822) e Império 
(1822–1889),  com vistas à formação da identidade social local e o 
desenvolvimento do “sentimento” de pertencimento ao território ca-
pixaba. Utilizaremos como bases teóricas: Bettencourt (2008), Freire 
(1996), Revel (1998), Rüsen (1992, 2015) e Schmidt (2005).

4 Segundo Schmidt (2017), a “consciência histórica”, para Rüsen, é o modo pelo qual a 
relação dinâmica entre experiência do tempo e intenção no tempo se realiza no processo 
da vida humana.
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PERCURSO METODOLÓGICO

Nosso trabalho se caracteriza como uma análise de Pesquisa 
Participante do tipo intervenção, de acordo com a concepção de 
Damiani, Rochefort, Castro, Dariz e Pinheiro (2013, p. 58) que dis-
cutem o termo como equivalente aos processos de investigações 
concretizadas a partir de um projeto que promove “[...] a imple-
mentação de interferências (mudanças, inovações) – destinadas a 
produzir avanços, melhorias, nos processos de aprendizagem dos 
sujeitos que delas participam – e a posterior avaliação dos efeitos 
dessas interferências”.

Nossa metodologia da pesquisa contará com um estudo de 
cunho bibliográfico e exploratório, através da abordagem dialética, 
nos trabalhos desenvolvidos em formato de “roda de discussão” e na 
compilação de exames dos dados coletados, seja por meio de ques-
tionários semiestruturados ou entrevistas dialogadas. Deste modo nos 
atentaremos à busca da apreciação e análise dos fenômenos con-
traditórios que se apresentam na prática educativa docente. Também 
buscaremos, com nossos estudos, uma superação da ingenuidade 
nas práticas didático-pedagógicas voltadas ao ensino, tratando a prá-
tica docente como um ato político, de forma a engendrar no outro a 
capacidade do desenvolvimento crítico, social e político. 

No que diz respeito às técnicas de pesquisa para o levanta-
mento de dados relativos ao Ensino de História do Espírito Santo, rea-
lizaremos uma coleta de dados junto aos professores de História das 
escolas de Ensino Médio (pública e/ou privadas). Com a finalidade 
de aferirmos pressões, demandas e expectativas no que diz respei-
to ao “Ensino de História Local Capixaba”, entre os períodos Colonial 
(1530-1822) e Império (1822–1889), lançaremos mão de questioná-
rios semiestruturados. Essa técnica de entrevista tem como vantagem 
sua elasticidade quanto à duração, permitindo uma cobertura mais  
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profunda sobre determinados assuntos. Além disso, a interação entre 
o entrevistador e o entrevistado favorece as respostas espontâneas, 
o que permite ao entrevistador tocar em assuntos mais complexos e 
delicados. Desse modo, estes tipos de entrevista colaboram muito na 
investigação dos aspectos afetivos e valorativos dos informantes que 
determinam significados pessoais de suas atitudes e comportamentos 
(LAKATOS; MARCONI, 1996). 

Faremos, além da consulta aos profissionais da Educação Bá-
sica, uma consulta aos docentes do Departamento de História da Uni-
versidade Federal do Espírito Santo (UFES), bem como a outros pes-
quisadores Mestrese Doutores, ligados à pesquisa e Ensino de História 
e tradições capixabas. 

REVISÃO DE LITERATURA

Para identificarmos os diferentes meios possíveis para o en-
sino da história capixaba, buscamos analisar estudos acadêmicos 
que têm sido publicados sobre o tema. Todavia, se faz necessário 
salientar que, nos repositórios pesquisados, não encontramos mui-
tas pesquisas com o nosso foco de pesquisa e recorte temporal 
(Ensino de História do Espírito Santo Colônia e Império). O que en-
contramos se aproxima no que toca à temática de “Ensino de His-
tória Local ou Geral”, mas não especificamente “Ensino de História 
Local Capixaba”, portanto, nossa pesquisa desvendará, em certa 
medida, novas possibilidades de estudo sobre o “Ensino da História 
Local Capixaba”. Para auxiliar na busca dos descritores, utilizamos a 
planilha de pesquisa “BUSCAd v. 2.4.0 – 06/2021” desenvolvida por 
Daniel Redinz Mansur, como produto educacional para o Educimat 
– IFES. Em nossa busca, como seleção final, foram identificamos os 
seguintes trabalhos, conforme relacionados no Quadro 1:
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Quadro 1 – Diálogo com os pares.

Trabalhos 
selecionados Autor(es) Título Instituição /  

Periódico Tipologia Plataforma Ano

1 Pirola, André 
Luiz Bis

Lutas, leis e livros: 
professores de 
história na história 
do ensino no Espírito 
Santo (1850 - 1950)

PUC - SÃO 
PAULO Tese BDTD 2013

2 FRANCA, A. S.

Propostas 
curriculares para 
o ensino de Estudos 
Sociais: circulação 
e apropriações de 
representações de 
ensino de História e 
de aperfeiçoamento 
de professores 
(Espírito Santo 
1956 a 1976)

PPGE - UFES Tese BDTD 2013

3 NASCIMEN-
TO, R. C.

A Narrativa Histórica 
da Superação do 
Atraso: um Desafio 
Historiográfico do 
Espírito Santo

PPGH - UFES Tese Repositório 
UFES 2016

4

SIMÕES, R; 
FRANCO, S. 
P.; SALIM, 
M. A. A.

Ensino de História, 
seus sujeitos e 
suas práticas

PPGH - UFES coletânea Livro 2009

Fonte: Elaborado pela autora.

Tais trabalhos foram selecionados para nos auxiliar nos cami-
nhos possíveis para alcançarmos nossos esforços investigativos, sen-
do que o primeiro deles com o título “Lutas, leis e livros: professores de 
história na história do ensino no Espírito Santo (1850-1950)”, colabora 
com o nosso percurso teórico, no que toca à historicidade da consti-
tuição da disciplina de História no Espírito Santo, uma vez que já pro-
moveu a digressão temporal aos séculos XIX e XX. A pesquisa também 
suscitou ações investigativas no que tange à formação e constituição 
dos saberes e fazeres do ensino de História. 

about:blank


86

S U M Á R I O

Seguindo a temática de formação docente e sua relação com 
o Ensino da História Capixaba, utilizaremos o estudo problematizador 
promovido na tese “Propostas curriculares para o ensino de Estudos 
Sociais: circulação e apropriações de representações de ensino de 
História e de aperfeiçoamento de professores (Espírito Santo 1956 a 
1976)” que visa, entre outras questões, articular as bases formativas 
docentes como resultado de representações superpostas, que aten-
dem aos projetos sociais vigentes.  Por fim, articularemos nossos es-
forços para analisar a pesquisa “A Narrativa Histórica da Superação 
do Atraso: um Desafio Historiográfico do Espírito Santo” que toca em 
questões sensíveis concernentes à nossa pesquisa, como a “narrativa 
histórica” e a relação entre a “história e vida prática” presentes na teoria 
de nosso principal autor Jösen Rüsen, além de trazer os conceitos de 
“consciência histórica” e a “Didática da História”. 

No que delimita a produção sobre ensino de História, utilizamos 
a coletânea Ensino de História, seus sujeitos e suas práticas (SIMÕES; 
FRANCO; SALIM, 2009), que objetivou entre outras coisas, dar visibili-
dade para produção acadêmica do Programa de Pós-Graduação em 
Educação (PPGE) do Centro de Educação (CE) da UFES, dos anos 
anteriores. A organização da coletânea contou com o apoio dos pes-
quisadores Regina Helena Silva Simões, Sebastião Pimentel Franco e 
Maria Alayde Alcântara Salim, com viés cultural. Os artigos publicados 
discorrem sobre temáticas diretamente ligadas ao processo de ensi-
no-aprendizagem em História a partir de pesquisas protagonizadas em 
solo capixaba, neste sentido os textos conversam com nossa propos-
ta, uma vez que estão recheados de propostas e metodologias para o 
ensino da história local.

Destacamos que os trabalhos foram selecionados por pro-
piciar diálogos entre a formação docente, o Ensino de História e o 
Ensino de História Local Capixaba, possibilitando assim dar senti-
do aos nossos estudos.
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REFERENCIAL TEÓRICO

Como base de nosso referencial teórico, nos pautaremos em 
Bittencourt (2008) e suas pesquisas no campo do Ensino de História e 
o histórico do ensino da disciplina de História, além de seus estudos 
que tocam na importância do ensino da história local.  Em Revel (1998), 
nos valeremos de suas teorias de escala de observação que vem se 
difundido não apenas no campo da história, mas também em outras 
ciências, uma vez que o pesquisador se aproxima e se distancia de seu 
objeto de estudo, além de observar o campo da micro-história italiana. 
Já no que tange nosso pensar e fazer docente, utilizaremos a pedago-
gia libertadora de Freire (1996). O historiador e filosofo Rüsen (2007, 
2015), nos ajudará a enveredar pela escola alemã e compreender as 
bases da consciência histórica e como ela se desenvolve por meio da 
narrativa histórica. Por fim, Schmidt (2005), fará a interseção entre as 
teorias rüseianas e as práticas possíveis desta, no contexto educa-
cional brasileiro, uma vez que vem tecendo esforços em difundir esta 
teoria no meio acadêmico e fora dele. Como aporte teórico de nossas 
discussões utilizaremos como metodologia do ensino a pedagogia li-
bertadora de Freire e o Ensino de História na perspectiva de Rüsen.

PRODUTO EDUCACIONAL

De posse das respostas dos questionários semiestruturais, 
analisaremos as expectativas dos professores e identificaremos as 
lacunas do material didático relativo à História Espírito-Santense. A 
partir dessa problemática, nos proporemos a fomentar e a produzir 
um Curso Online no Formato Moodle, que servirá como um guia de 
fontes dos espaços culturais, sociais e políticos formadores da História 
Espírito-Santense, a fim de contemplar a história desses espaços, con-
tendo fontes imagéticas e escritas e possíveis relatos orais; indicação 



88

S U M Á R I O

de livros que abarquem os conteúdos da História do Espírito Santo e 
textos de apoio que possam incentivar os professores do Fundamental 
II a embarcar na nossa História Regional. 

Nosso curso formativo terá como base de apoio o Cefor – IFES 
na produção do ambiente AVA, para o ensino da História Capixaba. 
Nosso público alvo será toda e qualquer pessoa que tenha interesse 
na Nossa História Capixaba, pois o curso inicial contará com um per-
curso formativo a ser definido, baseado nos itinerários formativos a 
serem analisados conforme cronograma previsto, propostos por meio 
do formulário de pesquisa que será preenchido pelos professores da 
Educação Básica Capixaba.

É de suma importância que, nós do Espírito Santo, conheça-
mos melhor a terra em que vivemos, suas riquezas materiais e imate-
riais, a história de lutas e reveses, mas também de conquistas, para 
possibilitar ao aluno construir sua identidade, tornando-se, também, 
um cidadão crítico, ativo na sociedade, para assim, valorizar as tradi-
ções, conquistas e a identidade capixaba construída no decorrer da 
história registrada em solo espírito-santense, com memórias resgata-
das através de registros historiográficos deixados pelo tempo. Desse 
modo, faremos de nosso produto educacional uma construção cole-
tiva dos saberes educacionais.

Como forma de divulgação do nosso “Curso Online de Ensino 
de História Capixaba”, faremos produções impressas e escritas digi-
tais tais como livretos, blogs e/ou site e mídias sociais.

RESULTADOS PRELIMINARES

Em nosso projeto, alguns percursos já foram realizados, tais 
como a pesquisa e o diálogo com os pares, com a finalidade de iden-
tificar as produções que se aproximam e se assemelham ao nosso 
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caráter investigativo sobre a relação da formação histórico-social ca-
pixaba, o Ensino de  História e a História Local do Espirito Santo. A lei-
tura e a compreensão dos subsídios teóricos estão em contínuo fluxo, 
entretanto, podemos destacar que, com base no que já foi estudado, 
entendemos que determinados aspectos de pesquisa foram contem-
plados e, em certa medida, foram parcialmente preenchidos, ou até 
mesmo nos foi oportunizado reorganizar nosso percurso de pesquisa. 
Deste modo, entendemos que nosso projeto se torna mais orgânico e 
sensível às nossas necessidades teórico-metodológicas.  

CONSIDERAÇÕES

Compreendemos que a História Local é uma modalidade de 
pesquisa e ensino que vem ganhando espaço nas últimas décadas 
(BITTENCOURT, 2008, p. 164-165). Não por acaso, os Parâmetros Cur-
riculares Nacionais (PCNs), referentes ao estudo de História no Ensino 
Fundamental e Médio, recomendam a inserção da História Local nos 
currículos escolares. Deste modo, compreendemos que a busca das 
raízes históricas em diálogo com a contextualização geral e em face da 
história nacional colabora para dar visibilidade ao cotidiano local, além 
de reforçar o sentimento de pertencimento à comunidade. Cabe a esse 
tipo de abordagem histórica revelar os protagonismos, as nuances e 
especificidades, muitas vezes esquecidas, mas cujos desdobramen-
tos, em seu tempo, colaboraram com a construção da biografia do 
local (HORN, 2006, p. 118). Partimos, portanto, da assertiva de que o 
estudo da História Local, voltado para a preservação e valorização do 
patrimônio histórico, cultural e natural da região apresenta-se como 
uma forma de colaborar na formação cidadã.

Destacamos aqui que acreditamos que é a partir da história local 
e o sentimento de pertencimento que os alunos e os sujeitos cons-
troem sua identidade e desenvolvem a capacidade da preservação da  
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memória, tendo como base os conhecimentos históricos locais apreen-
didos (PROENÇA, 1990, p. 24 apud BITTENCOURT, 2008, p. 169). As-
sim, o entendimento da importância do estudo da história local deve 
tornar-se leitura de referência para as escolas de todos os níveis de 
ensino e para toda a comunidade. Contudo, a intenção deste projeto 
não é supervalorizar os aspectos regionais/locais e nem os apresentar 
apenas como um complemento do contexto nacional. Afinal, como en-
sina a micro história, a abordagem local se integra à história geral, não 
apenas como um dado disperso, mas como parte de um todo mais 
complexo (REVEL, 1998, p. 22-24). Deste modo, a questão central que 
se ocupa esse projeto diz respeito à presença da História Local Capi-
xaba no percurso formador dos estudantes secundaristas nas escolas 
de Ensino Médio, procurando, por um lado, identificar quais os recursos 
disponíveis para tal abordagem, e, por outro, as demandas apresenta-
das por professores que atuam nesse segmento, bem como se dá as 
práticas e abordagem dos assuntos referentes à história regional. 
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Resumo: O presente trabalho apresenta uma proposta de pesquisa a ser de-
senvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Huma-
nidades, no Instituto Federal do Espírito Santo, vinculada à linha práticas edu-
cativas. Tem como foco de estudo o atendimento a crianças autistas baseado 
no modelo DIR/Floortime em diálogo com processos de musicalização para o 
desenvolvimento dos três primeiros Níveis de Desenvolvimento Funcionais e 
Emocionais: regulação e interesse pelo mundo (atenção), engajamento e rela-
cionamento (interação) e comunicação intencional e recíproca (comunicação). 
Os pressupostos teóricos desse trabalho estão locados em Greenspan (2000; 
2006), em uma psicologia de cunho cognitivista com ênfase no construtivismo 
piagetiano, na educação social de cunho freireano e nos princípios da musi-
calização. O objetivo central estabelece-se a partir da premissa de se forjar 
uma prática musical que pense a educação desenvolvimentista cognitivista 
em seu plexo (atenção, interação e comunicação), aliada aos sentimentos e 
sensações, como meio de as crianças autistas se ancorarem no mundo, e 
nele se constituírem enquanto sujeitos. Trata-se de uma pesquisa de natureza 
qualitativa, dividida em duas etapas metodológicas. A primeira, uma entrevista 
semi-estruturada com pais e/ou cuidadores atípicos, a fim de conceber suas 
representações sociais e sua construção simbólica acerca do universo autista, 
dos processos terapêuticos e educacionais. A produção dos dados permitirá 
uma análise diagnóstica com vistas à problematização da realidade e assim 
encarnar nossa pesquisa no desenvolvimento de potencialidades socioeduca-
tivas e afetivas do sujeito autista e os espaços utilizados por eles para acessar 
o mundo e o outro. A segunda etapa será uma intervenção pedagógica musi-
cal, estruturada em sessões semanais de atendimentos baseados no modelo 
DIR/Floortime em diálogo com processos de musicalização para crianças em 
processo diagnóstico ou diagnosticadas com autismo, em uma Unidade Mu-
nicipal de Educação Infantil (UMEI). As sessões DIR/Floortime com musicali-
zação terão ênfase na prática da composição, de Swanwick (1992), em que se 
valorizam os interesses, história e cultura na criação e improvisação musical. 
As canções improvisadas serão a matéria-prima para o produto educacional, 
que serão cartões musicais. Eles consistem em cartões ilustrados contendo 
um QR code, através do qual será possível acessar uma música criada durante 
as sessões. A finalidade pedagógica disso é tornar a realidade da musicaliza-
ção e das terapêuticas com sujeitos autistas mais universalizante, atingindo 
pessoas ou espaços geográficos em que o sujeito autista e suas famílias se 
tornaram isolados pelas condições de vulnerabilidade ou pela inexistência de 
cuidados inclusivos mais imersivos. Esse material educativo e lúdico poderá 
ser utilizado por educadores, terapeutas, familiares e pelas próprias crianças, 
com finalidades brincantes, educativas e terapêuticas. 

Palavras-chave: Educação inclusiva; educação musical; autismo; DIR 
floortime; composição. 
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INTRODUÇÃO

Nossa pesquisa tem como foco de estudo o modelo DIR/Floor-
time em diálogo com os processos de musicalização para o desen-
volvimento da atenção, interação e comunicação no tratamento do 
Transtorno do Espectro Autista (TEA). Nosso objetivo é investigar se os 
processos musicalização articulados ao modelo DIR Floortime contri-
buem para a educação dos sentidos e para a ancoragem dos sujeitos 
autistas no mundo. Partimos do pressuposto de que uma proposta 
musical associada ao modelo DIR/Floortime é aquela cujos processos 
contemplam o fazer criativo, articulam e integram os sentidos, evocam 
e provocam sentimentos, sensações e emoções, consideram as Dife-
renças Individuais e assim, potencializam as características, gostos e 
interesses dos sujeitos autistas; que incentivem a ação brincante como 
um dos meios de o corpo autista ser e atuar na sociedade. 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição do neu-
rodesenvolvimento, cujas características essenciais são definidas pelo 
DSM-5 (2014) em dois pilares: (a) prejuízos na comunicação social 
recíproca e na interação social e, (b) padrões restritos e repetitivos de 
comportamento, interesse ou atividade (p.53). Em suma, habilidades 
de socialização, comunicação e comportamento são comprometidas.

Stanley Greenspan é o criador do Modelo DIR/Floortime, uma 
abordagem desenvolvimentista para tratamento do TEA e outros trans-
tornos do neurodesenvolvimento. Do inglês, Developmental, Indivi-
dual Difference, Relationship-based Model,  significa Desenvolvimen-
to funcional emocional; diferenças individuais e de relacionamento. 
Floortime, na tradução literal, significa “hora no chão”, pressupondo 
o desenvolvimento da criança através do brincar, em interações emo-
cionalmente significativas (GREENSPAN, 2000). A intervenção basea-
da no modelo DIR/Floortime integra as teorias cognitivas e afetivas. É 
um modelo desenvolvimentista que mostra “como entrar no mundo 
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de uma criança e levá-la a se relacionar, comunicar e pensar em um 
mundo compartilhado” (id. p.24, tradução nossa). 

Greenspan e Wieder (2006, p.259) discorrem sobre a aborda-
gem construtivista da aprendizagem em Jean Piaget, defendendo que 
o conhecimento se dá na experiência com o mundo e não na memo-
rização dos fatos do mundo. Através da assimilação, acomodação e 
equilibração, a experiência externa se incorpora à estrutura interna, ou 
seja, o sujeito se apropria do saber, do seu contexto, da sociedade 
(WADSWORTH, 1992, p.6), ele se ancora no mundo e se constitui, as-
sim, enquanto sujeito. “A ancoragem consiste na integração cognitiva 
do objeto representado a um sistema de pensamento social pré-exis-
tente e nas transformações implicadas em tal processo”(JODELET, 
1984 apud SÁ, 1996, p.46). Portanto, a ancoragem é um processo atra-
vés do qual penetramos a vida cotidiana e nos integramos à realidade 
comum, na experiência. 

A música é uma experiência humana. A musicalização é o ato de 
tornarmo-nos sensíveis à música, “é desenvolver instrumentos de per-
cepção necessários para que o indivíduo possa ser sensível à música, 
aprendê-la, recebendo o material sonoro/ musical como significativo 
(PENNA, 2008, p.31). De acordo com Louro (2017, p.32) o trabalho 
musical pode ajudar à pessoa com TEA a desenvolver a atenção, con-
centração e cognição, além de desenvolver aspectos sociais funda-
mentais para sua inclusão no mundo. 

Nesse sentido, nossa proposta é forjar um atendimento basea-
do no modelo DIR/Floortime em diálogo com os processos de musi-
calização, com vistas ao desenvolvimento de crianças com TEA de 
maneira a contribuir para que esses sujeitos se ancorem no mundo, e 
que, numa proposta ontológica, se desenvolvam omnilateralmente e 
exerçam o seu “ser-mais”. 
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A fim de sistematizar nossa proposta envolvendo processos 
de musicalização, propomos como produto educacional cartões 
musicais denominados “Tocantantecard”s, um material digital, sono-
ro e brincante, em formato de cartões em PDF com QR codes, que 
irão redirecionar as pessoas para a página na internet onde poderão 
acessar as músicas e canções criadas durante as sessões de DIR/
Floortime e musicalização.

PERCURSO METODOLÓGICO

Serão utilizados os procedimentos metodológicos da pesquisa 
qualitativa (BAUER, 2008) e da pesquisa social, mais precisamente no 
que concerne à análise de conteúdo (RICHARDSON, 2012), por se 
adequarem a nossa proposta, a saber: a primeira  etapa da pesquisa 
consiste numa entrevista semi-estruturada em profundidade com pais 
de crianças autistas (pais atípicos) a fim de conceber suas represen-
tações sociais e sua construção simbólica acerca do universo autista, 
dos processos terapêuticos e educacionais. Utilizaremos a análise de 
conteúdo como instrumento para analisar os dados obtidos. A segun-
da etapa se dará  pelo método de intervenção pedagógica que será es-
truturada em sessões terapêuticas baseadas no Modelo DIR/Floortime 
em diálogo com os processos de musicalização. A intervenção acon-
tecerá no período de 1 (um) semestre letivo, sendo 1 (um) encontro 
semanal com cada participante, com duração de aproximadamente 50 
minutos. Nossa intervenção pedagógica será composta de 4 (quatro) 
etapas a saber: (1ª etapa) Conversa inicial com pais e/ou cuidadores 
em caráter de anamnese; (2ª etapa) Aplicação da Escala de Avaliação 
Emocional e Funcional (FEAS - Functional Emotional Assessment Sca-
le), com o objetivo de analisar as capacidades emocionais e funcionais 
da criança e do(s) cuidador(es). (3ª etapa) Intervenção  individual com 
a criança com sessões de musicalização; (4ª etapa) Nova aplicação 
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do FEAS para analisar o desenvolvimento da criança. Todas as ses-
sões serão filmadas para a posterior análise e para extrair e transcre-
ver as músicas criadas para nosso produto educacional. A terceira e 
última etapa consiste em tecer um diálogo entre os resultados obtidos 
durante a intervenção pedagógica e iniciar a entrevista com os pais 
e cuidadores, articulando tensões, contradições e produzindo novos 
significados oriundos da experiência, dos afetos e da ciência.
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REFERENCIAL TEÓRICO

Nossa pesquisa baseia-se nos seguintes pilares 1) no concei-
to de autismo; 2) no modelo DIR Floortime; 3) na interface música e 
autismo; 4) nos conceitos de ancoragem, ser-mais e omniliteralidade. 
Nossos referenciais teóricos são respectivamente, Greenspan e Wier-
der (2006), criadores do modelo DIR/Floortime e que também trazem 
importantes percepções acerca do TEA;  a educação musical e in-
clusiva de Louro (2017) que também desenvolve o trabalho musical 
com pessoas com TEA; as concepções de musicalização de Penna 
(2008) e Swanwick (1992); em Moscovici (2003), debruçar-nos-emos 
no conceito de ancoragem como processo de integração do sujeito 
autista à sociedade; na omnilateralidade em Marx (2004), discutindo 
sobre o homem total, a educação dos sentidos, o ser integral;  no 
conceito de ser-mais em Freire (1987 e 1996), em diálogo com a 
omnilateralidade, com o objetivo de forjar uma perspectiva ontológica 
para o sujeito autista neste trabalho.

PRODUTO EDUCACIONAL

Como parte dos programas de mestrados profissionais, há a 
necessidade da elaboração de um produto educacional relacionado 
ao relatório final de pesquisa. Os processos de musicalização pos-
suem um caráter criativo da experiência no aqui e agora, em que 
apropria-se do contexto da criança, de palavras, de vocalizações e 
até mesmo gestos e brincadeiras que surgem durante a interação, 
para criar brincadeiras, músicas e canções. No entanto, o material 
criado, rico em linguagem e em conceito, acaba se perdendo ao fim 
das sessões. Por essa razão, propomos como produto educacional 
os cartões musicais, por ora denominados “Tocantantecard”, que 
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como uma fotografia, congelarão experiências musicais e criativas 
únicas e inéditas. São um material inspirado nos Musicards, de Di 
Luca (2020). Os “Tocantantecards” serão um material digital, sono-
ro e brincante, em formato de cartões em PDF com QR codes, que 
irão redirecionar as pessoas para a página na internet onde poderão 
acessar as músicas e canções criadas durante as sessões musicais 
com as crianças autistas. Cada e-musicard será confeccionado com 
uma proposta musical, contendo a música e sugestões metodológi-
cas ou brincantes para sua aplicação.

RESULTADOS PRELIMINARES

Alguns procedimentos já foram realizados, tais como o diálogo 
com os pares, através do qual levantamos pesquisas relevantes que 
se interrelacionam aos nossos conceitos básicos, identificando o ce-
nário acadêmico em torno de nosso objeto de pesquisa selecionando 
os trabalhos com quais teceremos diálogos. A leitura e compreensão 
dos referenciais teóricos ainda estão em curso, através dos mesmos 
já conseguimos vislumbrar diálogos profícuos entre conceitos que for-
jarão a pretendida proposta musical. O local de execução da etapa de 
entrevista com pais de autistas já está definido. Também já elaboramos 
uma anamnese específica para a avaliação inicial das crianças junta-
mente com os pais para a etapa de intervenção pedagógica.

CONSIDERAÇÕES

Constatamos que as pesquisas de pós-graduação abordando o 
modelo DIR Floortime são uma produção rara no Brasil, principalmente 
quando associados à música, o que confere a este trabalho um caráter 
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de produção inédita e relevância científica, que contribuirão significati-
vamente para a academia em diferentes áreas do conhecimento como 
em música, saúde e educação. 
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Resumo: Esta pesquisa investigará o potencial formativo da Pedagogia da 
Alternância na formação de educadores do campo em vista da construção de 
uma práxis educativa libertadora a partir da integração das áreas do conheci-
mento. Para isso, analisaremos artigos, documentos, pesquisas e teóricos que 
abordam o tema, estabelecendo diálogos, aprofundando os conhecimentos e 
propondo ações em vista do fortalecimento da Educação do Campo. Traba-
lharemos o conceito de práxis a partir das contribuições de Freire (1987) e Vá-
zquez (1968). Para a fundamentação da Educação do Campo e Formação de 
Educadores abordaremos Arroyo (1999 e 2004), Molina (2009), Freire (2000) e 
Gerke de Jesus (2011). Nas abordagens de Integração das Áreas nos apoia-
remos nas ideias de Molina (2014).  Por fim, abordaremos estudos sobre a 
Pedagogia da Alternância5, em busca de compreender as contribuições dessa 
proposta metodológica na construção do conhecimento num movimento dialé-
tico ação-reflexão-ação. Para tal, buscaremos Zamberlan (2003), Telau (2015), 
Begnami (2003), Gramsci (1978 e 1997) e Bogo (2000). A abordagem de nossa 
pesquisa terá cunho qualitativo, em diálogo com alguns pressupostos da pes-
quisa participante de acordo com os preceitos de Brandão (2018). Alinhados 
à formação de professores, pretendemos organizar um Projeto de Formação 
pautado nos princípios políticos e pedagógicos da Pedagogia da Alternância 
a ser dialogado e organizado junto aos educadores dos anos finais da Escola 
Municipal Comunitária Rural (EMCOR) São João Pequeno. Além de construir 
cadernos pedagógicos, podcast e encarte de divulgação para registro das 
produções coletivas que acontecerão no decorrer da formação. 

Palavras-chave: Pedagogia da alternância; integração das áreas; formação 
de educadores; práxis educativa. 

5 Pedagogia da Alternância – diz respeito à forma, ao ritmo, ou seja, à dinâmica dessa estra-
tégia pedagógica. A organização dos tempos, espaços e atividades formativas levam em 
consideração que a vida social e o trabalho familiar comunitário são as bases da formação.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo uma proposta de pesqui-
sa a ser desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Ensino de 
Humanidades, do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vitória, 
cuja temática de estudo alinha-se à formação de professores. Esta 
pesquisa investigará o potencial formativo da Pedagogia da Alternân-
cia na formação de educadores do campo em vista da construção 
de uma práxis educativa libertadora a partir da integração das áreas 
do conhecimento. 

É importante destacar que a Educação do Campo em todo terri-
tório nacional sofre inúmeros ataques, dentre eles os questionamentos 
da qualidade da formação ofertada e do potencial dos profissionais 
que ali atuam. Essa situação vem sendo amplamente enfrentada por 
diversas iniciativas dos movimentos da Educação do Campo. Inspira-
dos nesta luta e na busca pelo fortalecimento da Educação do Campo, 
nossa pesquisa aborda a temática “Pedagogia da Alternância e Inte-
gração das Áreas do Conhecimento: A formação continuada de pro-
fessores do campo em vista de uma práxis educativa emancipadora”.

Pensar a formação de educadores em vista da construção de 
uma educação significativa, humanizadora e libertadora, demanda in-
vestigar metodologias que articulam a teoria e a prática possibilitando 
a práxis. Numa investigação inicial, constatamos que a Pedagogia da 
Alternância propõe um currículo que ultrapassa os muros das esco-
las e vai ao encontro das realidades vivenciadas pelos estudantes ali 
atendidos. A proposta de ler o mundo é a essência da alternância, 
pois assim “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os 
homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” (Freire, 1981). 

Com base nestes elementos e convictos do valor que tem uma 
formação significativa, com um currículo contextualizado e uma prá-
xis educativa que reflita as especificidades da realidade camponesa,  
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propomos elaborar uma formação junto aos educadores(as) baseada 
no diálogo, na consciência de mundo, na leitura crítica da realidade e 
em processos formativos regados de muita reflexão político-pedagó-
gica. Alicerçados nestas considerações, buscamos resposta para o 
seguinte questionamento: diante dos desafios apresentados na for-
mação de educadores do campo, a Integração das Áreas do Conheci-
mento se concretiza como potencial metodológico na constituição de 
uma formação emancipatória na Pedagogia da Alternância em vista de 
uma práxis educativa libertadora?

Portanto, nosso objetivo é acompanhar esse movimento forma-
tivo investigando o potencial da Pedagogia da Alternância na cons-
trução da práxis educativa das escolas do campo junto aos educa-
dores(as) dos anos finais da EMCOR São João Pequeno, tendo em 
vista uma formação integral, contextualizada e libertadora. Para isso, 
vamos realizar estudo teórico sobre a práxis educativa na Pedagogia 
da Alternância, na perspectiva da Educação do Campo, a fim de pla-
nejar, organizar e executar ação de formação continuada com esses 
educadores(as), para discutir e validar o potencial dessa metodologia 
na construção da práxis educativa nas escolas do campo. Além de 
elaborar material formativo a ser compartilhado, discutido e validado 
com os(as) educadores(as). E por fim pretendemos produzir e publicar 
cadernos pedagógicos, podcast e encarte de divulgação para registro 
das produções coletivas que acontecerão no decorrer da formação. 

PERCURSO METODOLÓGICO

Para a realização da nossa pesquisa, utilizamos procedimen-
tos metodológicos de abordagem qualitativa (TRIVIÑOS,1987). Bus-
caremos estabelecer um diálogo entre pesquisadores e sujeitos da 
pesquisa, abordando assim pressupostos da pesquisa participan-
te (BRANDÃO, 2018). Analisando o problema a ser pesquisado e os  
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objetivos apresentados, essa metodologia demonstra-se adequada ao 
desenvolvimento do projeto, tendo em vista que este visa analisar uma 
realidade, integrar ações, reflexões e diálogos em busca de intervir nos 
processos formativos e de planejamento dos(as) educadores(as) da 
EMCOR São João Pequeno. 

Iniciamos com a pesquisa bibliográfica. A análise minuciosa das 
contribuições de outras pesquisas que dialogam com o nosso objeto 
de pesquisa, proporcionou fundamentar a pesquisa e possibilitará no-
vas descobertas. Outro procedimento de nossa pesquisa será a pes-
quisa documental, em vista de aprofundar a investigação com fontes 
mais diversificadas. Para darmos continuidade às investigações, reali-
zaremos a pesquisa de campo para coleta de dados com os sujeitos 
da pesquisa, onde utilizaremos as seguintes técnicas: observação par-
ticipante nos momentos formativos, questionário com questões aber-
tas seguindo o método do plano de estudo6, entrevista em grupo e o 
diário de campo seguindo a organização do Caderno da Realidade7. 
Os instrumentos de coleta de dados e informações se darão em mo-
mentos de formação/diálogos presenciais e on-line8, numa perspec-
tiva dialógica e reflexiva, sendo abordados temas e questões com o 
objetivo de embasar as práticas dos(as) educadores(as) e da equipe 
pedagógica. Por fim, para analisar, compreender e interpretar todos 
os dados levantados, é necessário seguir uma técnica metodológica 
em vista de superar tendências ingênuas do pesquisador e aprofundar 
nos significados que os atores sociais compartilham na vivência de sua 
realidade. Portanto, para essa análise qualitativa do material, utilizare-
mos em termos teóricos e práticos a análise de conteúdo. 

6 Método guia da Pedagogia da Alternância. Enquanto método, o Plano de Estudo con-
siste em orientar que todo o cotidiano e as atividades sejam pensados e consolidados 
de forma dialética.

7 Mediação pedagógica da Pedagogia da Alternância onde registra-se todas as atividades 
realizadas na sede da escola e no espaço de vivência familiar/comunitária que estão além 
dos registros das áreas do conhecimento.

8 Devido a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus (COVID-19), publicada em 30 de janeiro de 2020, as atividades formativas com 
os(as) educadores(as) estão sendo realizadas de forma remota.
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REVISÃO DE LITERATURA

Realizamos um levantamento de artigos que dialogam com a 
Educação do Campo e a Formação de Professores. A pesquisa foi 
realizada na base de dados da CAPES/MEC e utilizamos o método 
científico de Revisão Bibliográfica Sistemática como método científico 
para busca e análise de artigos. 

Quadro 1 – Artigos  do Portal de Periódicos da CAPES/MEC.

Autores

Metodologia utilizada na 
formação de professores 
abordada no artigo/Orga-
nização dos conteúdos

Resultados observados na for-
mação dos professores em re-
lação às metodologias utiliza-
das e conclusões dos autores.

Wender Faleiro e 
Magno Nunes Farias

Modalidade presencial 
em regime de alternância 
Organização curricular por 
áreas de conhecimento.

O estudo organizado por áreas 
de conhecimento possibilita a 
articulação dos conhecimen-
tos de maneira interdisciplinar.

Salomão Antônio Mufarrej 
Hage; Mônica Castagna 
Molina, Hellen Do Socorro 
de Araujo Silva, Maura 
Pereira dos Anjos

Regime de alternância entre 
Tempo Escola e Tempo Co-
munidade. A matriz curricular 
proposta desenvolve uma 
estratégia interdisciplinar 
de trabalho docente.

A metodologia utilizada 
possibilita a articulação 
intrínseca entre a  educa-
ção  e  a  realidade  das  
populações  do  campo. 

Alexandro Braga 
Vieira; Charlinni da 
Rocha Leonarde, Jacyara 
Silva de Paiva e Renata 
Duarte Simões

Metodologia: pedagogia 
da alternância; organiza-
ção dos conteúdos por 
área de conhecimento. 

Possibilita a formação de 
sujeitos em uma pers-
pectiva emancipatória e 
crítica, capazes de produzir 
enfrentamentos para questões 
inerentes à realidade.

Maria Bernadete de 
Melo Cunha e José Luis 
de Paula Barros Silva 

Complexos Temáticos - or-
ganização dos componentes 
curriculares por áreas de 
conhecimento e trabalho 
pedagógico interdisciplinar.

Pouco conhecimento do 
conceito de Sistema de 
Complexos Temáticos 
por parte dos estudantes, 
dificuldade de aplicação da 
teoria à prática. Dificuldades 
em implementar o currículo.
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Josiane de Souza e 
Flávia Rezende

Método tecnicista, atrelado 
ao livro didático e à hie-
rarquia de conteúdos.

A Licenciatura em Educação 
do Campo configura um 
grande desafio para a área 
de Ensino de Ciências e 
evidencia a necessidade 
urgente de que a área volte 
seu olhar para esse assunto.

Cristóvão da Cruz 
Santos e Amália 
Catharina Santos Cruz

Organização dos conteú-
dos por Eixo Temático 

A   formação   não   está 
oportunizando  e  viven-
ciando  a  Educação do  
Campo e há pouca  produção  
deste conteúdo no  Curso 
de  Educação  Física. 

Luciana Toaldo Avila  e 
Lourdes Maria Bra-
gagnolo Frison

Modalidade  EaD – Estratégia 
de trabalho - Autorregu-
lação da aprendizagem

A autorregulação contribui  
para  uma  formação  docente  
com  maior  qualidade e 
auxilia no desenvolvendo 
do conhecimento pessoal 
e profissional. Trabalho 
baseado na concepção da 
racionalidade técnica.

Carlos Eduardo Vieira e 
Nadia Gaiofatto Gonçalves

Há na Universidade modelos 
em diversos formatos.

Necessidade de enfrentamento 
de algumas questões dentre 
elas  a formação continuada 
para educadores de forma 
ampla, em especial por meio 
da pesquisa e da extensão.

Andréia da Cunha Malei-
ros Santana, Mariana Ci-
valsci Cardoso e Taila An-
gélica Aparecida da Silva

Formação utilitarista 

Formação  geral  e  poliva-
lente,  visando a qualificação  
de  mão  de  obra  para  o  
mercado. Democratiza-
ção  falseada  por  meio  
da  expansão  do  Ensino 
Superior na modalidade EaD.

Juliana Crespo Lopes, 
Lucia Helena Cavasin 
Zabotto Pulino, Mariana 
Barbato e Regina Lucia 
Sucupira Pedroza

Construção coletiva de um 
projeto de formação de educa-
dores que sirva como referência 
prática para políticas e pedago-
gias de educação do campo. 

Espaço de construção coletiva 
na formação de professores 
nos cursos de licenciatura 
em educação do campo 
problematizada e construí-
da uma possibilidade real 
e contextualizada de uma 
educação do campo inclusiva.
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Adeliane Viei-
ra de Oliveira,
Telma Bessa Sales e
Aldiva Sales Diniz

Pedagogia da Alternân-
cia (Tempo Universidade/
Tempo Comunidade)

A formação  de  educadores  
parte  de  uma  reflexão  crítica  
do indivíduo e do seu papel na 
sociedade, é uma construção 
histórica, um processo. 

Salomão A. Mufarrej 
Hage, Hellen do S. de 
Araújo Silva e Márcia 
M. Bittencourt Brito

Alternância Pedagógi-
ca (Tempo Universidade/
Tempo Comunidade)

Há inúmeros desafios na im-
plementação das licenciaturas 
em Educação do campo.

Idalina Souza Mas-
carenhas Borghi e
Klayton Santana Porto

Há na Universidade mode-
los em diversos formatos, e 
distintos propósitos e níveis de 
envolvimento dos docentes

Com  o  ingresso  de  um  
número  mais  significativo  de  
pessoas  das  classes  popula-
res   na   educação   superior,  
a   demanda   por compreen-
der   como   os   sujeitos   
organizam   suas   aprendiza-
gens emerge com muita força.

Celi Nelza Zulke 
Taffarel e Cláudio de 
Lira Santos Júnior

Processo de formação orga-
nizado em tempos pedagó-
gicos na universidade e nas 
escolas e comunidades.

Consistente base teórica, 
com aderência à realidade 
concreta das escolas do 
campo. Relevante contribuição 
do Curso para redimensio-
nar a compreensão sobre 
o papel social da escola.

Fonte: Portal de Periódicos da CAPES/MEC. Elaboração dos autores.

REFERENCIAL TEÓRICO

Considerando nosso objetivo de discutirmos o potencial for-
mativo da Pedagogia da Alternância na formação de educadores do 
campo em vista da construção de uma práxis educativa libertadora 
a partir da integração das áreas do conhecimento, explicitamos os 
pressupostos teóricos que entendemos como relevantes para a con-
figuração da pesquisa. Para aprofundarmos nossos conhecimentos 
em relação ao conceito de práxis na busca por um trabalho pedagó-
gico de caráter emancipatório, buscaremos as contribuições de Freire 



113

S U M Á R I O

(1987) e Vázquez (1968). Apresentaremos ainda as lutas e conquis-
tas em relação às legislações que garantem uma educação própria 
e apropriada às comunidades camponesas, bem como os princípios 
da Educação do Campo que norteiam as formações dos(das) educa-
dores(as) do campo. Para essa parte dos estudos, além de explicitar 
parte das leis, abordaremos Arroyo (1999 e 2004), Molina (2009), Frei-
re (2000) e Gerke de Jesus (2011). Nas abordagens de Integração das 
Áreas do Conhecimento, nos apoiaremos nas ideias de Molina (2014). 
Por fim, abordaremos estudos sobre a Pedagogia da Alternância na 
busca de compreender suas contribuições na construção do conhe-
cimento num movimento dialético ação-reflexão-ação. Para tal, bus-
caremos Zamberlan (2003), Telau (2015), Begnami (2003), Gramsci 
(1978 e 1997) e Bogo (2000).

PRODUTO EDUCACIONAL

A partir do trabalho desenvolvido em nossa pesquisa, vamos 
elaborar uma formação baseada no diálogo, na consciência de mun-
do, na leitura crítica da realidade e em processos formativos regados 
de muita reflexão político-pedagógica. A proposta é organizar um Pro-
jeto de Formação pautado nos princípios políticos e pedagógicos da 
Pedagogia da Alternância a ser dialogado e organizado junto aos edu-
cadores(as) dos anos finais da EMCOR São João Pequeno. A respei-
to disso, em Pedagogia da Autonomia, Freire assevera: “na formação 
permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão 
crítica sobre a prática” (FREIRE, 1996, p.21). O método do Plano de 
Estudo embasará cada etapa da formação e todos os momentos serão 
organizados coletivamente de acordo com os princípios da auto-orga-
nização9, por meio de equipes de trabalho. 

9 Princípio da participação na gestão dos processos educativos, que tem o objetivo de possi-
bilitar práticas democráticas e a preparação para a gestão de outros processos educativos 
escolares e comunitários.
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RESULTADOS PRELIMINARES

A primeira etapa de nossa pesquisa já está sendo desenvol-
vida, como o diálogo com os pares e o início das leituras de nossos 
referenciais teóricos. A revisão bibliográfica nos apresentou ele-
mentos para pensarmos sobre os espaços de formação dos edu-
cadores(as) do campo. Essas leituras enfatizaram a importância de 
a formação estar em conformidade com os princípios da Educação 
do Campo, superando a prática tradicional e importada das esco-
las urbanas e sempre partindo da realidade do território camponês. 
Além da importância de pensar uma prática educativa que promova 
a integração dos conhecimentos. Mediante o exposto, constatamos 
que a Pedagogia da Alternância vem se demonstrando eficaz no 
processo de ensino e aprendizagem em diversas experiências na 
Educação do Campo. Além disso, a análise inicial dos referenciais 
teóricos aponta para a compreensão de que para pensar a forma-
ção de educadores em vista de possibilitar uma práxis educativa 
libertadora é necessário pensar uma formação em cooperação, por 
cooperação e para a cooperação.

CONSIDERAÇÕES

Atravessamos um período histórico desafiador no que tange 
as relações humanas, sociais e culturais, bem como nos cenários 
político, de saúde pública e da educação. Muitas são as propa-
gandas de práticas pedagógicas inovadoras, mas o efeito emanci-
patório da educação está cada vez mais distante da realidade da 
nossa educação. 
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Os estudos já realizados para direcionar nossa pesquisa contri-
buíram para que pudéssemos apresentar a Pedagogia da Alternância 
como proposta pedagógica e metodológica na construção de uma prá-
xis educativa em vista da formação libertadora. Portanto, faz-se neces-
sário aprofundarmos os estudos, as análises e a coleta de informações 
para identificar as potencialidades e possíveis fragilidades dessa pro-
posta quando colocada em prática nas diversas realidades.  Acredita-
mos que investigar uma prática já consolidada em diversas realidades, 
que propõe em sua essência analisar os fenômenos da vida e propor 
transformações sociais, contribuirá para que tenhamos alternativas 
educativas que de fato buscam a emancipação dos sujeitos.
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo uma proposta de pesquisa 
cuja temática de estudo alinha-se à formação de professores, utilizando como 
temática o racismo estrutural apresentado nos livros didáticos de forma silen-
ciosa, potencializando o processo de ensino-aprendizagem no que se refere à 
produção de conhecimento através da desconstrução de estereótipos, a partir 
das operações com e sobre a linguagem, nos anos finais do Ensino Funda-
mental. Essa pesquisa versa construir estratégias para refletir e sistematizar 
caminhos que contribuam de forma significativa com o trabalho do professor, 
para que por meio das operações de linguagem, na prática, o docente possa 
em diálogo com os alunos, problematizar os cenários propostos no livro di-
dático, desconstruindo estereótipos que encobrem ou naturalizam o racismo 
estrutural. Enfim, nosso foco principal é constituir sujeitos críticos e mais huma-
nizados por meio do processo interativo com e pela linguagem. Como produto 
educacional, iremos construir um ebook com reproduções de atividades já 
presentes no livro didático que evidencie essas estratégias em uma perspec-
tiva ativa, ou seja, capaz de influenciar o pensamento da maioria a partir do 
conflito de ideias. Esse propósito visa dispor um trabalho pedagógico sobre o 
racismo estrutural nos livros didáticos e nas aulas de Língua Portuguesa. Como 
referencial teórico, buscaremos fundamentar as reflexões em diversos autores 
como: Cavalleiro (2005), Munanga (2005), Freire (1987), Silvio Luiz de Almeida 
(2019), Candido (2004), Lajolo (1996) e Silva (2005), entre outros. Em relação à 
língua/linguagem, adotamos a Teoria das Operações e Enunciativos de Culioli 
(1980), entendida como a base do epilinguismo e autores filiados a tal teoria, 
como, por exemplo, Carlos Franchi (2011), que privilegia a língua(gem) em sua 
atividade criativa. Aspiramos, com esta pesquisa, as propostas possam refletir 
na importância da prática docente para a construção de um contexto escolar 
democrático, libertador e antirracista.

Palavras-chave: Racismo estrutural; livro didático; diversidade; epilinguagem.
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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa versa construir estratégias para refletir a respeito 
do racismo estrutural apresentado nos livros didáticos de Língua Portu-
guesa, sistematizando caminhos que contribuam de forma significativa 
com o trabalho do professor, unindo estereótipos que encobrem ou 
naturalizam o racismo estrutural. 

O livro didático é o material educativo mais utilizado em sala de 
aula. Em muitos contextos é o único material a que o aluno tem aces-
so; e quando tem. Nessa perspectiva era de se esperar que o aluno 
se visse representado em algum momento por algum texto, debate ou 
episódio desencadeado a partir do livro didático. No entanto, todos se 
veem? Quais grupos sociais aparecem no livro? Como aparecem? Os 
afrodescendentes recebem um tratamento igualitário a outros grupos, 
na perspectiva de lhes proporcionar empoderamento? Essa e muitas 
outras questões para que por meio das operações de linguagem, e na 
sua prática, o docente possa em diálogo e reflexão com os alunos pro-
blematizar os cenários presentes nos livros didáticos, e construir outras 
perguntas subjacentes a nossa proposta de investigação.

Tais percepções motivaram esta pesquisa, cujo propósito é sis-
tematizar um trabalho pedagógico desconstruindo estereótipos apre-
sentados nos livros, para isso serão estudados temas que se referem 
à diversidade, que contextualizam a presença/ausência de referência 
a minorias sociais nos livros didáticos de Língua Portuguesa dos anos 
finais do Ensino Fundamental do 6º ao 9º utilizados na escola em que 
atuo: “Se Liga na Língua – Leitura, Produção de Texto e Linguagem”, 
de Wilton Ormundo e Cristiane Siniscalchi (2018), que atualmente é a 
coleção adotada nas escolas do Estado, conforme os dados do Plano 
Nacional do Livro Didático (2017); 
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Como resultado da pesquisa, será um caderno pedagógico 
(ebook), seguindo uma abordagem epilinguística10, de modo a contri-
buir com o ensino na área de código e linguagens, trazendo práticas 
educativas no ensino de Humanidades como principal objetivo siste-
matizar, implementar e analisar o livro didático com vistas à produção 
de material educativo voltado para o professor da Educação Básica, 
propondo novas práticas e metodologias de trabalho pedagógico. 
Sendo assim, um dos objetivos específicos deste trabalho será criar 
um caderno de atividades, reestruturando atividades já propostas nes-
ses livros e desmistificar os conceitos pré-construídos sobre esses gru-
pos sociais e afrodescendentes e potencializar a voz desses sujeitos 
que, muitas vezes, estão subjugados ou ausentes no livro didático do 
Ensino Fundamental, propondo que elas abandonem sua condição de 
marginalização e assumam um papel ativo na sociedade.

PERCURSO METODOLÓGICO

Dado que aspiramos a detalhar e a analisar os livros didáticos 
de língua portuguesa, alicerçadas no referencial de autores específi-
cos citados acima, a fim de uma reflexão sobre o racismo presente 
nos livros de forma silenciosa, e por intermédio de atividades sob uma 
abordagem epilinguística desconstruir estereótipos.

A pesquisa tomou como base a abordagem de natureza qualita-
tiva bibliográfica, tendo em vista o objeto de estudo em questão: o livro 
didático. Na área da educação, a abordagem qualitativa, é utilizada em 
pesquisas visando elucidar a lógica que permeia a prática social, que 
efetivamente ocorre na realidade. Por isso, a opção pela abordagem 

10 A atividade epilinguística é um trabalho de representação, referenciação e equilibração. 
Defende que o estudo das línguas deva ser feito em articulação com a linguagem e dá 
ênfase a um trabalho interno de montagem e desmontagem de arranjos, significados 
ou noções.
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qualitativa é perfeitamente cabível quando a pesquisa a ser desenvol-
vida requer visão ampla do objeto que será estudado e suas inter-re-
lações no que diz respeito aos aspectos sociais, políticos e culturais, 
sua interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados se dão 
pelo instrumento-chave: o pesquisador. No entanto, consideraremos 
a pesquisa de cunho bibliográfico de análise documental, consistindo 
em uma investigação de material teórico sobre o assunto de interes-
se, precedendo o reconhecimento do problema ou do questionamento 
que funcionará como delimitador do tema de estudo, a pesquisa do-
cumental complementa informações bibliográficas, obtidas por outras 
técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema. 

Partindo desse pressuposto, para além da pesquisa bibliográ-
fica de análise documental, nossa pesquisa se divide em três etapas:

1) Primeira, objetivamos sistematizar um trabalho pedagógico 
para desconstruir estereótipos apresentados nos livros, para isso, es-
tudaremos temas que se referem à diversidade, que contextualizam a 
presença/ausência de referênciar o negro nos livros didáticos de Lín-
gua Portuguesa dos anos finais do Ensino Fundamental do 6º ao 9º 
utilizados na escola em que atuo, “Se Liga na Língua – Leitura, Produ-
ção de Texto e Linguagem”, de Wilton Ormundo e Cristiane Siniscalchi 
(2018), que atualmente é a coleção adotada nas escolas do Estado, 
conforme os dados do (PNLD) Plano Nacional do Livro Didático (2017).

2) Segunda, faremos uma análise onde identificaremos nos li-
vros didáticos racismo e estereótipos presentes em atividades e textos. 

3) Terceira e última, traremos uma ressignificação para esses 
exercícios, solicitando a reflexão dos alunos sobre a linguagem, em-
bora alguns docentes ainda trabalhem de forma estruturalista. A partir 
daí, elaboraremos atividades epilinguísticas, deixando as nomenclatu-
ras gramaticais de lado e explorando essas novas ideias, por meio do 
nosso levantamento bibliográfico sobre o tema, obteremos verdades 



122

S U M Á R I O

que muitas vezes estão implícitas, mas traremos à tona esses estí-
mulos à reflexão sobre a língua sem nenhuma nomenclatura contêm 
informações e conceitos capazes de conduzirem à aprendizagem para 
construção de conhecimentos, considerando o conhecimento do alu-
no ao ingressar na escola e a realidade que o cerca.

REVISÃO DE LITERATURA

Utilizando o descritor “racismo e livro didático” obtivemos 08 
resultados, passando por um refinamento, foram escolhidas duas 
dissertações, a primeira da autora Tania Mara Pacifico, intitulada: 
“Relações Raciais No Livro Didático Público Do Paraná”. A segunda 
dissertação foi da autora Andreza Santos Xavier e tem como título: “A 
Imagem do Negro em Manuais para o Professor: Uma Análise Linguís-
tico-Discursiva e Ideológica.”

Ainda no repositório BDTD, ao pesquisar o descritor “racismo 
estrutural” tivemos 43 resultados, ao refiná-los escolhemos apenas 
uma dissertação, visto que todas as outras estavam distantes da mi-
nha pesquisa. A escolhida a autora é Rosália Maria Rodrigues de Cam-
pos, seu título é “Uma Análise do Negro no Material Didático: Avanços 
e Permanências.” Apesar do título não apontar o descritor, em seu re-
sumo e conteúdo o descritor é abordado fielmente.

Na mesma base com o descritor “africanidades e livro didáti-
co”, foram localizadas 06 dissertações, passando pelo refinamento 
já citado, a dissertação escolhida foi da autora Segismunda Sampaio 
da Silva Neta, intitulada “História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 
Nos Livros Didáticos de História Indicados Pelo Programa Nacional do 
Livro Didático – PNLD/2013”.
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No repositório do IFES, pesquisamos o descritor “epilingua-
gem/epilinguística” tivemos 06 resultados, porém ao refinarmos ape-
nas uma dissertação foi escolhida pelo fato das outras estarem distan-
tes do nosso foco de pesquisa que foi da autora Yaralice Fabri Pereira 
Castanhi, e tem como título “A leitura de mundo em humanidades: 
discutindo os preconceitos com operações de linguagem na educa-
ção de jovens e adultos”.

Com o mesmo descritor acima citado, porém pesquisado no 
Google Acadêmico, após um refinamento foi escolhida a tese de dou-
torado da autora Camila Arndt Wamser, intitulada “Atividade epilinguís-
tica e ensino de língua materna: uma proposta de gramática reflexiva 
sobre a marca como para o ensino fundamental”.

REFERENCIAL TEÓRICO

Embasaremos-nos em Freire para uma educação libertadora, 
pela busca de um sujeito livre das amarras que o racismo estrutural 
traz, Freire (2016) desperta a nossa atenção para a educação liber-
tadora, comprometida com o povo, na qual a relação educador/edu-
cando é centrada no diálogo, e ambos contribuem um com o outro no 
processo de ensino-aprendizagem, reciprocamente. 

Para discussão com racismo estrutural, usaremos as reflexões 
de Almeida (2019), onde ele irá trazer a definição de forma simples, 
porém problematizadora, que racismo estrutural é o termo usado para 
reforçar o fato de que existem sociedades estruturadas com base na 
discriminação que privilegia algumas raças em detrimento das outras. 

Para abordar as representações sociais nos livros didáticos 
usaremos a autora Ana Célia Silva. Silva (2005) e outros pesquisa-
dores, em particular associados ao movimento negro e inaugurando 
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chamadas por outro conhecimento, mais do que plural, afirmativo 
tanto da identidade nacional quanto da identidade de crianças e jo-
vens, ressaltam a importância de privilegiar o material didático, os 
livros para uma outra educação, outra nação, com o reconhecimento 
da humanidade dos negros.

Para dialogar com Silva (2005)  sobre a importância do livro 
didático na vida escolar de um aluno, traremos Lajolo (1996), o livro 
didático assume certa importância dentro da prática de ensino brasi-
leira nestes últimos anos.

Para abordar proposições de mudança na educação, rela-
cionadas às questões raciais, entre elas a luta contra o racismo e a 
discriminação racial, a literatura Munanga e Gomes (2006) aponta a 
importância que os movimentos negros tiveram e têm nas mais di-
versas reivindicações e avanços. Traremos Cavalleiro para dialogar 
sobre racismo e educação no ensino brasileiro, uma série de pes-
quisas apontam que o racismo influencia o desempenho escolar. Na 
infância, tais práticas podem deixar sequelas por vezes difíceis de 
serem sanadas. Para desconstrução dos estereótipos e intensificar 
a reflexão dos alunos, mediante atividades sob uma abordagem epi-
linguística, apresentamos, de forma sucinta, os pressupostos dessa 
atividade operatória de linguagem. Iniciamos com a elucidação de 
Romero (2011) quanto à origem do epilinguismo. Segundo a autora, 
a origem do conceito de epilinguismo é atribuída por Sylvain Auroux 
(1989) ao linguista francês Antoine Culioli. Sendo assim, o nosso estu-
do com a língua está baseado na Teoria das Operações Predicativas 
e Enunciativas (TOPE), mesmo não estando ligada de maneira direta 
à educação, apresenta-nos ideias e procedimentos que contribuem 
para um ensino de língua materna diferenciada.
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PRODUTO EDUCACIONAL

Pensando em nossos educadores, o produto educacional que 
seria de grande uso é um e-book, um livro em formato digital, com 
baixo custo de execução, sem necessidade de conhecimentos téc-
nicos específicos para produção e execução, com alta capacidade 
de divulgação; é uma excelente ferramenta para buscar mudanças 
no espaço escolar, o e-book seria um caderno pedagógico de exer-
cícios retirados dos próprios livros que os professores já fazem uso 
no dia a dia, porém de modo simples e reflexivo, proporíamos nessas 
atividades a abordagem epilinguística.  Esse ebook trará o conceito 
da epilinguística mais profundamente, porém de forma simples para 
melhor uso dos professores, nessas atividades selecionadas propos-
tas pelos livros, sobretudo nas seções dedicadas à interpretação e 
compreensão de textos. O principal objetivo desse ebook é que os 
professores ajudem nossos alunos a serem capazes de operar com e 
sobre a linguagem, produzindo sentido, conseguindo expressar suas 
intenções comunicativas, objetivo que não pode ser  alcançado pela 
análise de frases descontextualizadas, muito menos pela classifica-
ção e interpretação muitas vezes mecânica, sem a inferência do co-
nhecimento de mundo do aluno. 

O e-book trará as práticas educativas no ensino de Humanida-
des como principal objetivo sistematizar, implementar e analisar o livro 
didático com vistas à produção de material educativo voltado para o 
professor da Educação Básica. As atividades epilinguísticas trazem 
um estudo contextualizado das linguagens, e é nítido, transparente e 
ocorre o tempo todo, o olhar humanizador se dará através da meto-
dologia usada pelos docentes. 

Após finalização de todas as etapas, proponho uma formação 
para os professores da área de códigos e linguagens (Língua Portu-
guesa, Artes, Inglês, Espanhol e Educação Física) na escola onde 
estou atualmente.
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O objetivo dessa formação é mostrar quanto o racismo está pre-
sente no chão da escola, principalmente no material de apoio dos profes-
sores – os livros didáticos, ressalto os professores de língua portuguesa.

A princípio, nosso curso de formação intitulado “Educação e 
as relações étnico-raciais nos livros didáticos” tem a pretensão de 
ser on-line, em razão da pandemia da COVID-19.  Ele será dividido 
em módulos julgados relevantes para área ou áreas que poderá 
participar, tais como:

- Apresentação do curso e dos módulos através da plataforma 
Google Meet.

Módulo 1: Racismo Estrutural e a Educação; 

Módulo 2: Africanidades e o Livro Didático. (Lei 10.639/2003);

Módulo 3: Epilinguagem;

Módulo 4: Livro didático e a Epilinguagem;

Módulo 5: Linguagem, Livro Didático e Ensino.

Considerações Finais: Ao finalizar, ouvir os professores, suas expe-
riências e um link de acesso apresentando questionário no Google 
Forms, com o objetivo de saber a importância que teve o curso 
para os participantes.

RESULTADOS PRELIMINARES

Em nosso projeto, alguns procedimentos já foram realizados, 
tais como o diálogo com os pares, com o intuito de apresentar al-
gumas produções que se aproximavam do nosso olhar investigativo 
sobre a relação entre racismo e livro didático. Estabelecendo essa  
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relação, podemos ver o quanto pode impactar o cotidiano da educa-
ção básica, especificamente nas aulas de Língua Portuguesa. A leitura 
e a compreensão dos referenciais teóricos ainda estão em curso e com 
base no que já foi estudado, acreditamos que alguns aspectos da per-
gunta de pesquisa foram preenchidos, corroborando com a validade e 
continuidade do nosso projeto.

CONSIDERAÇÕES

A investigação foi realizada para levar à reflexão aprofundada 
sobre as relações raciais no interior da escola, a partir do livro didático 
e como o racismo estrutural serve para manter a hegemonia de grupos 
no poder, onde seus reflexos ensejam no espaço escolar, a criação de 
um parâmetro e horizonte civilizatório, colonizador com a reprodução 
de comportamentos e atuação dos sujeitos envolvidos no processo 
educativo, assegurando uma cultura escolar com influências racistas, 
operando com a naturalização de uma episteme, no sentido de silen-
ciar e neutralizar grupos negros.

Apesar de um número significativo de pesquisas sobre a temá-
tica étnico-racial em livros didáticos, poucos abordam a  questão da 
naturalização que perpassa o racismo estrural e nenhum  propõe a 
reelaboração de atividades que tem como tema o negro porém de 
forma reflexiva a partir da abordagem da epilinguística.
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Resumo: O presente trabalho é uma proposta de pesquisa a ser desenvolvida 
primordialmente no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades, 
do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vitória. A pesquisa se justifica 
pela inquietação profissional, pessoal e institucional, a fim de levar à academia, 
bem como a outros espaços de conhecimento, a metodologia educacional 
desenvolvida no cotidiano do CEIER de Vila Pavão – ES. A pesquisa terá como 
foco de estudo a compreensão sobre as práxis dos educadores e os princípios 
da Educação do Campo desenvolvidas no CEIER de Vila Pavão, como funda-
mento para a formação integral dos estudantes do Ensino Médio Integrado. O 
espaço a ser investigado é o Centro Estadual Integrado de Educação Rural - 
CEIER, uma escola de Educação do Campo, localizada no Córrego São Roque 
do Estevão, região norte do Estado do Espírito Santo. Para o aporte teórico, 
utilizaremos Roseli Caldart, Paulo Freire, Karl Marx, Erineu Foerste, José Pache-
co de Jesus, Antonio Gramsci e Carlos Rodrigues Brandão que são os teóri-
cos que dialogam com a proposta pedagógica e a metodologia educacional 
proposta pela escola. Para examinar a teoria da aprendizagem utilizaremos 
Vygotsky. A pesquisa terá como objetivo geral identificar, explanar e divulgar os 
elementos da formação humana dos jovens egressos na Educação Profissio-
nal Integrada e para alcançá-lo foi definido três objetivos específicos: analisar e 
discorrer sobre a educação do campo no CEIER a partir da práxis pedagógica 
dos educadores e educandos; relacionar a práxis do CEIER com o materialis-
mo histórico-dialético e a tendência freiriana, na perspectiva da formação hu-
mana integral e registrar as percepções dos educadores e educandos, acerca 
da metodologia do CEIER. Tal pesquisa terá como produto educacional uma 
sequência didática, no formato e-book.

Palavras–chave: CEIER; Educação do Campo; práxis; metodologia;  
formação humana; integral.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho é uma proposta de pesquisa a ser desen-
volvida primordialmente no Programa de Pós-Graduação em Ensino 
de Humanidades, do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vi-
tória. Assim, o trabalho está vinculado à linha de pesquisa Práticas 
Educativas. Considerando essa vinculação, o projeto tem como foco 
de estudo as práticas dos educadores e educandos e os princípios da 
Educação do Campo do CEIER, como fundamento para a formação 
integral dos estudantes. A pesquisa é inspirada no materialismo his-
tórico-dialético, na educação libertadora de Freire e na luta de classe 
de Gramsci. Visto que no materialismo histórico-dialético é possível 
realizar uma interpretação da realidade, partindo desse pressuposto, 
existe uma relação entre a cultura dos povos do campo, muito própria 
e única, que transmite saberes individuais e coletivos, os quais são 
reforçados ou estimulados com as ações pedagógicas do CEIER/VP.  
Os atos praticados na escola entre educando e educador, servirão de 
elementos norteadores para produção de horizontes, valores e costu-
mes que dialoguem com a Educação do Campo. Por isso, a pesquisa 
propõe compreender a realidade dos educandos para aprofundar o 
conteúdo a partir da realidade, decodificando e codificando a proble-
mática da comunidade. Dessa forma, saindo da premissa do idealis-
mo para a vivência do materialismo proposto por Marx, aproximando 
o saber empírico com o saber escolar, transformando a prática social 
em ferramenta essencial para a formação de uma consciência huma-
nizadora e promotora da vida coletiva, tornando o ato educativo, uma 
prática social e solidária entre o homem e a natureza. Alinhando-se 
com as tendências de Paulo Freire, na perspectiva da organização do 
conteúdo programático a partir do Temas Geradores e o diálogo com 
a comunidade. O Tema Gerador orienta e aproxima o conteúdo curri-
cular com a realidade do estudante. Leva o educador-educando a en-
volver-se com a realidade da comunidade, como afirma Freire: “será  
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a partir da situação presente, existencial, concreta, refletindo o conjun-
to de aspirações do povo, que poderemos organizar o conteúdo pro-
gramático da educação” (Freire, 2005, p. 100). Tal fato se concretiza 
no contexto escolar num processo dialógico e dialético entre educa-
dor e educando, em situação de igualdade entre eles, pois os saberes 
ocultos são expostos e teorizados pelos educadores, fazendo-o tam-
bém educando no processo. Dessa forma, vale a aqui destacar que 
o sentido de Tema Gerador, na visão de Freire é o “universo mínimo 
temático”, ou seja, o ponto de partida e chegada do ensino aprendi-
zagem, também é o ponto central para significar o conteúdo progra-
mático e, não podendo ser entendido como uma “criação arbitrária ou 
uma hipótese de trabalho”, pois se “fosse uma hipótese que devesse 
ser comprovada, a investigação, primeiramente, não seria em torno 
dele, mas de sua existência ou não” (Freire, 2005, p. 102). Existem 
três CEIER´s no estado, localizados nos municípios de Águia Branca, 
Boa Esperança e Vila Pavão. As suas ações metodológicas são ba-
seadas método Ver, Julgar, Agir e Celebrar tendo como fundamentos 
os Princípios da Educação do/no Campo, tais como: Tema Gerador, 
Agroecologia, Trabalho como Princípio Educativo, Educação Ambien-
tal, Sustentabilidade, Auto-organização, Formação Humana e Interdis-
ciplinaridade. A pesquisa terá como título EDUCAÇÃO DO CAMPO E 
FORMAÇÃO HUMANA:  A PRÁXIS EDUCATIVA DOS EDUCADORES 
DO CEIER DE VILA PAVÃO NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO. Sendo 
assim, concluímos ser de grande importância realizar a pesquisa no 
âmbito do CEIER, por entender que existe uma práxis educativa que 
transcende o currículo comum, alimenta e adentra a “esperança” dos 
sujeitos, efetivando o ato educativo como um ato político e verda-
deiramente transformador, construtor de voz e de vida, numa relação 
educador-educando-educador. Haja vista que a proposta pedagógica 
e metodológica desenvolvida no cotidiano escolar se  concretiza na 
relação sujeito-conhecimento-sujeito, num processo de libertação do 
ser menos, rompendo com  a função escolar tradicional.
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PERCURSO METODOLÓGICO

Em seu aporte metodológico, a pesquisa possui caráter qua-
litativo, fundamentada em Carlos Rodrigues Brandão e Paulo Freire. 
O tipo da pesquisa será  participante, pelo fato do pesquisador apre-
sentar laço de harmonia com os sujeitos da pesquisa e, enquanto 
pesquisador, à medida que se aprofunda, se insere no contexto do 
trabalho,  torna-se também sujeito. Para análise dos resultados, utili-
zaremos instrumentos próprios da pesquisa qualitativa. 

REVISÃO DE LITERATURA

Para os aportes bibliográficos e revisão de literatura, seleciona-
mos um conjunto de referências e obras de Paulo Freire, Karl Marx e 
Antonio Gramsci.  Ainda darão suporte teórico à pesquisa, um rol de 
artigos e dissertações que dialogam com a metodologia e pedagogia 
da educação do campo e o CEIER dos autores: José Pacheco de Je-
sus, Erineu Foerste, Gerda Margit Schutz-Foerste, Carlos Rodrigues 
Brandão,Rogério Caliari, Marise Ramos e Damián Sánchez Sánchez. 

Quadro 1 – descritor “Educação do Campo – CEIER de Vila Pavão”.

Portal Resultados Selecionados Autor(a)/ano Dissertação 
ou tese

RiUfes 3

A práxis pedagógica no 
Centro Estadual Integrado 
de Educação Rural: um 
estudo em educação 
do campo e agricultura 
familiar em Vila Pavão-ES.

JESUS, J. 
P. (2012) Dissertação

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração do primeiro autor. 
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Quadro 2 – descritor “formação humana no Ceier”.

Portal Resultados Selecionados Autor(a)/ano Dissertação 
ou tese

SciELO 3 Cier: Contribuições e 
desafios no processo de 
transformação social

Silvia Helena de 
A. Pesente (1996)

Dissertação

Novas Tecnologias e 
educação do campo: Os 
discursos verbos-visuais 
e mediações do blog 
Jovens CEIER – Ser 
jovem, ser agricultor 
sustentável em ação- 
CEIER de Vila Pavão-ES.

Maria Madalena 
Fernandes C. 
Poleto Oliveira. 
(2013)

Dissertação

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração do primeiro autor. 

REFERENCIAL TEÓRICO  
EDUCAÇÃO DO CAMPO NO CEIER

Segundo Caldart (2002, p.26), a Educação do Campo é um pro-
jeto educacional compreendido a partir dos sujeitos que têm o campo 
como seu espaço de vida. Ou seja, é uma educação que deve ser do 
e no campo. No, porque “o povo tem o direito de ser educado no lugar 
onde vive”. Do, pois “o povo tem direito a uma educação pensada 
desde o seu lugar e com a sua participação, vinculada à sua cultura e 
às suas necessidades humanas e sociais”.
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RELAÇÃO DA PRÁXIS DO CEIER COM  
O MATERIALISMO HISTÓRICO-DIALÉTICO 
E A TENDÊNCIA FREIRIANA 

O fundamento da prática educativa salientada no cotidiano 
do CEIER/VP se constitui como aquela capaz de transcender o cur-
rículo comum. Este, talvez, seja o grande e importante desafio edu-
cacional do século, compreender os vários conhecimentos e sabe-
res produzidos através das relações sociais. Essa compreensão de 
educação, dialoga com a práxis em Marx, através do materialismo 
histórico-dialético, quando este apresenta como um olhar da forma-
ção a partir do trabalho. Este assume o caráter, para o educando e 
o educador, educativo.

PERCEPÇÕES DOS EDUCADORES  
E EDUCANDO SOBRE  
A METODOLOGIA DO CEIER

As percepções advêm da vocação da educação popular pro-
posto por Brandão. Educadores e educandos, ao encontrarem em 
contato com a metodologias proposta pelo CEIER, são desafiados 
a compreender uma educação com princípios que valorizam todas 
as dimensões humanas. Essa relação corrobora com Brandão, ao 
afirmar em seu artigo citado no livro 35 anos de Ceier´s: cultura, 
saberes e pesquisas, “Situados na vertente emancipatória estão as 
pessoas que acreditam que a realidade da vida humana é a afirma-
ção de nós mesmos justamente como pessoas”. 
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PRODUTO EDUCACIONAL

Como parte dos programas de mestrados profissionais, há 
necessidade da elaboração de um produto educacional relacionado 
ao relatório final da pesquisa. Dessa forma, pretendemos elaborar 
um material didático-pedagógico denominado de sequência didá-
tica, em formato de e-book, para divulgação de uma proposta de 
educação diferenciada, bem como fontes de referências para futuros 
pesquisadores que se interessarem pela Educação do Campo, em 
especial a metodologia do CEIER de Vila Pavão - ES.

RESULTADOS PRELIMINARES

Como resultados preliminares, foram realizados alguns pro-
cedimentos importantes para a estruturação do projeto de pesqui-
sa, aqui destacamos o diálogo com os pares, que teve como foco 
apresentar e selecionar algumas produções que aproximavam o 
olhar investigativo com o objeto da pesquisa. Ainda foi realizada 
a seleção dos principais autores que fundamentaram a pesquisa.

CONSIDERAÇÕES

Esta pesquisa é um instrumento acadêmico desenvolvido no 
mestrado profissional em Ensino de Humanidades. O campo da pes-
quisa é o CEIER de Vila Pavão, onde o pesquisador se encontra loca-
lizado, atuando como professor. A escola tem três turmas de Ensino 
Médio Integrado, com número de 88 educandos, 18 educadores, 2 
pedagogas e 2 coordenadoras de turno. Esses serão os sujeitos da 
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pesquisa no espaço escolar. Outros sujeitos externos, como ex educa-
dores e educandos, também deverão compor o quadro, a fim de tornar 
a pesquisa mais “robusta”.
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Resumo: Os grandes debates no ensino em Geografia dizem respeito às dis-
cussões teórico-metodológicas sobre os programas curriculares e as práticas 
pedagógicas. Frequentemente, nas diferentes práticas pedagógicas, surgem 
questionamentos sobre quais seriam as metodologias e material didático mais 
adequados e completos para serem utilizados.  Nesse sentido, a Geografia 
busca contribuir na formação de um cidadão capaz de entender, propor e trans-
formar o meio onde vive. Observa-se que o conteúdo ensinado em Geografia 
geralmente apresenta a relação entre homem x meio e organização do espaço 
pelo homem. Para se aproximar das práticas que envolvem diferentes conteú-
dos de Geografia, o saber prévio do aluno deve ser o centro do programa de 
estudos em lugar de um saber supostamente neutro, alheio à cultura e origem 
deles. A educação busca valorizar o contexto e as experiências prévias dos 
alunos a partir do seu conhecimento e referenciais, como defende Freire (1987). 

Palavras-chave: Práticas pedagógicas; ensino de geografia; educação ambiental.
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INTRODUÇÃO

O objeto dessa pesquisa nasceu e surgiu da minha prática esco-
lar ao longo dos 40 anos de magistério, a partir das indagações ao lon-
go de toda a minha vida.  Como o ensino da Geografia no diálogo com 
a Educação Ambiental pode contribuir para a construção do conheci-
mento a partir de suas práticas pedagógicas no Distrito de Bebedouro 
no município de Linhares-ES? Analisando a formação do conhecimen-
to na disciplina de Geografia e a região do objeto da pesquisa, local 
onde nasci e passei os primeiros anos de vida, observando as formas 
de relação entre os sujeitos e o ambiente que o cerca. Assim, preten-
de-se realizar estudos sobre a contribuição à Educação Ambiental e da 
Geografia e com os demais componentes curriculares, tomando como 
foco a relação entre a comunidade da população da margem direita e 
a hidrografia do Rio Doce. Justifica-se pela necessidade urgente de se 
buscar  aproximações da área de ensino em geografia com a realidade 
do aluno no que diz respeito às discussões teórico-metodológicas e a  
Educação Ambiental. O conhecimento terá o seu ponto de partida na 
realidade vivida, como é defendida por Freire (1987), Passani e Almeida 
(2004),  Assim, será preciso verificar alguns questionamentos ao longo 
da pesquisa: Qual o papel da geografia? Os programas consideram 
os saberes prévios dos alunos? Os objetivos atendem as vivências dos 
educandos? Quais os conteúdos que interessam aos discentes? Para 
Mizukani (2001), o papel dos profissionais da educação deve ser de or-
ganizador e orientador dos trabalhos: fornecendo informações, discu-
tindo ideias, levantando dúvidas e avaliando as etapas das propostas. 
Valorizar o contexto em que os alunos estão inseridos, suas culturas, 
suas histórias, suas memórias, suas afetividades, seus imaginários e 
suas experiências prévias leva os indivíduos a construir conhecimen-
tos, visão de pertencimento e saberes vivenciados, defende Vygotsky 
(1998, 2001, 2005, 2007), com suas colaborações histórico cultural, 
aprendizagem mediada e relações com os cotidianos e a formação 
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dos conceitos. Para Freire (1987, 2005, 2006, 2007) educar é um ato 
político, a prática educativa favorece a criticidade, só a construção dos 
saberes pode contribuir para a formação de uma sociedade mais ética 
e qual o papel do professor no contexto escolar?  É pela conscien-
tização, que os sujeitos assumem compromisso histórico de fazer e 
refazer o mundo ou fazendo e refazendo a si mesmos. Ainda nas obras 
de Freire referendada acima, ele defende que a importância de se tra-
balhar a partir do local, da realidade do educando, pois conhecer a 
realidade é compreender os fatos como pequenas totalidades perten-
centes a uma totalidade maior, a uma totalidade concreta. Nas obras 
de Loureiro (2003) e Tristão (2004, 2010) mostram a importância do 
diálogo entre o ensino da geografia e educação ambiental, respeitan-
do os sujeitos envolvidos no contexto temporal e espacial, o caminhar 
como indivíduo ao longo da sua história, respeitando suas vivências e 
suas memórias. A partir do exposto, é fundamental o conhecimento de 
pesquisas sobre qual é a educação ambiental e como está a formação 
do conhecimento geográfico ensinado nas salas de aula, analisando 
e discutindo com a comunidade escolar a formação dos saberes e 
suas memórias. Uma revisão de literatura, é uma questão básica para 
orientar a pesquisa de revisão bibliográfica: quais produções acadê-
micas (teses, dissertações e artigos). Selecionar fontes para análise 
que expressam trabalhos de natureza empírica cujo foco seja a apren-
dizagem estão próximos à proposta da pesquisa. É importante citar 
que, a partir de uma primeira análise, percebe-se que são muitas as 
pesquisas desenvolvidas com as temáticas: Partindo dessa consta-
tação, iniciamos por analisar teses e dissertações disponíveis nos re-
positórios citados no protocolo de pesquisa e, em seguida, partimos 
para a análise de outros tipos de publicações entre elas artigos em 
periódicos ou anais de eventos científicos, para o diálogo em pares. 
Na fundamentação teórica, iremos dialogar com autores que tratam 
do conhecimento como uma evolução humana, dentro do processo 
de aprendizagem, conquistando saberes que podem contribuir para 
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sua luta contra as ideologias dominantes e consequentemente a sua 
emancipação A proposta de cronograma a ser seguido, apresenta as 
várias etapas que serão desenvolvidas no percurso da pesquisa, e 
no último capítulo apresentamos as referências que irão nortear todo 
o trabalho. Compreender como ocorre a prática docente no ensino 
da Geografia, no nono ano do ensino fundamental, no diálogo com a 
educação ambiental. Investigar, com os docentes, a importância das 
diferentes práticas do ensino da Geografia no diálogo com a educação 
ambiental na escola. Verificar como são realizadas as atividades dentro 
da escola que envolvem o ensino da Geografia na perspectiva ambien-
tal. Descrever as práticas apresentadas pelos professores e buscar 
aproximações dessas práticas com a educação ambiental. Estruturar 
rodas de conversas com os professores e, de forma coletiva, construir 
um guia didático em forma de e-book como produto educativo, com 
práticas de ensino que dialoguem com a educação ambiental.

METODOLOGIA

Na metodologia da pesquisa, que terá como características ser 
qualitativa para aprofundar a compreensão e exploratória com levan-
tamento bibliográfico, entrevistas, experiências práticas, análises de 
exemplos que estimulem a compreensão, que fará uso de entrevistas 
semiestruturadas e da análise documental e de conteúdo, a pesquisa 
caracterizar-se-á como qualitativa de caráter auxiliar na elaboração do 
produto educativo, utilizando-se de práticas colaborativas, construído 
juntamente com os envolvidos na pesquisa, que estará pronto ao final 
do programa, como uma forma de poder colaborar com toda a comu-
nidade escolar envolvida. Esta pesquisa terá como campo de investi-
gação o conteúdo e práxis do nono ano no ensino fundamental. Para 
o nosso Produto Educacional, buscaremos estruturar rodas de con-
versas juntos aos Professores de Geografia, os sujeitos participantes 
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da pesquisa, no caso, docentes da Escola Estadual de Ensino Funda-
mental e Médio (EEEFM) “Professor Manoel Abreu” e de forma coletiva, 
construir um guia didático em forma de e-book como produto educa-
cional com práticas de ensino, que buscam dialogar com a Educação 
Ambiental. Será um material educacional que contemple os aspectos 
geográficos e ambientais da margem direita do Rio Doce no estado do 
Espírito Santo, com informações e atividades didáticas, que buscam 
unir teoria e prática pedagógica com olhar na construção do conheci-
mento. Tais procedimentos de coleta de dados serão implementados 
observando as questões éticas de pesquisa e seus protocolos de apli-
cação, como estão nas obras de Barbetta (2005), Delandes (1994) e 
Flick (2013). Em decorrência da crise provocada pela pandemia no 
momento atual, a coleta de dados poderá ser realizada virtualmente. 
Diante do universo de pesquisa exposto, propõe-se, em primeiro mo-
mento, levantar informações a respeito da composição curricular da 
área de geografia. Nesse caso, consideram-se as normativas da Base 
Nacional Comum Curricular (2017) e os planos de ensino utilizados na 
escola, por meio dos quais se tem a referência do material didático 
utilizado em sala de aula para a realização de uma análise de conteúdo 
com os professores envolvidos. Serão entrevistados docentes, a res-
peito de suas práticas e percepções sobre o espaço dedicado à região 
na disciplina Geografia e verificar-se-á de que modo as informações e 
os problemas, pesquisar sobre a literatura da educação ambiental. Tais 
entrevistas servirão de base para a construção de questões e catego-
rias de análise utilizadas na criação do material educativo. A pesquisa 
bibliográfica é feita por estudos de levantamento de referências teóri-
cas já analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 
livros, artigos científicos e páginas de web sites. É necessário que o 
ensino de Geografia se aproxime mais do cotidiano do estudante, para 
que ele adquira um pensamento crítico e reflexivo sobre essa ciência, 
seus benefícios e malefícios. Chassot (2003) relata a importância da 
alfabetização científica, no contexto de formar pensamento crítico. 
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RESULTADO E DISCUSSÃO

A base da pesquisa ainda está no campo da investigação teó-
rica, realizamos um levantamento bibliográfico com descritores pró-
ximos a pesquisas - análise de currículo, conhecimento geográfico, 
educação ambiental e e-book (produto educativo). No diálogo com di-
ferentes pesquisas, com fontes literárias recentes que podem colabo-
rar e auxiliar no desenvolvimento da pesquisa, na busca pelo objetivo 
do trabalho que é compreender como ocorre a prática docente no ensi-
no da Geografia, no nono ano do ensino fundamental, no diálogo com 
a educação ambiental. Investigar, com os docentes, mostrar a impor-
tância das diferentes práticas do ensino da Geografia no diálogo com 
a educação ambiental na escola, tendo como referência os saberes 
do cotidiano dos alunos. Verificar como são realizadas as atividades 
dentro da escola que envolvem o ensino da Geografia na perspectiva 
ambiental no contexto histórico cultural dos sujeitos. Descrever as prá-
ticas apresentadas pelos professores e buscar aproximações dessas 
práticas com a educação ambiental. Buscar na formação dos concei-
tos pela perspectiva ambiental, estruturar rodas de conversas com os 
professores e, de forma coletiva, construir um caderno didático em 
forma de e-book como produto educativo, com práticas de ensino que 
dialoguem com a educação ambiental. Na formação do conhecimen-
to geográfico a partir da realidade vivenciada pelos docentes, do seu 
caminhar para sua liberdade e buscar um possível desvelamento. As 
leituras, a busca pela compreensão do que foi lido e que encontra-se 
em andamento, as indagações das perguntas da pesquisa estão sen-
do percebidas e esclarecidas para a continuidade do projeto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos diálogos estabelecidos com os referenciais teóricos e ou-
tras pesquisas nos últimos anos através dos descritores: Práticas Pe-
dagógicas; Ensino de Geografia; Educação Ambiental, consideramos 
viável o objeto de pesquisa proposto. Os autores elencados no projeto, 
os diálogos que estão sendo permitidos ao longo do Programa de Pós 
Graduação em Ensino de Humanidades, coloca a certeza do caminhar 
para a conclusão da pesquisa, e seus desdobramentos no decorrer da 
sua realização. As perguntas realizadas pela pesquisa permeiam que 
o ensino da Geografia no diálogo com a Educação Ambiental, pode 
colaborar na prática dos professores na construção do conhecimento 
no Distrito de Bebedouro, Linhares, ES, na margem do Rio Doce.
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Resumo: A presente pesquisa, vinculada ao Programa de Pós-Graduação 
em Ensino de Humanidades, do Instituto Federal do Espírito Santo, na linha 
de pesquisa de Formação de Professores, propõe o uso de Metodologias 
Ativas de Aprendizagem, para produção e divulgação de conteúdo educacio-
nal, na rede social Instagram, buscando uma aprendizagem significativa no 
que tange aos discentes, em virtude das constantes mudanças sociais rela-
cionadas ao uso das tecnologias da informação. Para elaborar uma aborda-
gem metodológica que favoreça a aprendizagem significativa por intermédio 
das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, as TDICs, buscamos 
viabilizar a formação continuada de professores da Rede Pública Estadual 
para desenvolver diferentes possibilidades de aprendizagem Significativa por 
intermédio das Metodologias Ativas da Aprendizagem e das TDICs. Tendo 
como base teórica de Metodologias Ativas os autores Bacich e Moran (2018), 
Aprendizagem Significativa de Ausubel pelas considerações e traduções 
de Moreira (2011), Tecnologias Digitais segundo Yaegashi (2017), Santaella 
(2004), Policarpo e Santaella (2018), ainda, Freire (1987 e 1996) como aporte 
para as discussões relacionadas à educação. Por meio dela, pretendemos 
oferecer um curso de extensão para os profissionais vinculados à rede pública 
estadual com o intuito de promover uma integração das tecnologias digitais 
ao processo de ensino e aprendizagem. 

Palavras-chave: Metodologias ativas de aprendizagem; aprendizagem 
significativa; Instagram; tecnologias digitais.
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INTRODUÇÃO

Compreendendo a importância das tecnologias na atualidade, 
é inegável que precisamos desenvolver um processo de aprendiza-
gem compatível com a realidade e, para tanto, é fundamental que o 
ambiente escolar esteja preparado para o aprimoramento das habi-
lidades e competências relativas ao uso das tecnologias digitais em 
favor da educação. Sendo assim, é fundamental discutirmos o que 
tange à formação do professor, visto que grande parte dos docentes 
não foram preparados para trabalhar com as tecnologias disponíveis 
e acessíveis a uma grande parte da sociedade. Conforme apontam 
Quadro-Flores e Raposo-Rivas (2017), é necessário que haja uma 
atualização nas práticas pedagógicas, formativas e afins que englobe 
a inclusão das tecnologias na rotina dos docentes para que dominem 
esses instrumentos e sejam capazes de utilizá-los em suas aulas. É 
importante ressaltar que, de acordo com a competência geral cinco11 
da BNCC (2018), devemos promover o desenvolvimento de com-
petências e habilidades relacionadas ao uso responsável e crítico 
das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, as TDICs. 
Esse projeto será desenvolvido para alinhar-se com a proposta de 
formação de professores, direcionando o foco para a promoção de 
uma proposta formativa. A fim de capacitar os professores, iremos 
desenvolver um trabalho voltado para a elaboração de um material 
formativo que favoreça o uso da ferramenta Instagram como meio de 
divulgação de conteúdo educacional.

E ainda nessa perspectiva, temos como objetivo geral com-
preender como podemos ampliar as possibilidades de Aprendizagem 
Significativa por intermédio das Metodologias Ativas de Aprendizagem 

11 “Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.” (BNCC, 2018).
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utilizando a rede social Instagram. Para entender os aspectos especí-
ficos dessa pesquisa, nortearemo-nos pelas seguintes demandas: a 
realização de um levantamento de teses e dissertações acerca do as-
sunto; levantamento de dados acerca do uso da rede social Instagram, 
promoção de uma integração das  tecnologias digitais ao processo de 
ensino e aprendizagem; viabilização das orientações aos professores 
em relação ao uso de tecnologias e metodologias ativas com os alu-
nos no cotidiano escolar; fortalecimento do uso das Metodologias Ati-
vas de Aprendizagem no processo educacional; e a produção de um 
e-book para compartilhar as metodologias e experiências aprimoradas 
no desenvolvimento desse projeto.

PERCURSO METODOLÓGICO

Visando estabelecer as devidas relações entre as etapas des-
ta pesquisa, elaboramos nosso percurso metodológico baseado nas 
necessidades apresentadas pelo próprio projeto. Sendo a nossa pro-
posta uma análise de possibilidades de aprendizagem, consideramos 
aqui a pesquisa qualitativa como um método para análise e discussão 
dos dados a serem coletados, de acordo com Flick (2009) a plura-
lização da sociedade “exige uma nova sensibilidade para o estudo 
empírico das questões” (p.20). E assim, no que tange a compreensão 
dessa gama plural de informações, a aplicação de uma pesquisa-a-
ção será fundamental para identificar o perfil do grupo envolvido na 
primeira implementação, nos possibilitando traçar as estratégias, co-
letar os dados, realizar as discussões e nortear os desdobramentos 
necessários ao aprimoramento da proposta de formação. Conforme 
afirma Thiollent (2001), a pesquisa-ação permite um compartilhamento 
de experiências entre os indivíduos que desempenham um papel ativo 
na própria realidade observada, possibilitando assim uma visão ampla 
e crítica ao longo do processo. 
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Algumas etapas já estão sendo desenvolvidas para a funda-
mentação teórica da pesquisa, começamos com a discussão com 
os pares. Para tal procedimento, fizemos uma busca dos descritores 
“Metodologias Ativas da Aprendizagem” e “Instagram”, no período 
temporal de 2014 a 2021 nos principais bancos de dados de traba-
lhos acadêmicos, observamos que para nosso campo de pesquisa os 
resultados mais relevantes estavam contidos no Catálogo de Teses e 
Dissertações da Capes e no Google Acadêmico, finalizando o nosso 
levantamento com 9 dissertações e 1 tese. Em seguida realizamos o 
diálogo das pesquisas selecionadas com o nosso trabalho. Realizamos 
também uma delimitação epistemológica dos termos apresentados na 
proposta inicial deste trabalho e os temas pertinentes à compreensão 
das complexidades envolvidas no processo de desenvolvimento da 
pesquisa. Procuramos esclarecer os conceitos de Metodologias Ativas 
da Aprendizagem, ancorados em Bacich e Moran (2018). A relação da 
Geração Z, que é o atual público do ensino médio, e as redes sociais, 
dando ênfase ao Instagram, por intermédio dos dados disponibiliza-
dos pela Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes 
no Brasil (2019 e 2020). Além de trazermos à baila a discussão sobre 
a formação de professores por intermédio da discussão com autores 
como Policarpo e Santaella (2014 e 2018), Morin (2007), Zabala (1998), 
Imbernon (2011) e demais autores que julgarmos necessários à dis-
cussão do tema. Desenvolveremos também o conceito de Aprendiza-
gem Significativa baseada na teoria Ausubel a partir das discussões e 
traduções de Moreira (2011) e o possível diálogo com Freire (1987 e 
1996) e a emancipação em favor de uma formação crítica.

Adiante, faremos um levantamento via questionários de múltipla 
escolha com os professores da Rede Estadual de Ensino a fim de com-
preender a relação desses profissionais com o uso das TDICs e a rede 
social Instagram para podermos compreender o público para o qual 
desenvolveremos o material da primeira formação.  Após a realização 
da primeira formação, a nossa proposição de aplicação será realizada 
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pelos professores e na sequência aplicaremos um novo formulário de 
múltipla escolha para comparação dos dados e, se possível, coleta-
remos informações, por meio de pergunta aberta, para a melhoria de 
nossa proposta e desenvolvimento do produto educacional.

Esperamos ao fim da realização das etapas propostas promo-
ver um material de qualidade que possa ser amplamente divulgado e 
aplicável a todos os níveis de ensino de maneira transversal e inter-
disciplinar, buscando favorecer a difusão das Metodologias Ativas de 
Aprendizagem e TDICs, nessa perspectiva abordaremos as principais 
Metodologias Ativas de Aprendizagem, como a Aprendizagem basea-
da em problemas, Aprendizagem baseada em projetos, Sala de aula in-
vertida, Rotação por estações, Gamificação e Cultura Maker, bem como 
algumas ferramentas digitais para a produção dos conteúdos, como o 
site Canva, ferramentas do Google e recursos do próprio Instagram.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Os procedimentos utilizados para delimitação dos estudos con-
sideraram as seguintes etapas: a) Definição dos descritores de pesqui-
sa: “metodologias ativas” e “Instagram”; 

b) Definição do período de pesquisa dos descritores, sendo 
considerado apenas a produção entre 2014 e 2021. No período de 
2010 (ano de lançamento do Instagram) até 2014 não foram encon-
trados resultados relacionados à educação básica; c) Exclusão dos 
trabalhos voltados para disciplinas específicas, tendo sido mantida 
apenas as que constavam no título o descritor “Metodologias Ativas”; 
d) A pesquisa foi realizada pelo Catálogo de Teses e Dissertações da 
Capes e Google Acadêmico, foi observado que as demais bases de 
dados estavam contidas dentre os resultados apresentados pelas pla-



154

S U M Á R I O

taformas supracitadas. Após o levantamento com os descritores sele-
cionados, finalizamos nosso quadro com 9 dissertações e uma tese, 
dessa maneira passamos a analisar o conteúdo discutido em cada 
uma delas. Esta etapa de discussão com os pares é relevante para que 
possamos compreender as perspectivas abordadas sobre o tema que 
estamos desenvolvendo. 

Embora Metodologias Ativas de Aprendizagem e Instagram se-
jam assuntos em voga nas discussões educacionais, podemos obser-
var que há uma produção acadêmica muito pulverizada, abrangendo 
diferentes áreas de conhecimento e vários níveis de ensino, dificultan-
do um pouco o processo de seleção e análise dos trabalhos encon-
trados. Para além disso, grande parte das pesquisas encontradas não 
estão disponíveis na íntegra e por isso não foram elencados na nossa 
pesquisa, este é um fator que dificulta ainda mais a compreensão do 
fenômeno educacional das metodologias ativas e do Instagram e ou-
tras redes sociais como instrumentos de ensino e aprendizagem. Sen-
do assim, nos empenharemos ainda mais em produzir uma pesquisa 
ética e de qualidade, com comprometimento em apresentar propostas 
viáveis para a formação de professores.

REFERÊNCIAL TEÓRICO

Compreendendo nossas especificidades em relação a pesquisa 
aqui proposta, iremos nos fundamentar em autores que melhor dialo-
guem com as diferentes frentes apresentadas. Os trabalhos relacio-
nados ao uso de Metodologias Ativas de Aprendizagem e o uso do 
Instagram como ferramenta para produção de conteúdo educacional, 
serão analisados separadamente, pois de maneira geral não conse-
guimos identificar muitos trabalhos com essa conexão. Para o referen-
cial teórico pertinente aos assuntos supracitados, trabalharemos com 
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a perspectiva de Lilin Bacich e José Moran (2018), no que tange as 
Metodologias Ativas de Aprendizagem. Para discorremos acerca do 
tema Instagram e Tecnologias de Digitais da Informação, buscaremos 
Solange Yaegashi (2017), Clayton Policarpo (2018), Lucia Santaella 
(2014 e 2018) e possivelmente outros autores ainda não relacionados, 
além das Pesquisas do IBGE (2019 e 2020) e Do Centro Regional de 
Estudos para o Desenvolvimento Da Sociedade Da Informação (2019 e 
2020). Nos temas relacionados à Aprendizagem Significativa, baseado 
na teoria de David Paul Ausubel, utilizaremos as traduções e comentá-
rios de Marco Antonio Moreira (2011) em diálogo com as discussões 
de Paulo Freire (1987 e 1996) sobre educação e autores como Luiz 
Antônio Marcuschi, Lucia Santaella, Paula Alves de Quadros-Flores e 
Manuela Raposo Rivas para compreendermos o uso das tecnologias 
relacionadas aos assuntos educacionais.

Nas discussões pertinentes à formação de professores, busca-
remos autores que tragam reflexões acerca da necessidade de pro-
cessos contínuos de desenvolvimento do profissional da educação, 
como Edgar Morin (2007), Antoni Zabala (1998), Francisco Imbernon 
(2011), e outros autores que discutem essas questões. Outros referen-
ciais, quando necessários, serão incorporados ao estudo.

PRODUTO EDUCACIONAL

O papel de protagonista vislumbrado pelas metodologias ati-
vas relaciona-se diretamente com a visão freiriana, em que o pro-
fessor é visto como mediador do processo de aprendizagem, e é 
nessa perspectiva que norteamos a proposta do Instagram Coletivo: 
compartilhando saberes.
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O linguista Luiz Antônio Marcuschi, no texto “O hipertexto como 
um novo espaço de escrita”, nos provoca o tempo todo a pensar 
no ambiente virtual como o desafio a ser encarado, pois, para ele, 
“não está claro ainda como desenvolver uma política de letramento 
acoplada a uma nova tecnologia de modo culturalmente sensível”  
(MARCUSCHI, 2001, p. 80).

Com o advento da pandemia no ano de 2020, os professores 
se viram obrigados a utilizar diferentes tecnologias para manter o 
contato com os alunos e desenvolver os conteúdos escolares em 
plataformas digitais, as quais, em sua maioria, não dominavam. Tais 
exigências marcaram uma ruptura no que conhecíamos por escola, 
tornando imperativo que as ações formativas para o público docente 
levem em consideração cada vez mais as particularidades do proces-
so de ensino e aprendizagem em ambientes virtuais.

Sendo assim, para a divulgação e socialização da pesquisa será 
desenvolvido um e-book contendo sucintamente o referencial teórico 
e a análise dos resultados do projeto, bem como priorizando possíveis 
orientações para o desenvolvimento contínuo de projetos como esse 
no ambiente escolar. Serão abordadas as instruções e particularidades 
das ferramentas tecnológicas para o enriquecimento das produções, 
colocando em foco a rede social Instagram e seus recursos.

RESULTADOS PRELIMINARES

Por se tratar de um projeto baseado na observação de uma prá-
tica similar a uma já desenvolvida anteriormente, nossas discussões 
se aprofundam em virtude de constatarmos a eficácia de aplicação 
dos procedimentos propostos em uma escala mais abrangente. Ao ob-
servarmos a prática do uso de Metodologias Ativas de Aprendizagem  
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para a produção de conteúdo educacional a serem publicados no Ins-
tagram, constatamos que o engajamento e interesse dos alunos foi  
acima do esperado, pois eles ficaram satisfeitos em acompanhar o 
retorno de suas produções por meio dos comentários dos colegas 
que seguiam a página e o fluxo de compartilhamentos, repostagens 
e demais formas de interação foram fundamentais para aumentar a 
satisfação ao desenvolver esse trabalho. Além disso, os alunos pas-
saram a sugerir que ampliássemos o projeto nas demais disciplinas 
escolares, além de sugerirem temas culturais e de entretenimento para 
o compartilhamento. Nesse momento foi que percebemos o potencial 
da prática realizada, e assim estamos nos empenhando para que este 
projeto auxilie na divulgação e ampliação da aprendizagem significati-
va que observamos com os primeiros grupos participantes.

CONSIDERAÇÕES

Compreendemos que ainda temos um longo caminho pela fren-
te, mas estamos dispostos a promover cada vez mais melhorias em 
nossa prática e utilizar ao máximo os recursos que temos à nossa dis-
posição para que, ao concluirmos essa pesquisa, possamos trazer re-
sultados satisfatórios. Buscaremos incansavelmente aprimorar nossas 
discussões teóricas a fim de desenvolvermos um produto educacional 
que seja acessível, prático e relevante para nossos colegas professo-
res. Diante das observações realizadas nesse período em que as Tec-
nologias Digitais e Informação e Comunicação se fizeram essenciais 
para a manutenção das instituições educacionais, tivemos a oportuni-
dade de refletir o quanto a responsabilidade do processo de ensino e 
aprendizado é focado no professor e como nem sempre o professor 
está preparado para contornar as adversidades.
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Planejamos assim abarcar em nossas discussões questões que 
tangem também a necessidade de envolvimento do aluno no processo 
de ensino aprendizagem, e algumas possibilidades que favoreçam a 
formação continuada dos professores no intuito de favorecermos o 
desenvolvimento de uma educação abrangente e crítica.
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Resumo: O presente trabalho está inserido no campo das artes urbanas e tem 
como objetivo problematizar os conflitos e as contradições da cidade por meio 
das obras do artista urbano Fredone Fone, transformando essa problematiza-
ção em subsídio para a elaboração de material educativo a ser compartilhado 
com educadores sociais e professores da Educação Básica. A pesquisa será 
norteada a partir das produções que dialogam com o Materialismo Histórico-
-Dialético. Para tanto, irá buscar seus aportes teóricos nos autores que têm 
estudado o direito à cidade como Ana Fani Alessandri Carlos (2007, 2008) e 
David Harvey (2009, 2014) e nos estudos e pesquisas produzidos pelo Grupo 
de Estudos e Pesquisa sobre Educação na Cidade e Humanidade (Gepech), 
que tem seus alicerces centrados nas obras do sociólogo e filósofo marxista 
Henri Lefebvre (2001, 2008) e por seus comentadores. Para a discussão e 
análise sobre os percursos históricos e conceituais das obras do artista urbano 
Fredone Fone, o estudo almeja tomar como base os conceitos de dialogismo e 
polifonia a partir de Mikhail Bakhtin (2000, 2014). Quanto ao processo metodo-
lógico, trata-se de uma pesquisa teórico-empírica, de abordagem qualitativa, 
que objetiva produzir, organizar e interpretar seus dados à luz dos pressu-
postos teórico-metodológicos do materialismo histórico-dialético. A metodo-
logia contempla também ações de formação continuada com professores da 
Educação Básica e educadores sociais. Aliado a esse processo de formação 
docente será produzido um material educativo em formato de e-book, com 
perspectiva de ser um recurso que venha subsidiar a ação pedagógica do 
professor e do educador social.

Palavras-chave: Graffiti; arte urbana; grafite; formação docente.
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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa está vinculada ao Programa de Pós-Graduação 
em Ensino de Humanidades (PPGEH) do Instituto Federal do Espírito 
Santo (IFES), campus Vitória. Integra a linha de pesquisa Formação 
de Professores em Ensino de Humanidades e a linha temática Edu-
cação, Cidade e Representações Artísticas. O interesse pelo tema foi 
construído ao longo de 20 anos trabalhando em diferentes espaços 
educativos, especificamente em projetos sociais com adolescentes e 
jovens, quando pude perceber como eles construíam suas sociabili-
dades, utilizando várias expressões artísticas e culturais e ocupando 
múltiplos espaços da cidade. Nesse percurso, fui compreendendo a 
relevância do graffiti como manifestação urbana de resistência a uma 
lógica capitalista hegemônica de sociedade e sua potência visual e 
verbal, que trazia nos seus traços discursos e mensagens que ecoa-
vam várias formas de denúncias de mercantilização do espaço urbano. 
Nesse contexto, conheci o artista capixaba Fredone Fone. Ele busca-
va inspiração para desenvolver sua arte nos trabalhos que realizava 
como pedreiro e pintor junto com seu pai. Nas suas obras, mostrava 
elementos significativos sobre problemáticas sociais relevantes, pre-
sentes nos grandes centros urbanos, como a luta pela casa própria, a 
violência urbana e a resistência cultural da juventude da periferia.

Assim, após acompanhar a trajetória do artista urbano Fre-
done Fone, muitas indagações foram surgindo e estimulando a 
busca por um maior aprofundamento sobre as interfaces das artes 
urbanas e a cidade.

Entre tais indagações, citam-se: 

• Até que ponto essas obras do artista urbano Fredone Fone, com 
suas práticas discursivas e reivindicatórias, são um instrumento 
de resistência à cultura dominante?
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• Até que ponto Fredone teve que mudar sua característica de 
grafiteiro que pintava na rua para atender à demanda do Siste-
ma Institucional da Arte? 

• Será que as obras do artista Fredone Fone podem incentivar de-
bates sobre a cidade, contribuindo para processos formativos e 
elaboração de material educativo voltado para educadores so-
ciais e professores da Educação Básica?

Essas indagações nos levaram a delimitar como problema de 
pesquisa a seguinte questão: quais conflitos e contradições relacio-
nados à cidade podem ser desvelados por meio das obras do artista 
capixaba Fredone Fone?

O estudo busca definir sua hipótese de pesquisa partindo do en-
tendimento de que existe um processo preponderante de dominação 
sociocultural e financeira imposto pela lógica do capital sobre o pro-
cesso de formação das cidades, fato que tem acentuado uma profun-
da desigualdade social e limitado cada vez mais o acesso das pessoas 
a espaços públicos de lazer e de produção coletiva. Nesse contexto, 
percebe-se que algumas expressões culturais ainda encontram espa-
ços para se contrapor a essa lógica hegemônica, resistindo ao instituí-
do e construindo outras maneiras de se reinventar no espaço urbano. 
Partindo dessa premissa, a pesquisa procura apontar que as obras 
do artista capixaba Fredone Fone apresentam discursos contestatórios 
e reivindicatórios, ainda capazes de recriar modos de existência que 
nos forneçam pistas para entender conflitos e contradições ocultos na 
cidade, para além dos discursos oficiais.

Nesse sentido, o objetivo geral desta pesquisa é problematizar 
os conflitos e as contradições da cidade por meio das obras do artista 
urbano Fredone Fone, transformando essa problematização em subsí-
dio para a elaboração de material educativo a ser compartilhado com 
educadores sociais e professores da Educação Básica. Para atingir 
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esse objetivo geral, a pesquisa definiu como seus objetivos específi-
cos: analisar as obras do artista Fredone Fone, de modo a identificar 
como os conflitos e contradições sobre a cidade são ali representa-
dos; elaborar material educativo a partir das obras do artista Fredone 
Fone, de modo a subsidiar as práticas de educadores capixabas e 
professores da Educação Básica e planejar e executar formação de 
educadores sociais e professores da Educação Básica como forma de 
compartilhar e validar o material educativo produzido.

PERCURSO METODOLÓGICO

O estudo configura-se como uma pesquisa teórico-empírica 
que pretende produzir, organizar e interpretar seus dados à luz dos 
pressupostos teórico-metodológicos do materialismo histórico-dialéti-
co. Segundo Leite (2018, p. 53),

[...] o Materialismo Histórico-Dialético compreende que a reali-
dade objetiva é histórica e para explicá-la cabe revelar sua di-
mensão diacrônica (ocorrida ao longo do tempo), permitindo, 
assim, observar essa realidade como processo em desenvol-
vimento.

Nesse sentido, o estudo acredita que esse método possibilita 
uma apreensão mais crítica da realidade, contribuindo para o pesqui-
sador avançar para além das aparências do objeto investigado.

Nessa perspectiva, foi realizada pesquisa bibliográfica, bus-
cando investigar os autores e pensadores que voltaram seus estudos 
para a temática do direito à cidade por um viés marxista, como Henri 
Lefebvre (2001, 2008), David Harvey (2009;2014) e Ana Fani Alessan-
dri Carlos (2007, 2008, 2020), e aprofundamento sobre os estudos do 
Gepech (CÔCO et al., 2018), voltados para a educação na cidade.
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Dessa forma, por meio desse referencial teórico pesquisado e 
da revisão de literatura realizada, foi construído o arcabouço de análise 
da presente pesquisa. Ainda nessa direção, objetivando compreender 
as mensagens, os conceitos e os discursos que perpassam as ima-
gens produzidas pelo artista urbano Fredone Fone, o estudo pretende 
utilizar o conceito bakhtiniano de análise dialógica do discurso.

Para Macêdo (2015), essa concepção bakhtiniana possibilita 
um conhecimento significativo sobre essas imagens por meio das 
suas leituras dialógicas:

[...] uma análise do discurso tem como objeto enunciados con-
cretos e a produção de sentidos gerada pela interação entre 
sujeitos situados social e historicamente. A linguagem é enten-
dida como uma arena de lutas, na qual diferentes discursos 
entram em relação: aproximam-se, afastam-se, estabelecem 
alianças em alguns momentos e geram conflitos em outros. 
Interessa aqui compreender as condições de produção do 
discurso, analisá-lo a partir do entendimento de seu contexto 
sócio-histórico-ideológico no qual estão inseridos os interlocu-
tores (MACÊDO, 2015, p. 78).

Nesse sentido, a autora traz reflexões que apontam a impor-
tância do lugar de fala, mostrando como essa fala está diretamente 
relacionada à posição de classe e às relações de poder.

Os sujeitos da pesquisa serão o artista urbano Fredone Fone, 
relacionado ao objeto de estudo, e os professores da Educação Bá-
sica e educadores sociais, relacionados à produção e à validação 
do material educativo.

Para obtenção de dados, será realizado um conjunto de téc-
nicas e instrumentos que combinam diversos métodos qualitativos, 
como análise bibliográfica e documental, observações sistemáticas, 
registro fotográfico das produções artísticas, entrevistas semiestrutu-
radas e visitas a museus e galerias. Os dados serão analisados a partir 
do referencial teórico estudado.
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REVISÃO DE LITERATURA

Considerando a amplitude da temática a ser pesquisada, pro-
curamos realizar um processo de diálogo com os pares por meio 
de um levantamento de produções acadêmicas em um âmbito mais 
local, ou seja, trabalhos produzidos no estado do Espírito Santo, e de 
outro levantamento dessas produções em um contexto mais amplo, 
em nível de Brasil. Nesse sentido, em âmbito local utilizamos, como 
fonte de dados, teses, dissertações e livros que compõem o Pro-
grama de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades (PPGEH) do 
Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), do Programa de Pós- Gra-
duação em Educação (PPGE) da Universidade Federal do Espírito 
Santo (Ufes) e do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Educação na 
Cidade e Humanidade (GEPECH).

Buscamos assim, nesses levantamentos realizados, desenvol-
ver uma apropriação dos conhecimentos já produzidos sobre o assun-
to de modo a subsidiar nossa pesquisa. Nessa perspectiva, identifica-
mos quatro dissertações de mestrado que mais se aproximavam do 
nosso estudo: a do pesquisador André Luiz Neve Jacintho, intitulada 
Leitura Poética da Cidade de Vitória na Obra de Elmo Elton; o estudo 
de Jéssica Ribeiro Spadeto com o título Muros que educam: identi-
dade de gênero e graffiti na cidade de Vitória/ES; o trabalho de Maria 
Raquel Ardisson Passos, intitulado Cidade, Educação e Música: con-
flitos e contradições sobre a cidade de Vitória e canções capixabas, e 
a pesquisa de Alexsandra Loss Franzin, com o título Marcovaldo e os 
doze passeios em Vitória: Construindo aprendizado a várias mãos sobre 
educação na cidade. As dissertações são vinculadas ao Programa de 
Pós-Graduação em Ensino de Humanidades do IFES campus Vitória. 
Tomamos ainda como base relevante para a revisão de literatura a tese 
de doutorado da professora Erika Sabino de Macêdo, realizada no Pro-
grama de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do 
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Espírito Santo, intitulada Leitura de imagem, dialogismo e graffiti: contri-
buições para o ensino da arte (MACÊDO, 2015), e o livro da professora 
Priscila de Souza Chisté Leite, Entre o direito à literatura e o direito à 
cidade: mediações das “Cidades Invisíveis” para a formação do leitor 
responsivo, lançado pela editora Pedro & João em 2021. 

Quadro 1 – Relação de pesquisas em âmbito local.

10

Título Autor Ano Programa

Leitura de Imagem, 
Dialogismo e Graffiti: 
contribuições para 
o ensino da arte

Erika Sabino 
de Macedo 2015

Programa de Pós-Gra-
duação em Educação 
da Universidade 
Federal do Espírito

Leitura Poética da 
Cidade de Vitória na 
Obra de Elmo Elton

André Luiz 
Neve Jacintho 2018

Programa de Pós-Gra-
duação em Ensino 
de Humanidades

Muros que educam: iden-
tidade de gênero e graffiti 
na cidade de Vitória /ES

Jéssica Ribeiro 
Spadeto 2019

Programa de Pós-Gra-
duação em Ensino 
de Humanidades

Cidade, Educação e 
Música: conflitos e 
contradições sobre 
a cidade de Vitória e 
canções capixabas

Maria Raquel 
Ardisson Passos 2020

Programa de Pós-Gra-
duação em Ensino 
de Humanidades

Marcovaldo e os doze 
passeios em Vitória: 
construindo aprendizados 
à várias mãos sobre 
educação na cidade

Alexsandra 
Loss Franzin 2020

Programa de 
Pós-Graduação em 
Ensino de Humani-
dades do Instituto 
Federal do Espírito 
Santo, campus Vitória

Entre o direito à 
literatura e o direito à 
cidade: mediações das 
“Cidades Invisíveis“

Priscila de 
Souza Chisté 
Leite

2021 Pedro & João Editores

Fonte: Elaboração própria (2021).
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Com relação à revisão de literatura em âmbito mais geral, con-
sultou-se o Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Os descri-
tores utilizados para a pesquisa nessa referida fonte foram “Graffiti”, 
“Arte Urbana” e “Grafite”.

Nessa perspectiva, no dia 26 de Junho de 2021, em consul-
ta ao Catálogo de Teses e Dissertações da Capes, utilizando os 
descritores “Graffiti”, “Arte Urbana” e “Grafite”, encontramos 2.022 
teses e dissertações no total, sendo 242 sobre “Graffiti”, 121 sobre 
“Arte Urbana” e 1.659 sobre “Grafite”. A partir dessa consulta, fize-
mos a leitura dos títulos dos trabalhos encontrados e selecionamos 
os que tinham maiores relações com a temática da nossa pesqui-
sa. Assim, no que se refere ao descritor “Graffiti”, selecionamos os 
dez trabalhos mais próximos do nosso estudo. A partir da leitura 
dos resumos desses trabalhos, destacamos dois que mais se apro-
ximavam da nossa pesquisa, conforme quadro a seguir.

Quadro 2 – Relação de pesquisas em âmbito nacional.

Descritor
Graffiti

Título Autor Ano Programa

Grafismos urbanos: 
mensagens políticas em 
grafites e pichações na 
região central de Porto 
Alegre (2013-2014)

Tainara 
Andressa 
Becker 
Batianello,

2015

Mestrado em Ciências da 
Comunicação (Universi-
dade do Vale do Rio dos 
Sinos, São Leopoldo)

Mãos e a cidade: uma 
análise sobre a trajetória 
de Rodrigo Grau e 
a prática de graffiti 
no Rio De Janeiro

Beatriz Novo 
Rodrigues Silva 2017

Mestrado em Cultu-
ra E Territorialidades 
(Universidade Federal 
Fluminense, Niterói)

Fonte: Elaboração própria (2021).
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Em relação ao descritor “Arte Urbana”, foram identificados 121 
trabalhos dentre os quais selecionamos 12 que mais tinham aproxi-
mação com nosso objeto de pesquisa e a partir dos quais identifica-
mos dois que eram mais relevantes para nosso estudo, de acordo 
com o quadro a seguir.

Quadro 3 – Relação de pesquisas em âmbito nacional.

Descritor
Arte urbana

Título Autor Ano Programa

A cidade e o suporte: 
arte urbana, merca-
do e subversão

Debora Ma-
chado Visini 2017

Mestrado em Artes Visu-
ais (Universidade Federal 
da Paraíba, João Pessoa)

Contra a cidade cinza: a pi-
chação, o grafite e as pos-
sibilidades de subversão

Luiz Antonio 
Furtado Aguiar 2018

Mestrado em Geografia 
(Pontifícia Universida-
de Católica do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro)

Fonte: Elaboração própria (2021).

Com relação ao descritor “Grafite”, foram encontradas 1659 teses e 
dissertações. Foram selecionadas inicialmente 22 pelos títulos que 
tinham proximidade com nossa pesquisa e, depois da leitura dos re-
sumos, foram destacados os três mais relevantes para nosso estudo.

Quadro 4 – Relação de pesquisas em âmbito nacional.

Descritor
Grafite

Título Autor Ano Programa

Grafites: dissidência ou subordi-
nação? Um estudo dos grafites 
como fenômeno estético/cul-
tural e seus desdobramentos.”

Maria Luiza 
Dias Viana 2006

Mestrado em Artes 
(Universidade Federal 
de Minas Gerais, 
Belo Horizonte)

A pedagogia do spray: o que 
faz o grafiteiro, grafiteiro

Anderson 
Xavier 
Tibau 
Gonçalves

2006

Doutorado em Educação 
(Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro)

Curadoria educativa e mediação: 
práticas em arte urbana

Cintia 
Amaral 2015

Mestrado em Estética 
e História da Arte 
(Universidade de São 
Paulo, São Paulo)

Fonte: Elaboração própria (2021).
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A proposta é dialogar com essas produções acadêmicas, mostrando 
as proximidades e os distanciamentos com relação a nossa pesquisa, 
de modo a apreender os conhecimentos necessários para subsidiar a 
elaboração do nosso trabalho. Buscando aprofundar o estudo sobre 
nosso objeto de pesquisa, ainda faremos a revisão de literatura a partir 
do descritor arte contemporânea e cidade.

PRODUÇÃO ARTÍSTICA DE FREDONE FONE

Neste capítulo iremos fazer uma apresentação da trajetória pes-
soal, social e cultural do artista Fredone Fone, mostrando a relevân-
cia do seu trabalho no contexto capixaba e seu percurso por alguns 
estados brasileiros e alguns países do mundo. Pretendemos mostrar  
também como esse percurso de experiências vivenciadas por Fredone 
Fone compõe a base conceitual do seu trabalho e tem uma influência 
na forma de pensar e produzir graffiti no Estado do Espírito Santo.

REFERENCIAL TEÓRICO

Este estudo toma como suas bases predominantes as produ-
ções que dialogam com o materialismo histórico-dialético. Para subsi-
diar o debate referente ao direito à cidade e à educação na cidade, irá 
tomar como fundamento as pesquisas produzidas pelo Gepech, que 
tem seus alicerces centrados nas obras do sociólogo e filósofo marxis-
ta Henri Lefebvre (2001, 2008) e por seus comentadores como David 
Harvey (2009, 2014) e Ana Fani Alessandri Carlos (2007, 2008, 2020). 

Para a discussão sobre os percursos históricos e conceituais 
das obras do artista urbano Fredone Fone, o estudo pretende tomar 
como base os conceitos de dialogismo e polifonia a partir de Mikhail 
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Bakhtin (2000, 2014), com a intenção de analisar as imagens artísticas 
e o discurso que compõem a obra desse artista.

Na perspectiva da formação docente, optamos por buscar os 
alicerces da abordagem histórico-cultural, no que diz respeito à con-
cepção de atividade trazida por Moura (2010, 2017) e os pressupostos 
da pedagogia histórico-crítica defendida por Saviani (2008a, 2008b).

Assim, organizaremos o estudo em quatro partes: a primeira 
aborda a questão da educação na cidade e o direito à cidade, com o 
intuito de destacar esses espaços citadinos como produto do trabalho 
humano, atravessados por conflitos e contradições. Na segunda parte, 
será abordada a temática da arte, arte urbana e arte contemporânea. 
Na terceira parte serão aprofundados os conceitos de dialogismo e 
polifonia trazidos por Mikhail Bakhtin. Fechando o capítulo, traremos a 
discussão da formação de professores, apresentando os referenciais 
teóricos que irão balizar esse processo formativo e os alicerces que 
irão nortear a elaboração do produto educacional a ser realizado.

PRODUTO EDUCACIONAL

A partir do estudo desenvolvido, será elaborado um produto 
educacional conjuntamente ao relatório final da pesquisa. Esse mate-
rial didático será um e-book, que visa subsidiar as práticas pedagógi-
cas de professores da Educação Básica e educadores sociais.

Na elaboração do material educativo, o estudo seguirá as qua-
tro etapas desenvolvidas pelo Gepech, assim distribuídas especifi-
camente: 

[...] a primeira etapa privilegia a investigação do objeto de es-
tudo, contemplando pesquisas empíricas e estudos teóricos e 
bibliográficos, voltados para a elaboração do conteúdo do ma-
terial educativo, em sua versão preliminar”. 
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[...] a segunda etapa refere-se à ação de formação de professo-
res. Ela é essencial para verificar a viabilidade das propostas no 
contexto escolar e adesão/aceitação do público.

[...] a terceira etapa envolve a reelaboração do conteúdo e da 
forma do produto a partir das sugestões dadas na etapa ante-
rior, visando a publicação da última versão do material educati-
vo. A quarta etapa, por fim, diz respeito à divulgação do material 
educativo em plataformas virtuais (CÔCO et al., 2021, p. 99).

A proposta é que esse e-book possa ser uma ferramenta que 
contribua para uma melhor compreensão das relações entre as artes 
urbanas e a cidade.

RESULTADOS PRELIMINARES

A partir do desenvolvimento do nosso estudo, já podemos ca-
racterizar alguns resultados preliminares, tais como o diálogo com os 
pares, em que foi feito o levantamento das produções acadêmicas 
em nível local no acervo do Programa de Pós-Graduação do Ensino 
de Humanidade do campus Ifes Vitória e do Programa de Pós-Gra-
duação em Educação da Ufes, além do acervo do Gepech, e outro 
levantamento, desenvolvido em nível nacional, em que foram realiza-
das as buscas utilizando descritores específicos junto ao catálogo de 
teses e dissertações da Capes. Também podemos destacar como 
resultados preliminares a identificação do referencial teórico que irá 
embasar o desenvolvimento da pesquisa. Dentro desse contexto de 
resultados, também podemos citar a consulta ao acervo de imagens 
do artista Fredone Fone, no sentido de buscar algumas imagens para 
subsidiar o projeto de pesquisa elaborado para a disciplina Meto-
dologia de Pesquisa. Nessa perspectiva, ressaltamos que alguns 
passos iniciais, considerados relevantes para fases posteriores da 
pesquisa, já foram implementados.
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CONSIDERAÇÕES

O estudo tem seus diferenciais por tentar mostrar elementos 
relevantes para desvelar os conflitos e as contradições da cidade a 
partir das obras de um artista urbano. Nesse sentido, procura estabe-
lecer um debate a partir de expressões que ecoam das próprias ruas. 
Acreditamos que essa perspectiva poderá trazer novos olhares para 
os professores de Educação Básica e os educadores sociais que par-
ticiparão do processo formativo. Entendemos que essa perspectiva de 
interação dos professores com essas linguagens citadinas possibilita 
novos olhares e novas descobertas sobre a potência desses espaços e 
suas contradições e a força dos indivíduos que compõem esse cenário.
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Resumo: Este projeto de pesquisa vincula-se à linha de Práticas Educativas 
em Ensino de Humanidades, do Programa de Pós-Graduação em Ensino de 
Humanidades (PPGEH/Ifes). Seu tema central são os possíveis deslocamentos 
movimentados por intermédio de práticas educativas autônomas e inventivas 
desenvolvidas no Espaço de Arte Atelier. Desde 2009, a experiência aconte-
ce na Escola de Ensino Fundamental São Vicente de Paulo (PMV), localizada 
no Centro Histórico da cidade de Vitória (ES), na Cidade Alta. Objetiva-se, 
aqui, cartografar as práticas educativas experimentadas no Espaço de Arte 
Atelier, delineando suas potencialidades, rupturas, contribuições e possíveis 
desdobramentos para a ampliação e compartilhamento de experiências em 
arte enquanto movimento das micropolíticas e dos agenciamentos de resistên-
cia, partindo da perspectiva da invenção de uma educação menor. Assumindo 
como impulso o método cartográfico, pretende-se acompanhar os processos 
inventivos múltiplos e a produção de subjetividades na prática educativa em 
Arte, dimensionando o fazer docente como prática criativa da artista-professo-
ra-pesquisadora. Como produto educacional, propõe-se um brinquedo/objeto 
relacional chamado “O Duo na Caixa”: uma produção coletiva que será gerada 
no contexto da pesquisa a partir de rodas de conversas, e que tem a linguagem 
visual como propositora de intensidades. 

Palavras-chave: Arte; espaço de arte atelier; cartografia; educação menor.



178

S U M Á R I O

INTRODUÇÃO

O Espaço de Arte Atelier, prática educativa que acontece na Es-
cola de Ensino Fundamental da Prefeitura Municipal de Vitória (Espírito 
Santo), completa 13 anos. Na trajetória de sua prática educativa, esse 
espaço foi se transformando em campo experimental ligado à poética 
e a inventividade, implicando na ampliação dos tempos e dos espa-
ços, construídos a partir do compartilhamento de ideias. 

Diferentes e simultâneos deslocamentos surgiram a partir da 
proposição do Espaço de Arte Atelier. Um deles realizou-se na expe-
riência de aprendizagem dos participantes, a partir de fabulações co-
letivas, adversa ao cotidiano escolar. Outro, operou-se na Unidade de 
Ensino Fundamental, já que se trata de uma reorganização alternativa 
ao que se apresenta na política institucional, contribuindo para o repen-
sar de um sistema educacional e suas ações pedagógicas normativas 
(métodos, currículos, objetivos e avaliação). A questão que guia a pes-
quisa aqui em proposição sustenta-se nas seguintes perguntas: quais 
os deslocamentos/provocações são operados entre e por estudantes 
a partir de sua inserção em um espaço de ensino de produção de Arte 
dentro de uma Unidade de Ensino Fundamental? Quais são as com-
posições rizomáticas e agenciamentos que podem ser cartografados 
nas práticas educativas experimentadas no Espaço de Arte Atelier? A 
partir da questão colocada como cerne deste projeto de investigação, 
elencam-se, ainda, outras incógnitas: quais são as relações desses 
participantes com a produção autônoma e coletiva do conhecimen-
to? Espaços de criação e inventividade podem redimensionar o fazer 
pedagógico, questionando outros pontos do sistema de ensino? Uma 
escrita-artista (CORAZZA, 2006) é capaz de cartografar, revelar intensi-
dades e forças em uma análise crítica flexível? Como uma artista-pro-
fessora-pesquisadora pode estabelecer relações entre a sua produção 
inventiva, a experiência estética e a prática educativa?
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PERCURSO METODOLÓGICO

Como metodologia será utilizada a cartografia, com base no 
conceito cunhado por Deleuze e Guattari (2012). Para acompanhar 
os processos de subjetivação desenvolvidos no Espaço de Arte Ate-
lier, será necessário o apoio de procedimentos de investigação que 
possam servir às demandas da pesquisa, utilizando como aporte 
metodológico a cartografia, acompanhando fluxos de conversações 
tecidas em redes de subjetividades, pluralidades compartilhadas a 
partir de encontros, a analisar, por onde deslizam as redes de conver-
sações no cotidiano do Espaço de Arte Atelier e quais são as forças 
e fluxos de afetos e afecções que ao produzirem bons encontros 
constituem em singularidades.

Para tanto, serão realizados encontros, como rodas de conver-
sa, e/ou proposições específicas para o desenvolvimento de reflexões 
a partir das práticas educativas no Espaço de Arte Atelier. Uma rede de 
comunicação produz e entrelaça histórias, formas diferentes de olhar 
o mundo e de pensar entre textos e contextos, cuja fabricação não se 
faz sem conflitos, Carvalho (2009), aponta como as redes de conversa-
ções funcionam como redes de trabalho cognitivo, linguístico e afetivo.

Como estratégias flexíveis para as conversações, apresentare-
mos imagens disparadoras que provoquem memórias, fabulações e 
expressões em linguagem visuais e verbais: desenhos, textos, gestos, 
esboços, croquis e uma proposta de intervenção – ação colaborativa.

REVISÃO DE LITERATURA

Partindo da ideia de deslocamentos e invenções no campo das 
práticas educativas em arte, apresentamos fundamentações teóricas, 
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abordagens e aproximações com o estudo a ser realizado — pesqui-
sas que versam sobre essas temáticas: análise cartográfica, arte, com-
posições rizomáticas e resistências.

Esse levantamento faz referência a resultados de pesquisas 
presentes no acervo do Programa de Pós-Graduação em Ensino de 
Humanidades (PPGEH) do IFES, nos materiais de consulta da CAPES 
e na BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações). Essa 
etapa foi realizada por meio de consulta virtual em diferentes sites de 
busca de trabalhos acadêmicos. A partir dos descritores “cartografia”, 
“Deleuze”, “rizoma”, “arte” e “resistência”, o localizador apontou um 
total de 24 pesquisas — entre teses e dissertações — relacionadas 
ao tema aqui proposto. Contudo, dentre os 24 trabalhos encontrados, 
apenas 06 — que datavam de 2012 a 2020 — tinham relação estreita 
com o tópico em questão, trazendo aproximações significativas com a 
produção inventiva em arte e as estratégias flexíveis de análise crítica, 
como pressupõe uma cartografia. Objetivando iniciar as investigações 
acerca do material bibliográfico encontrado, organizou-se um quadro 
(Quadro 1) com informações centrais ao seu respeito. Nota-se:

Quadro 01 – relação de estudos pesquisados.

Ano Autor Título Tipo Origem Temática

2020 Almeida, 
Lysia da Silva

Corpo como potência 
educativa: experimen-
tações artísticas com a 
comunidade do Território 
do Bem em Vitória – ES.

Dissertação
Instituto 
Federal do 
Espírito Santo

A relação do corpo e 
a arte, possibilidades 
de inventividades e 
resistências, traça-
do cartográfico.

2019
Pereira, 
Ernandes 
de Oliveira

Cartografia, mapas e 
experimentações com 
linguagens da arte: 
processos de produção 
de outras geogra-
fias em educação

Tese
Universidade 
Federal do 
Espírito Santo

Redes de conversa-
ções, capturas de 
narrativas, enunciados 
e inventividades 
através das linguagens 
da arte em diferentes 
espaços/ tempos. 
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2019 Souza Jailton 
Couto, de

Artefatos e “cArtografias”: 
o ensino da arte e a res-
significação do ambiente

Dissertação
Universidade 
Federal de 
Pelotas

Práticas educativas 
no ensino da arte.

2017 Paste, Rosana 
Lucia

Artista-professor: 
cartografia e processo Tese

Universidade 
Federal do 
Espírito Santo

Rizoma e conexão no 
trabalho do artista e 
professor, heterogê-
nese e multiplicidade 
de Gilles Deleuze 
e Félix Guattari.

2012
Medeiros, 
Fernanda 
Vieira de

Cartografias com 
crianças: composi-
ções e paisagens que 
afirmam o desejo de 
uma vida bonita

Dissertação
Universidade 
Federal do 
Espírito Santo

A invenção em percur-
sos na arte, cartogra-
fando outras compo-
sições na educação. 

2016

Matricardi, 
Maria Eugênia 
Lima soares 
Trondoli

Ações, políticas estéticas, 
heterotopias nômades: 
lugares possíveis

Dissertação Universidade 
de Brasília

Heterotopias, espaços 
da criação em arte, 
políticas estéticas 
e resistências.

Fonte: elaborado pela pesquisadora a partir dos repositórios de 
trabalhos acadêmicos do IFES, CAPES e BDTD (2021).

REFERENCIAL TEÓRICO

Essa pesquisa está centrada nas práticas educativas inventivas 
e nos processos criativos em arte desenvolvidos no Espaço de Arte 
Atelier (EMEF SVP), por isso referenciam esse estudo em diálogo, au-
tores ligados à Filosofia da diferença e ao processo metodológico car-
tográfico de análise, cunhado por Deleuze e Guattari (2012).

Na articulação de conceitos sobre a invenção, o professor-artista-
-pesquisador e os bons encontros, com a chamada “educação menor”, 
como trincheira e resistência, Gallo (2008), privilegiamos os autores: 
Rolnik (1989), Tomaz (2002), Spinosa (2012), Basbaum (2006), Kas-
trup (2007) e para embasar a ideia de micropolítica, sobre os lugares,  
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os espaços e a ordem institucional que afetam corpos, em coletivos 
articulados como políticas ativas, teremos como referencial as autoras: 
Carvalho (2019), com a rede de conversações e Corazza (2006).

Sendo assim, partiremos para cartografar os processos inventi-
vos do Espaço de Arte Atelier, como uma prática educativa interessada 
na construção de um espaço horizontal e imersivo de compartilhamen-
to do sensível, no qual os processos educativos são assumidos como 
vivência partilhada que convida a diluição dos contornos determinados 
e normativos, junto à potência de criação da vida.

PRODUTO EDUCACIONAL

Será gerado no contexto dessa pesquisa, como produto educa-
cional, um brinquedo/objeto relacional intitulado “O Duo na Caixa”. Ele 
abordará as experiências vividas e compartilhadas no Espaço Atelier, 
com design desenvolvido a partir do conceito do objeto/caixa, lâmi-
na com impressão frente e verso planificado com vincos para dobras, 
textos, cores e imagens que propiciem a intervenção e manipulação 
do participante. Para pensar em objeto relacional, revisitamos as pro-
vocações aos sentidos do artista Hélio Oiticica com os “Bólides”, tra-
balhos construídos entre os anos 1963 e 1979. Esses, são trabalhos 
em formato de caixa, na qual o espectador-participador é convidado a 
explorar as diferentes possibilidades desses objetos com outros senti-
dos, fruindo suas cores, texturas e materiais. 

O brinquedo/objeto relacional será desenvolvido a partir de en-
contros em rodas de conversas, tendo a linguagem visual como prin-
cipal disparadora/propositora de intensidades — estratégias flexíveis 
de análise crítica que, cartografadas, apontam linhas de fuga, ruptura 
e resistência. Ele contará com textos e imagens que partem das cons-
truções desenvolvidas nos quatro encontros previstos e da proposta 
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de intervenção colaborativa. O material educativo estará disponível vir-
tualmente e tem como objetivo gerar reflexões, ativar subjetividades/
multiplicidades e ampliar possibilidades acerca do ensino da arte na 
educação básica em interface com a cultura local, considerando os três 
eixos em sua construção: conceitual, pedagógico e comunicacional.

RESULTADOS PRELIMINARES

A pesquisa está em uma etapa inicial, porém com seleção e 
leituras de referenciais significativos, como: livros, dissertações e teses 
que possam embasar teoricamente esse estudo, trazendo conceitos 
ligados ao rizoma, ao agenciamento e a abordagem metodológica car-
tográfica, priorizando o refletir sobre as práticas educativas inventivas 
no Espaço de Arte Atelier.

Para a rede de conversações, elaboramos uma sequência que 
chamamos de estratégias flexíveis (fotografias, obras de arte e propos-
ta de intervenção colaborativa), que sejam capazes de servir como dis-
paradores para as reflexões/conversações com o grupo pesquisado 
(12 crianças e adolescentes, de 07 a 14 anos, participantes do Espaço 
de Arte Atelier). As narrativas em conversações, a partir das estratégias 
flexíveis previstas, farão parte do produto educacional proposto, o ob-
jeto relacional: “O Duo na Caixa”.

CONSIDERAÇÕES

Nessa pesquisa nos posicionamos como cartógrafos, com uma 
participação atenta e afetiva, um mergulho nos percursos, nas inten-
sidades e sutilezas das narrativas que se apresentam no coletivo do 
Espaço de Arte Atelier (EMEF SVP).
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Tratar da concepção de micropolítica, rizoma e agenciamentos 
para pensar uma educação menor, pressupõe pensar a educação di-
ferentemente do que se pensa. Ela deixa de ser campo de reprodução 
de conhecimentos, de território de formação moral e de instrumentali-
zação nesta relação com conhecimento, para ser pensada como um 
campo de experimentação, como espaço de variações criativas para 
uma aprendizagem inventiva, é o que o Espaço de Arte Atelier vem 
desejando, encontros para a troca de saberes, para a afetividade e a 
alegria, conhecimento construído em rede no coletivo, eixo fundamen-
tal dessa pesquisa em arte.
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Resumo: O presente trabalho é uma proposta de pesquisa a ser desenvolvi-
da no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades, do Instituto 
Federal do Espírito Santo, Campus Vitória, vinculada à linha de Formação de 
Professores e sublinha Educação, Cidade e Representações Artísticas. Tem 
foco na formação de professores da cidade de Cachoeiro de Itapemirim da 
Educação Infantil, na proposta de contação de histórias que chamamos de 
emancipadora. Para isso, desenvolvemos uma metodologia dividida em dois 
momentos. No primeiro será uma metodologia teórico-empírica em que de-
senvolvemos nossa proposta de contação de histórias através de estudos 
estéticos do teatro épico e pedagógicos da teoria histórico-cultural. No se-
gundo momento, validaremos a proposta por meio de ação colaborativa com 
professores, que contribuirão com o projeto durante uma ação de formação. 
O principal objetivo da pesquisa é desenvolver uma proposta de contação de 
histórias emancipadora, que possa fundamentar a atividade de professores, 
aprimorando a qualidade da realização dessa atividade em contexto educa-
tivo. Para realizar esse objetivo dialogamos com teóricos que tenham base 
no materialismo histórico e dialético, tendo como principais: Brecht, Weiss, 
Leontiev, Vigotski, Moura, Lefebvre, e Mészáros. O produto educacional será 
feito no formato Ebook. Esperamos com este trabalho valorizar a contação de 
histórias enquanto atividade artística e pedagógica, tornando-a ferramenta de 
uma educação contra a alienação.

Palavras-chave: Contação de histórias; teatro épico; teoria histórico-
cultural; emancipação.



189

S U M Á R I O

INTRODUÇÃO

O presente trabalho apresenta uma proposta de pesquisa a ser 
desenvolvida no contexto do Programa de Pós-Graduação em Ensino 
de Humanidades, do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vi-
tória. Tal proposta está vinculada à linha de formação de professores, 
assim como integra ações de pesquisas realizadas pelo Grupo de Pes-
quisa Educação na Cidade e Humanidades (GEPECH).

Considerando essas vinculações, o projeto tem como foco de 
estudo a formação de professores, abordando a temática da contação 
de histórias em função de uma pedagogia emancipadora, conside-
rando a potencialidade da contação de história enquanto ferramenta 
da arte e da educação para além de uma mediação de leitura acrítica. 
Inspira-se nos fundamentos do materialismo histórico e dialético, onde 
é possível compreender a realidade em sua condição mutável e con-
traditória, e a partir de uma análise minuciosa desenvolver proposições 
que possibilitem a superação de certas contradições. 

Para isso, é necessária a compreensão de diversos aspec-
tos da realidade, como a historicidade da prática de contação de 
histórias, a influência da indústria cultural (ADORNO & HORKHEI-
MER, 1985), as condições que podem produzir uma prática alienada 
(MÉSZÁROS, 2006), dentre outros elementos que serão aprofunda-
dos ao avançar da pesquisa. 

Acredita-se que essas circunstâncias fazem da contação de 
histórias uma prática com valores que tendem a simplificação e/ou 
falsificação da realidade, impedindo o sujeito de compreender sua real 
condição no mundo. Essa prática de falsificação acaba sendo repro-
duzida mesmo por professores bem intencionados, devido a preca-
riedade formativa do contexto geográfico desses indivíduos. Muitos 
desses professores ainda subestimam a ferramenta da contação de 
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história, compreendendo-a apenas como mecanismo de mediação de 
leitura. Tal compreensão manifesta dois equívocos: a incompreensão 
da contação de histórias como prática artística legítima, o que permite 
que ela seja realizada sem qualquer cuidado estético; e ao entendi-
mento de que toda “leitura” é boa, desconsiderando que mesmo livros 
podem ser prejudiciais para uma educação crítica, a depender de que 
valores estão imbuídos dentro da obra. Então como utilizar a contação 
de histórias em função de uma educação emancipadora?

Uma proposição de solução para o problema exposto será de-
senvolvida em uma prática teórico-empírica. Partindo de entrevistas 
com professores e artistas de Cachoeiro de Itapemirim para conhecer 
a problemática com mais profundidade.

Tendo fundamentado melhor o problema, será desenvolvida 
uma articulação teórica entre a compreensão estética e política de ar-
tistas do Teatro épico como Bertolt Brecht e Peter Weiss (2015), em 
que se coloca a arte como ferramenta de desvelamento do real e de 
formação sócio-política do indivíduo; apoiada na visão de educação 
da teoria histórico-cultural, que compreende a escola como espaço 
formador do sujeito por meio da apreensão da cultura historicamente 
produzida; fazendo uso do conceito de atividade (1978) desenvolvido 
por  Leontiev para entender a contação de histórias como atividade ar-
tística e educativa; além da compreensão de alienação na arte desen-
volvida por Mészáros (2006) a partir de Marx e a influência da indústria 
cultural de Adorno e Horkheimer (1985). A partir da junção desses con-
ceitos e autores, busca-se desenvolver um sub-gênero da contação de 
histórias que contemple os anseios de uma educação emancipadora. 
A partir dessa elaboração teórica acerca da prática de contação de 
histórias, será desenvolvida uma prática com construção de histórias 
e de apresentação de histórias como meio de testar a funcionalidade 
prática desta fundamentação.
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A articulação da temática com a “cidade”, necessária  a linha de 
pesquisa que pertenço se dará dentro das temáticas das histórias, que 
terão seu foco nos campos da geografia e da história, tentando levar 
uma compreensão do local que o sujeito ouvinte da história ocupa no 
mundo e a necessidade de pensar e modificar esse contexto.

Após a primeira etapa do projeto, será elaborado material 
educativo em texto que será validado em formação continuada com 
professores e artistas, recolhendo suas contribuições para aperfei-
çoar o material final. Após essas colaborações, será feita uma ver-
são final do material educativo. O material contará com a fundamen-
tação teórico-empírica para a criação (ou escolhas) de histórias que 
objetivem a emancipação e ainda com as histórias desenvolvidas 
no percurso deste projeto.

PERCURSO METODOLÓGICO

Nossa metodologia parte do pensamento marxista, assu-
mindo caráter teórico-empírico e tendo como base o materialismo 
histórico e dialético. Primeiro, será realizado um aprofundamento 
da contextualização do objeto para compreendê-lo em sua atual 
configuração. Para isso buscaremos compreender o objeto dentro 
de uma ótica geral (a contação de histórias na atualidade) e dentro 
de uma ótica particular (a contação de histórias nas escolas públi-
cas de Cachoeiro de Itapemirim).

Sob a ótica geral, buscamos livros e dissertações que tratam da 
contação de histórias dentro do contexto da escola, compreendendo 
como a prática de contação de histórias se dá atualmente, suas pro-
blemáticas e possíveis caminhos para soluções. Com a bibliografia 
levantada a partir do diálogo com os pares, foi aprofundada a contex-
tualização geral do objeto, tendo uma percepção mais aguçada dos 
olhares práticos e teóricos que são lançados sob o objeto.
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Sob a ótica particular, entrevistaremos contadores de histó-
rias de Cachoeiro, professores e artistas,  para compreender melhor 
como foram suas formações, suas principais referências, quais objeti-
vos eles têm com a prática, há quanto tempo contam histórias, como 
compreendem a realidade e seu papel no mundo, etc. Isso nos dará 
respaldo maior e mais profundo na compreensão dos problemas en-
frentados por professores que optam pela utilização dessa prática em 
suas aulas, podendo ofertar melhor possíveis soluções. As entrevistas 
acontecerão on-line, por meio de videochamadas, sendo gravadas, 
para que o material possa ser consultado posteriormente.

Dada a compreensão da prática da contação de histórias, seus 
objetivos e contradições, vamos desenvolver a elaboração de um ma-
terial teórico formativo que busque ser uma antítese ao modelo atual, 
uma pesquisa teórico-empírica, fundamentada teoricamente na com-
preensão de arte marxista, respaldada pelos teóricos do Teatro Épico 
e na Teoria Histórico-Cultural.

Com a compreensão teórica desse modelo estrutural, começa-
remos a parte prática da elaboração das histórias. O tema da história 
será a relação da criança com a cidade, com o objetivo de desvelar 
aspectos da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Para isso será ne-
cessária a compreensão mais aprofundada de aspectos históricos de 
Cachoeiro. E uma busca referencial por obras que traçam objetivos 
semelhantes, para servir como referência. 

A partir do trabalho prático construído, será elaborado material 
educativo em texto que será validado em formação continuada com pro-
fessores e artistas. O conteúdo deste material será a fundamentação 
teórica e prática para a construção da contação de histórias em função 
da emancipação. As contribuições dos professores participantes serão 
consideradas para o aprimoramento do material. Essa etapa do projeto 
faz uso da metodologia colaborativa sob a ótica de Moura (2004). Por-
tanto faremos uma discussão teórica dialogada, tentando conectar os 
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motivos dos professores com a perspectiva educativa da teoria históri-
co-cultural. Espera-se que com essa formação o professor compreenda 
a contação de histórias como uma atividade artística e educativa. A partir 
desta validação, o material educativo será aprimorado.

Por fim virá a escrita da dissertação, em que todo o material da 
pesquisa será organizado de maneira coesa, tratando todos os percursos 
de forma detalhada, a fim de contribuir com a comunidade acadêmica.

REVISÃO DE LITERATURA

Para selecionar as pesquisas, estabelecemos duas linhas 
distintas: A primeira foi a busca de pesquisas desenvolvidas pelo 
GEPECH, em busca de dialogar com o conceito de educação na 
cidade, e aproximá-lo desta pesquisa. A segunda linha de busca 
foi em direção de pesquisas que tenham a contação de histórias 
na escola como tema, visando conhecer pesquisas que buscavam 
objetivos semelhantes aos nossos. 

Delimitados esses caminhos, iniciamos uma pesquisa no site 
do IFES, na área do repositório institucional. Buscamos pesquisas a 
partir da palavra-chave “GEPECH” e dialogamos sobre quais poderiam 
contribuir mais com o nosso objeto. Verificamos que não há nenhuma 
pesquisa do GEPECH que trata de contação de histórias, por isso, 
para além de educação na cidade, buscamos um outro critério, pes-
quisas que tenham em sua temática alguma forma de arte, buscando 
uma aproximação maior.  Com a leitura dos títulos e o conhecimen-
to das temáticas,  das quatorze dissertações dadas como resultado, 
selecionamos dois trabalhos que poderiam contribuir de forma mais 
significativa. Um que carrega a temática artística: Leitura poética da 
cidade de Vitória na obra de Elmo Elton (JACINTHO, 2018) e outro 
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devido a aplicabilidade do referencial teórico: Identidade Pomerana: 
Uma viagem formativa desvelando conflitos soterrados (BÉRGAMO, 
2018). Posteriormente foi adicionada uma terceira pesquisa, que não 
estava no site quando a primeira busca foi realizada, por se tratar de 
um trabalho recente, que envolve uma discussão acerca da arte: Ci-
dade, Educação e Música: Conflitos e Contradições sobre a cidade de 
Vitória em Canções Capixabas (PASSOS, 2020).

Na segunda linha, fizemos buscas em três plataformas de pes-
quisa distintas, a biblioteca  digital de teses e dissertações (BDTD), 
a Scientific Electronic Library Online (SCIELO), e a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), e ainda man-
temos uma pesquisa encontrada no site da Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro (UFRRJ), que já era uma referência prévia. É a pes-
quisa intitulada “Histórias para contar Ciências”(VIANNA, 2018).

No site da BDTD, foi feita uma busca utilizando o descritor 
“contação de histórias”. Foram encontrados duzentos e trinta e um 
resultados, destes fizemos a leitura dos títulos dos cento e sessenta 
resultados mais relevantes, a partir do resultado de número cento e 
cinquenta, as pesquisas se distanciaram muito da temática. Dos cento 
e sessenta resultados, selecionamos doze a partir da leitura dos títu-
los. Os doze resultados tiveram seus resumos lidos, e a partir desta 
leitura, escolhemos dois trabalhos que mais se aproximavam do nosso 
referencial . Foram os trabalhos “Leitura e Contação de Histórias na 
Educação Infantil: Um Estudo Sob a Perspectiva Da Teoria Histórico-
-Cultural”(SAMPAIO, 2016) e “Leitura Animada: teatro de bonecos e 
contação de histórias como estratégias para a educação científica na 
primeira infância.”(REIS, 2019). 

Em seguida, foi realizada uma nova busca, usando o descritor 
“contação de histórias AND histórico-cultural”. A partir desse descri-
tor tivemos 23 resultados, dessas uma pesquisa teve seu resumo lido 
e foi selecionada, trata-se da pesquisa “Num Tempo do Era… Foi o  
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Principezinho (Des)encantado: Contação de Histórias, Imaginação, 
Educação Infantil” (PACHECO, 2020).

No site da CAPES, fizemos uma busca a partir do descritor 
“Contação de Histórias”, foram encontrados cento e sessenta e sete 
resultados. Foi realizada a leitura dos títulos dos noventa primeiros 
resultados, quando se notou um distanciamento maior do tema de 
contação de histórias. Dos resultados analisados, somente um inte-
ressou a  este trabalho, o artigo “Pedagogia histórico-crítica e Edu-
cação Física: o ensino das práticas corporais de aventura nos anos 
iniciais”(ANDRADE & ANDRADE, 2020).

No site da SCIELO também foram feitas buscas com o descritor 
“contação de histórias”, foram encontrados treze resultados a partir 
de uma avaliação dos títulos, nenhum pareceu contribuir significativa-
mente com esta pesquisa. Ainda houve a adição de uma pesquisa da 
UFES, Entre subidas e descidas: as culturas da infância pelas ladeiras 
da região da Vila Rubim (SOUZA,2017), sugestão da orientação.

REFERENCIAL TEÓRICO

Sabendo que se trata de uma pesquisa que busca se aproxi-
mar do materialismo histórico e dialético, buscamos embasamento 
em autores marxistas.

Para o embasamento de nossa perspectiva de educação, utiliza-
mos a Teoria Histórico-Cultural desenvolvida pelo psicólogo Lev Vygot-
sky e seus colaboradores. Dentre os conceitos, elencamos o conceito 
de Atividade Humana (1978) de Leontiev, como o principal conceito pe-
dagógico relacionado ao trabalho para tratar do professor, pensando 
sua ação como uma atividade pedagógica, portanto capaz de interferir 
e transformar o sujeito por meio da relação educativa estabelecida. 



196

S U M Á R I O

Para aprofundar a compreensão do conceito de atividade, utilizamos 
Moura (2010) que explicita, aprofunda e desdobra o conceito. 

Ainda há uma importante contribuição de Vigotski na obra Psico-
logia Pedagógica (2003) em que ele faz uma análise crítica de contos 
infantis para crianças, na perspectiva pedagógica.

A cidade foi pensada a partir do conceito de direito à cidade 
(2011), de Lefebvre. A cidade aparece em relação com a criança en-
quanto conteúdo da história. A ideia é que a história desenvolvida se 
apoie nas contribuições de Lefebvre, para vermos a cidade dentro de 
suas contradições, para além de sua aparência, compreender sua his-
toricidade a fim de ter como colaborar com o entendimento da criança, 
seu lugar no mundo e o que pode ser feito a partir desse lugar.

Para fundamentar a discussão artística utilizamos os teóricos e 
artistas do teatro épico, principalmente Bertolt Brecht (2018) e Peter 
Weiss (2015). O teatro épico é um teatro que está em diálogo direto 
com a realidade, com o objetivo marxista de desvelamento do real, de 
compreensão das contradições da sociedade, de difusão do saber. O 
teatro épico pensa que a arte precisa contribuir na formação humana, 
para que os humanos possam fazer uma sociedade melhor.

Ainda fazemos uso dos conceitos de alienação (MÉSZÁROS, 
2006), emancipação (MARX, 1989) e indústria cultural (ADORNO & 
HORKHEIMER, 1985) que nos ajuda na compreensão do contexto em 
que o objeto está inserido.

PRODUTO EDUCACIONAL

Será desenvolvido material educativo em ebook, ainda sem 
título, onde compartilharemos o trabalho desenvolvido nesta pesqui-
sa. O material contará com a sua fundamentação teórica, técnicas 
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para a contação de histórias, sugestões de boas histórias para con-
tar e por fim as histórias produzidas ao longo deste projeto. Espera-
-se que o professor ou artista que tenha contato com este material 
desenvolva sua criticidade a respeito das técnicas e conteúdos das 
contações de histórias. 

RESULTADOS PRELIMINARES

A fundamentação teórica da prática de contação de histórias 
emancipadora já está sendo desenvolvida, para isso buscamos uma 
compreensão da alienação a partir de Mészáros (2006). Em segui-
da buscamos fundamentar uma proposta de contação de histórias 
emancipadora, através de uma teoria que ataque os fundamentos do 
processo de alienação, a partir de uma articulação entre Mészáros, 
Vigotski, Brecht e Weiss, que tocam em um ponto comum do fazer 
artístico, o compromisso com a realidade. Chegamos então a um 
fundamento norteador, que chamamos de “realismo de conteúdo”.  
O diálogo com pares também foi realizado, trazendo luz sob algumas 
impressões prévias que foram reafirmadas, como a extensa literatura 
pós-moderna acerca da arte de contar histórias, em detrimento de 
uma certa escassez da perspectiva materialista. A leitura do referen-
cial teórico está em curso, bem como de obras infanto-juvenis que 
podem ser referência para a nossa proposta.

CONSIDERAÇÕES

Ao analisar pesquisas semelhantes a nossa, verificamos que 
nenhum trabalho encontrado visa articular o teatro épico e a teoria his-
tórico-cultural em função da contação de histórias, isso nos parece 



198

S U M Á R I O

relevante na medida em que esses autores partem de uma mesma 
linha, materialista, e portanto, podem dialogar de forma profícua, em-
basando contação de histórias enquanto prática artística e educativa.

Também pode ser visto que a questão da precariedade da con-
tação de histórias é observada por pesquisadores em outras partes 
do país, sendo uma situação aparentemente habitual. Nas pesquisas 
encontradas notamos diversas estratégias que visam enfrentar essa 
problemática, cada uma com particularidades em sua solução, mas 
sempre enfrentando um mesmo problema, que aqui consideramos 
uma consequência direta da alienação.
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Resumo: O presente trabalho é uma proposta de pesquisa a ser desenvolvi-
da no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades, do Instituto 
Federal do Espírito Santo, Campus Vitória, vinculada à linha de pesquisa Prá-
ticas Educativas e à linha temática Tecnologias Digitais no Ensino. A proposta 
procura investigar de que forma a introdução do Pensamento Computacional 
contribui para o desenvolvimento da Competência Cultura Digital nos alunos 
dos anos iniciais do município de Guarapari/ES. Para isso, utilizaremos os con-
ceitos da pedagogia libertadora, da psicologia histórico-cultural, do dialogismo 
e do pensamento complexo utilizando como aporte teórico publicações de 
Freire (2005), Vygotsky (1998), Bakhtin (1999) e Morin (2005). Para sustentar 
nossa hipótese investigativa sobre as potencialidades transdisciplinares da in-
trodução ao Pensamento Computacional, discutiremos os pressupostos do 
construcionismo com base nos escritos de Papert (1992). Metodologicamente, 
optamos pela abordagem qualitativa em diálogo com alguns pressupostos da 
pesquisa-ação, os quais subsidiarão a validação do produto educacional por 
meio da colaboração com os participantes da pesquisa. O produto educacio-
nal resultante será um livro paradidático interativo com sugestões de atividades 
plugadas e desplugadas sobre Pensamento Computacional, construído sob 
uma perspectiva da metodologia projetual (MUNARI, 2008) para uso didático 
nos quartos e quintos anos do ensino fundamental.

Palavras-chave: Pensamento computacional; anos iniciais; competência 
cultura digital.
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INTRODUÇÃO

A sociedade atual vivência avanços tecnológicos e científicos 
cada vez mais frequentes e o pensamento humano e a linguagem se 
adaptam de acordo com as possibilidades promovidas pelas tecnolo-
gias comunicacionais de sua época (POLICARPO e SANTAELLA, 2018). 
Nesse cenário, surge a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para 
defender a Cultura Digital como uma das dez competências gerais que 
devem ser desenvolvidas na Educação Básica (BRASIL, 2019). Essa 
competência deve ser trabalhada de forma crítica para que os alunos 
possam compreender, utilizar e criar tecnologias digitais (TD) de forma 
ética e significativa. Para isso, é necessário ir além do ensino padroni-
zado e da captação de recursos digitais para propor novas estratégias 
que estimulem a autoria e autonomia nos alunos. Há que se considerar 
também, no âmbito da BNCC, que no contexto temporal em que ocor-
re essa pesquisa, cresce um movimento que acontece na Sociedade 
Brasileira de Computação (SBC), pela inclusão de normas específicas 
sobre computação na educação básica. As ações citadas refletiram no 
surgimento de uma proposta de projeto de Resolução CNE que define 
normas sobre Computação na Educação Básica, com sugestão de 
início de implantação para o ano de 2023 contendo Unidades Temáti-
cas, Objetos de Conhecimento e Habilidades a serem desenvolvidas 
em todos os anos do ensino fundamental e também contendo quatro 
competências específicas compreendidas como importantes no ensi-
no médio elencadas aos seus respectivos objetos de conhecimento e 
habilidades que devem ser trabalhadas nos alunos considerados por 
Prensky (2001) como Nativos Digitais por nascerem em contato com 
tecnologias mais avançadas como computadores e celulares.

Nesse contexto, surge a necessidade de refletir sobre a respon-
sabilidade da escola no desenvolvimento de competências digitais dos 
alunos, considerando que independente da profissão que os discentes 
escolham, as habilidades com TD serão indispensáveis.
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De acordo com tais afirmações, buscaremos por meio da pes-
quisa responder a principal pergunta: Como a introdução do Pensa-
mento Computacional contribui para o desenvolvimento da Compe-
tência Cultura Digital nos alunos dos anos iniciais do município de 
Guarapari/ES? A partir desta pergunta, nos questionamos também: 
Como são utilizados os recursos tecnológicos, computadores e dis-
positivos móveis, pelos alunos dos anos iniciais do ensino funda-
mental no município de Guarapari/ES?; Qual a importância atribuída 
pela Base Nacional Comum Curricular à introdução ao Pensamento 
Computacional nos anos iniciais? Se existe esta importância, como 
são estruturados esses programas de ensino e como são desenvol-
vidos pelas unidades escolares?

Aqui destacamos o Pensamento Computacional (PC), como 
uma forma de solucionar problemas ou até mesmo de compreender 
o comportamento humano ou de conceber sistemas mais complexos 
guiado por conceitos da Ciência da Computação. (WING, 2006).

O PC contribui no preparo dos alunos para a resolução de pro-
blemas com criatividade, colaborando com domínios cognitivos tanto 
técnicos como robótica, inteligência artificial (IA) e codificação como 
não técnicos como na filosofia, na lógica e no direito, por exemplo. 
Tal proposta dialoga com as ideias de Freire (2005), uma vez que 
com a introdução ao PC tanto o professor quanto o aluno podem ir 
da “consciência do real” à “consciência do possível” ao conhecer 
“novas alternativas viáveis” de construção de conhecimentos. Bliks-
tein (2016) afirma ainda que para ler e transformar o mundo, como 
defende Paulo Freire, é essencial possuir as ferramentas necessá-
rias para isso. O PC se apresenta como uma dessas ferramentas 
capazes de promover emancipação e humanização, uma vez que a 
compreensão do Mundo Digital e o domínio desse PC fortalecem e 
democratizam a dinâmica comunicativa, conferindo poder de opinião 
aos membros da sociedade digital. (SBC, 2019).
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PERCURSO METODOLÓGICO

A proposta de pesquisa aqui apresentada, em sua abordagem 
se manifesta em forma de pesquisa qualitativa, em sua natureza, de 
forma aplicada, e em seus objetivos se manifesta de forma exploratória. 
Quanto aos procedimentos, a metodologia se aproxima de uma pes-
quisa do tipo pesquisa-ação, uma vez que acontecerá a participação 
direta da pesquisadora junto aos demais participantes da pesquisa. A 
participação se dará na medida em que as pesquisadoras aplicarão o 
protótipo do produto educacional em momentos pedagógicos com os 
alunos, a fim de validar ou modificar o produto educacional em ques-
tão. Com o olhar voltado às possibilidades de adequação do produto, 
o pesquisador descobre que se trabalha sempre com os outros e nun-
ca sobre os outros. (BARBIER, 2007). 

Para a realização da pesquisa, em um primeiro momento foi 
realizada uma revisão de literatura (diálogo com as pesquisas da área) 
sobre PC nos anos iniciais da educação básica realizando um levan-
tamento de dados de publicações nas plataformas do IFES, UFES, 
EDUCAPES e BDTD e Google Acadêmico utilizando os descritores 
“Pensamento Computacional”, “séries iniciais”, “ensino fundamental” 
entre os anos de 2010 e 2021. Realizaremos uma pesquisa documen-
tal  sobre o que dizem as os documentos normativos oficiais sobre PC 
na Educação, assim como também pretendemos identificar de que 
maneira o PC se manifestará na avaliação matemática do Programa 
Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), uma vez que a partir de 
2021 o exame incluirá, pela primeira vez, perguntas que testarão nos 
alunos habilidades de raciocínio computacional. Realizaremos tam-
bém uma revisão de literatura do tipo ensaio sobre o tema PC na prá-
tica dos anos iniciais do ensino fundamental numa perspectiva crítica 
utilizando como aporte teórico publicações de Freire (2005), Vygotsky 
(1998), Bakhtin (1999) e Morin (2005).



205

S U M Á R I O

Em um segundo momento, será iniciado o desenvolvimento do 
produto educacional. O desenvolvimento do produto irá se apoiar na 
metodologia projetual (MUNARI, 2008). Essa metodologia orienta que 
um produto não deve ser criado a partir de uma ideia repentina, impro-
visação ou inspiração sem método, mas sim partindo da importância 
da criatividade e da utilização de um método bem estabelecido na 
construção de um projeto.

O primeiro passo para a construção do modelo será a escri-
ta da narrativa da história infantil, inspirada em uma história pessoal 
da pesquisadora e baseada nos princípios da teoria literária (MOISÉS, 
2014). O projeto visual do produto passará por duas fases: conceitua-
ção (criação de personagens, cenário base e elementos de apoio ou 
‘toolkit’) que acontecerá antes da qualificação da pesquisa e durante a 
construção dos modelos; e diagramação, que acontecerá após apro-
vação do texto final do produto para fins de publicação e divulgação.

Após escrita da narrativa, será feita a coleta de dados referen-
tes aos materiais e às tecnologias que as pesquisadoras possuem 
à disposição. As pesquisadoras farão uma experimentação dos ma-
teriais e das técnicas disponíveis, a fim de obter novos dados que 
estabelecerão relações úteis aos capítulos de atividades do produto, 
que serão baseadas nos quatro pilares do PC e utilizando como su-
porte as Diretrizes para ensino da Computação na educação básica 
propostas pela SBC (2019).

Após experimentação das tecnologias e técnicas, as pesquisa-
doras construirão modelos que serão trabalhados posteriormente em 
soluções e em desenhos construtivos (ou protótipo) a fim de submetê-
-los a experimentações e verificações diversas. Tais experimentações e 
verificações acontecerão pela aplicação do produto em escolas muni-
cipais da rede pública de ensino de Guarapari-ES e serão registradas 
após coleta de dados por meio de instrumentos como diário de cam-
po, grupo focal, questionários/entrevistas (BARBIER, 2007) que serão 
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construídos de forma colaborativa com os participantes da pesquisa 
após experimentação do protótipo por alunos e professores. Por fim, 
os dados colhidos pelas verificações serão analisados para validação 
ou adequação do produto educacional elaborado.

REVISÃO DE LITERATURA

Iniciamos por analisar teses e dissertações e, em seguida, par-
timos para a análise de outros tipos de publicações entre elas artigos 
em periódicos ou anais de eventos científicos disponíveis na Biblioteca 
Digital de Teses e Dissertações (BDTD), nos repositórios da UFES e do 
IFES e no Google Acadêmico. Além disso, também foram analisados 
outros esforços criativos que envolvem o trabalho da aprendizagem do 
PC. As pesquisas foram realizadas considerando o período de 2010 e 
2021, a partir dos descritores “pensamento computacional”, “anos ini-
ciais” e “ensino fundamental”. E foram encontradas, 03 dissertações, 
08 artigos e 05 produtos criativos que podem contribuir com o trabalho 
proposto nesse projeto. Assim, em relação ao diálogo sobre a intro-
dução ao PC nos anos inicias do ensino fundamental, destacamos as 
dissertações de Stella (2016), Glitz (2018) e Martinelli (2019); os artigos 
científicos de Castilho, Grebogy e Santos (2019), Kaminski e Boscarioli 
(2020) e Pescador, Shmidit e Bona (2020); e os livros literários de Bue-
no (2016), Dickins (2016) e Liukas (2019). Cabe ressaltar que nenhum 
dos trabalhos acadêmicos encontrados abordaram a aprendizagem 
dos quatro pilares do Pensamento Computacional nos anos iniciais por 
meio de um livro infantil interativo conduzido por meio de um suporte 
literário e envolvendo atividades plugadas e desplugadas.
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REFERENCIAL TEÓRICO

Considerando que nosso interesse está centrado em discus-
sões sobre práticas educativas envolvendo a introdução ao Pensa-
mento Computacional nos anos iniciais, partiremos a uma análise a 
partir dos conceitos da pedagogia libertadora, da psicologia históri-
co-cultural, do dialogismo e do pensamento complexo, realizaremos 
uma revisão de literatura do tipo ensaio sobre o tema PC na prática 
de ensino dos anos iniciais do ensino fundamental utilizando como 
aporte teórico publicações de Freire (2005), Vygotsky (1998), Bakhtin 
(1999) e Morin (2005). 

Em relação a pedagogia libertadora, munimo-nos de um diálogo 
entre Freire (2005) e Papert (1992) em busca de uma concepção do 
uso das TD para a emancipação humana por meio de sua apropriação, 
para tal procuramos compreender como o PC pode se manifestar no 
ensino de humanidades.

Em relação a psicologia histórico-cultural, utilizamos das ideias 
de Vygotsky (1998) ao discutir a importância de se trabalhar o desen-
volvimento do PC na Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) por 
meio das interações em sala de aula com o professor e com colegas 
mais experientes e suas relações com a construção de conceitos cien-
tíficos pelos alunos no ambiente escolar.

Em relação ao dialogismo, nos apropriamos das ideias de Ba-
khtin (1999) para compreender como um texto literário proposto pelo 
produto educacional pode enriquecer a compreensão também do pró-
prio sistema de sua língua assim também como outros sistemas de 
línguas como nas linguagens de programação. Utilizamos também seu 
conceito de contrapalavra uma vez que os textos não se fecham em si 
próprios, mas sim estabelecem uma relação dialógica constitutiva com 
outros discursos ou textos que os antecedem e, ao acompanhar no 
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texto traços deixados pelo autor, o indivíduo ressignifica esses traços 
por meio das contrapalavras que trazem consigo.

Já em relação ao conceito de Pensamento Complexo, dialoga-
mos com Morin (2005) ao analisarmos o PC como um conhecimento 
complexo uma vez que utiliza os seus quatro pilares (decomposição, 
reconhecimento de padrões, abstração e algoritmo) como método de 
ordenação de fenômenos, de seleção de elementos de ordem, de for-
ma a precisar resoluções de problemas diversos e, na possibilidade, 
de utilização de seus conceitos como ferramentas pela superação do 
desafio de compreender a realidade complexa.

PRODUTO EDUCACIONAL

Como produto educacional resultante da pesquisa, pretende-se 
criar um livro paradidático interativo com sugestões de atividades so-
bre PC para uso didático nos quartos e quintos anos do ensino funda-
mental utilizando como suporte a literatura. O produto idealizado con-
siste em um livro contendo: capa, folha de rosto, apresentação e carta 
aos professores, prólogo, quatro capítulos contendo narrativas, quatro 
capítulos contendo atividades plugadas e desplugadas baseadas nos 
quatro pilares do PC, toolkit de imagens para atividades e recursos de 
acessibilidade para fins de utilização no ensino fundamental de forma 
a contribuir com o ensino do PC nos anos iniciais da Educação Básica.

RESULTADOS PRELIMINARES

Em nosso projeto, alguns procedimentos já foram realizados, 
tais como o diálogo com os pares, com o intuito de apresentar al-
gumas produções que se aproximavam do nosso olhar investigativo  
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sobre as possibilidades de introdução de práticas educativas envol-
vendo a introdução ao Pensamento Computacional nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. É importante citar que, a partir de uma pri-
meira análise, percebe-se que não são muitas as pesquisas desen-
volvidas sobre o Pensamento Computacional com foco nos anos 
iniciais do ensino fundamental. A leitura e análise dos referenciais 
teóricos foram parcialmente executadas e ainda permanecem em 
curso, assim como a escrita da narrativa da história infantil que será 
base para o produto educacional.

O próximo passo será a experimentação dos materiais e das 
técnicas disponíveis, e a elaboração das atividades e modelos, em 
paralelo ao projeto visual, que irão compor o protótipo do produto que 
passará por verificações e colaborações por alunos dos anos iniciais 
de escolas municipais da rede pública de ensino de Guarapari-ES a fim 
de validar ou adequar o produto educacional elaborado.

CONSIDERAÇÕES

Nos diálogos propostos com outras pesquisas produzidas e 
nas análises dos referenciais teóricos que escolhemos para funda-
mentar esta pesquisa, verificamos diversas possibilidades de mate-
rialização da nossa proposta de estudo. Apesar de nossa pesqui-
sa se assemelhar em termos teórico-metodológicos com algumas 
propostas, nenhuma delas sugeriu o trabalho com o Pensamento 
Computacional nos anos iniciais conduzido por meio de um suporte 
literário e envolvendo atividades tanto plugadas quanto desplugadas 
que pudessem ser efetivadas na práxis por meio de auxílio de um 
livro paradidático interativo. Assim sendo, tem relevância científica 
o nosso olhar investigativo e nossa proposta de produto educacio-
nal, principalmente em um contexto histórico-social permeado pelo 
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avanço acelerado das TD. É importante citar que o produto educacio-
nal não pretende ser um recurso impositivo, mas sim uma produção 
dialógica, construída por sugestões de práticas que pretendem ser 
ajustadas pelos próprios participantes e adaptáveis à realidade de 
contextos diversos da educação básica.
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Resumo: O texto apresenta projeto de pesquisa vinculado a linha de formação 
de professores, do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades 
(PPGEH) e possui como objeto de pesquisa as coletâneas de atividades, pro-
duzidas pela prefeitura municipal de Viana, como propostas de Atividades Não 
Presenciais (APNPS), no período de suspensão das aulas do ano de 2020, 
em decorrência da pandemia causada pela COVID-19. Esta pesquisa, tem 
como objetivo analisar as atividades de Língua Portuguesa, propostas pelas 
coletâneas de atividades desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Viana no 
ano de 2020. O objetivo da pesquisa é analisar as atividades propostas nas 
coletâneas produzidas pelos professores, objetivando compreender quais as 
concepções de linguagem, alfabetização e produção de textos que permeiam 
as atividades entregues aos estudantes do 1º ano da rede municipal de Viana. 
A pesquisa está ancorada na perspectiva enunciativa discursiva de alfabeti-
zação, dialogando com a filosofia de linguagem de Bakhtin e do seu círculo, 
das concepções de linguagem, alfabetização de leitura e de textos de Geraldi, 
Gontijo e Schwartz. Em termos metodológicos, trata-se de uma pesquisa de 
cunho qualitativo exploratório, utilizando a pesquisa documental e colaborati-
va, para uma análise dos documentos, legislações e produções das coletâ-
neas. Como produto educativo, a proposta é ressignificar as atividades das 
coletâneas. A intenção é analisar as atividades, e construí-las com base em 
uma perspectiva enunciativa discursiva de alfabetização. Ao ressignificar as 
atividades, elas irão compor um caderno de atividades digital, sistematizado 
por meio de um ebook.

Palavras-chave: Alfabetização; pandemia; leitura; escrita e produção de textos. 
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INTRODUÇÃO

No início de 2020, o Brasil e o mundo foram surpreendidos por 
uma pandemia mundial, que tem nos acometido de forma dolorosa. 
A pandemia da covid-19 tem nos causado momentos de tristeza e 
de muitas perdas, são inúmeras as vidas ceifadas pelo novo coro-
navírus. Lamentavelmente, além das vidas perdidas, ainda estamos 
sofrendo com o aprofundamento de uma crise econômica e social, 
que tem se agravado a cada dia. 

Em decorrência da pandemia e por determinações sanitárias, 
muitos espaços foram temporariamente fechados, dentre eles as es-
colas. As aulas presenciais foram interrompidas em março de 2020, re-
tornando apenas em fevereiro de 2021, sendo interrompida novamente 
apenas um mês depois.

No momento em que vivenciamos a primeira suspensão das 
aulas, ainda em 2020, foram surgindo diversos movimentos na edu-
cação no sentido de usar a tecnologia, para nos conectarmos com os 
estudantes por meio das aulas online.

A realidade social e econômica dos estudantes do município 
de Viana no qual está situada a pesquisa, se agravou significativa-
mente com a pandemia. 

O desemprego, a falta de moradia, de alimentação, de sanea-
mento básico, reverberam diretamente nas questões sociais vividas 
por essas famílias e consequentemente nas vidas dos estudantes 
da rede municipal de Viana. Diante de tantas dificuldades, a falta de 
acesso à internet se torna algo insignificante para quem não possui 
sequer o que comer.
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Diante da constatação da realidade social dos estudantes da 
rede de Viana, o município optou por desenvolver o que foi chamado 
de coletâneas de atividades. Ao longo do ano de 2020 foram entre-
gues quatro coletâneas, e essas coletâneas constituem o objeto de 
estudo desta pesquisa.

Para os alunos do primeiro ano do ensino fundamental, os de-
safios aumentam ainda mais, pois eles estão passando pelo proces-
so da alfabetização de apropriação da leitura e da escrita e construir 
esse processo a distância tem sido desafiador. Assim, a Secretaria 
Municipal de Educação tem como proposta as Atividades Pedagó-
gicas Não Presenciais (APNPS), sistematizadas com a produção de 
Coletâneas de Atividades, que foram construídas pelos professores 
da rede. As coletâneas contêm conteúdos referentes a todas as dis-
ciplinas, e a nossa proposta é analisar as atividades de Língua Por-
tuguesa do primeiro ano da educação básica. Esse recorte acontece 
pelo fato do primeiro ano ser a turma na qual a pesquisadora estava 
inserida no ano de 2020 e também pelo fato da pesquisadora ter 
contribuído com a produção de atividades para a composição das 
coletâneas. Vale ressaltar que as coletâneas foram produzidas com 
a participação dos professores da rede. Foi-nos solicitado a constru-
ção de aproximadamente dez atividades relacionadas a cada disci-
plina, que foram enviadas à secretaria de educação.

Desta forma, a pesquisa se justifica, pois busca analisar as 
propostas de alfabetização das coletâneas, suas percepções, ob-
jetivos, estruturas e concepções teóricas e metodológicas. Nesse 
sentido, temos a seguinte pergunta de investigação. Quais são as 
concepções de linguagem, de alfabetização e de produção de textos 
que permeiam as atividades de alfabetização propostas pelas cole-
tâneas produzidas pela prefeitura?

A pesquisa proposta se apresenta como atual e relevante, uma 
vez que ainda vivenciamos um contexto pandêmico e ainda estamos 
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buscando formas de construir coletivamente com os nossos alunos 
o nosso trabalho. Alfabetizar sempre foi desafiador, complexo, e tem 
se tornado ainda mais difícil a distância, com os nossos alunos em 
condições precárias de sobrevivência. Com a reconstrução das ati-
vidades, o objetivo é fazer com que as proposições possam dialogar 
com as histórias, com as memórias e com o contexto social e político 
em que estamos inseridos, para que essas atividades se relacionem 
com as aprendizagens dos estudantes, produzindo sentidos em suas 
vidas. Com base nas reflexões feitas a partir das práticas educativas 
de alfabetização em meio a pandemia da covid-19 e das coletâneas 
de atividades produzidas pelos professores alfabetizadores, temos a 
seguinte pergunta de pesquisa: Quais são as concepções de lingua-
gem, alfabetização e produção de textos que permeiam as atividades 
de alfabetização propostas nas coletâneas que foram entregues aos 
estudantes do 1º ano da rede pública municipal de Viana? 

PERCURSO METODOLÓGICO

A pesquisa será construída buscando analisar as atividades de 
alfabetização propostas nas coletâneas, utilizando como pressupostos 
teóricos a perspectiva enunciativa discursiva de alfabetização. Assim, 
a intenção é compreender quais são as concepções de linguagem, 
de alfabetização, de textos e de produção de textos que norteiam es-
sas proposições. Mediante a essa problemática, objetivamos entender 
como aconteceu o processo de construção das coletâneas e como 
se desenvolveu a seleção das atividades que foram produzidas pelos 
professores da rede municipal de educação. Diante disso, a pesquisa 
será de cunho qualitativo exploratório, utilizando a pesquisa documen-
tal e colaborativa, para uma análise dos documentos, legislações e 
produções das coletâneas. Vale ressaltar que a perspectiva enuncia-
tiva discursiva de alfabetização nos faz compreender os documentos 
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como textos, que por sua vez vêm imbricados de sentidos. A produção 
do material educativo será construída a partir da ressignificação das 
atividades das coletâneas. A intenção é analisar as atividades e cons-
truí-las com base em uma perspectiva enunciativa discursiva de alfa-
betização. Ao ressignificar as atividades, elas irão compor um caderno 
de atividades digital, sistematizado por meio de um ebook. 

REVISÃO DE LITERATURA 

Quadro 01 – Teses e Dissertações.
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Universidade 
de São Paulo 2018

PINHEIRO, Gilciane Ottoni
SCHWARTZ, Cleo-
nara Maria 

Práticas de alfabetização 
no município de Viana (es) 
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Universidade Federal 
do Espirito Santo 2012 

NACARI, Déborah 
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COLA, César Pereira 
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Universidade 
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SCHWARTZ, Cleo-
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Atividades de leitura de 
textos na alfabetização: 
problematizações a partir 
de cadernos escolares

Universidade Federal 
do Espirito Santo 2018

SOUZA, Eliane Cris-
tina Freitas
GONTIJO, Claudia 
Maria Mendes 

As práticas de alfabetiza-
ção de duas turmas de 
primeiro ano do 
ensino fundamental

Universidade Federal 
do Espirito Santo 2010

Fonte: Elaborado pela autora.
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Evento de 
publicação 
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- LEMOS, Leila 
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- SARLO, Agna Lu-
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- LOPES, Denise 
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A alfabetização em 
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Encontro de Pesqui-
sa Educacional do 
Nordeste Reunião 
Científica da ANPED 

2020

- BALTAZAR, Lorrayane 
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Letramento e alfabetização 
na primeira infância em 
tempos de 
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Pontifícia 
Universidade 
Católica de Goiás

2021

Fonte: Elaborado pela autora.

REFERENCIAL TEÓRICO

Este trabalho está ancorado na perspectiva enunciativa discur-
siva de alfabetização. No intuito de dialogar com as aprendizagens e 
reflexões construídas a partir do arcabouço teórico mencionado, utili-
zaremos como aporte teórico os textos produzidos por Bakhtin (1997), 
(1999), (2004), Geraldi (1984), Gontijo (2002). Assim, apresentamos 
o percurso teórico da pesquisa, dialogando com as concepções de 
linguagem, de alfabetização e de texto que irão embasar a pesquisa. 
O objetivo é utilizar a perspectiva enunciativa discursiva de alfabetiza-
ção para analisar as atividades de Língua Portuguesa propostas nas 
coletâneas, para assim ressignificá-las. 

PRODUTO EDUCACIONAL

A proposição de produto educacional que será construído a par-
tir deste projeto se constitui com a intenção de dialogar com as produ-
ções que os professores construíram para as coletâneas. O objetivo é 
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ressignificá-las, para a partir de então desenvolver um caderno digital 
com novas propostas de atividades de alfabetização. Esse caderno 
digital será disponibilizado por meio de um ebook aos professores da 
rede municipal de Viana. O propósito é dialogar com os professores 
sobre as coletâneas desenvolvidas e acerca das dificuldades encon-
tradas para alfabetizar em um contexto pandêmico. Nesse sentido, 
vamos propor um encontro formativo (caso seja possível) para conver-
sar sobre as questões levantadas, com um momento que proporcione 
escuta, diálogo, reflexões e alteridade.

RESULTADOS PRELIMINARES

Neste projeto já realizamos algumas etapas para a construção 
da dissertação, dentre eles os diálogos com os pares. O caráter inédi-
to da pesquisa faz com que seja um desafio a construção da revisão 
de literatura, entretanto alguns artigos científicos foram encontrados 
na pesquisa com os bancos de teses e dissertações. Avançamos na 
apropriação do referencial teórico e metodológico e acreditamos no 
diálogo dos pressupostos teóricos com a proposta de análise das 
coletâneas de alfabetização. 
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Resumo: Ao focar a relação mulher e a cidade de Vitória, toma-se como ob-
jeto de investigação o Palácio Anchieta e o seu entorno, pela centralidade que 
esse espaço social possui na capital capixaba como sede do poder executivo 
estadual e espaço cultural. Tem-se como questão problema: quais conflitos e 
contradições sobre a mulher na cidade se revelam ou se ocultam no Palácio 
Anchieta e em seu entorno? Considera-se que a exclusão e a luta das mulhe-
res ao longo do tempo deixaram marcas, por vezes, invisibilizadas no Palácio 
Anchieta e no seu entorno. Nesse espaço social, predominam as referências 
masculinas. Por sua vez, as referências femininas que nele se encontram são 
marcadas por um duplo movimento: ora reforçam preconceitos em relação à 
mulher, ora expressam sua luta. Tem-se como objetivo criticar o patriarcalismo 
presente na constituição da cidade de Vitória e revelar a luta das mulheres 
que se condensa nesse espaço citadino, convertendo tais reflexões em sub-
sídio para a elaboração de material educativo a ser compartilhado e avaliado 
por docentes da Educação Básica. Para tanto, o referencial teórico remete 
à discussão sobre o direito à cidade e a educação na cidade; à concepção 
de história a contrapelo; e à literatura acadêmica feminista anticapitalista e 
sua crítica ao patriarcado. A pesquisa proposta tem caráter teórico-empírico. 
Para estudar o Palácio Anchieta e seu entorno, serão realizadas visitas, com 
observações e anotações em diários de campo e registros imagéticos; análise 
de documentos oficiais e da imprensa capixaba acerca da história do Palácio 
e de seu entorno; entrevistas semiestruturadas com funcionárias do Palácio e 
com sujeitos do entorno, como flanelinhas, membros da Academia Capixaba 
de Letras e funcionárias do Teatro Sônia Cabral. Como produto educativo, pla-
nejam-se um curso de formação e um material educativo na forma de e-book, 
ambos endereçados a docentes que atuam na Educação Básica com o intuito 
provocar a sensibilização para a problemática.

Palavras-chave: Educação na cidade; feminismo; exclusão e luta das 
mulheres; formação de professores. 
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INTRODUÇÃO

Ao focar a relação Mulher e a cidade de Vitória, toma-se como 
objeto de investigação o Palácio Anchieta e o seu entorno, pela centra-
lidade que esse espaço social possui na capital capixaba como sede 
do poder executivo estadual.

A partir de nossa inserção no Grupo de Estudos e Pesquisas so-
bre Educação na Cidade e Humanidades do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia (Gepech/Ifes), entendemos que a cidade 
é, em sua essência, formada por conflitos e contradições e as ques-
tões de gênero enquanto luta social estão inseridas nesse processo de 
construção do espaço urbano e de suas tensões e interesses implíci-
tos (CHISTÉ, 2021). Dessa maneira, temos como questão problema: 
quais conflitos e contradições sobre a mulher na cidade se revelam ou 
se ocultam no Palácio Anchieta e em seu entorno? 

Como hipótese, consideramos que exclusão e a luta das mu-
lheres ao longo do tempo deixam marcas, por vezes, invisibilizadas 
no cotidiano citadino. Interpelar o espaço social em busca dessas 
marcas é o caminho para revelar tanto o seu silenciamento em fun-
ção de um sistema patriarcal, atualizado pelo capitalismo, como a 
sua resistência e luta.

Quando verificamos, por exemplo, as ruas que contornam o 
Palácio (Comandante Duarte Carneiro, Muniz Freire, Nestor Gomes e 
Francisco Araújo), percebemos que possuem nomes de homens. Tam-
bém recebe o nome de um homem a Praça João Clímaco na lateral 
do Palácio onde se encontram ainda duas referências masculinas: a 
escultura em homenagem a Domingos José Martins (1781-1817), líder 
da Revolução Pernambucana e patrono do Instituto Histórico e Geo-
gráfico do ES; e o Monumento ao Expedicionário, comemorativo ao  
IV Centenário da cidade de Vitória (1951). 
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Lavando os carros no estacionamento da Praça João Clímaco, 
encontramos diversos “flanelinhas”. Conforme Gémes (2017), em ge-
ral, ocupam a função de “pastores de carros” trabalhadores excluídos 
dos empregos formais por razões diversas. É uma atividade laboral 
muito precária. Muitas vezes, o indivíduo que pastoreia carros nem 
mesmo é reconhecido como trabalhador. A autora ainda acrescenta 
que o campo de trabalho dos flanelinhas é muito androcêntrico, um 
território marcador de masculinidade. 

Como sede oficial do governo e espaço cultural, o Palácio 
Anchieta é perpassado por movimentos antagônicos. Apresenta-se 
como espaço de domínio de homens governadores, cujas fotos são 
expostas em um de seus salões. Essa ausência da mulher nesse 
espaço de poder é muito mais uma forma de exclusão do que falta 
de competência ou capacidade administrativa. Esse cenário de não 
participação feminina nos espaços de poder não pode ser descolado 
de uma inserção submissa na vida social na qual se valorizava uma 
mulher com “atributos ligados ao confinamento doméstico, ao recato 
e à sujeição às vontades do marido” (DEL PRIORE, 2012, p. 29). 
Ao mesmo tempo, mesmo não tendo mulheres na condução direta 
do governo executivo estadual, o Palácio Anchieta tem seu dia a dia 
movido por trabalhadoras invisíveis, mas que dinamizam (ou dinami-
zaram) o seu funcionamento. 

As referências femininas ao redor do Palácio são marcadas por 
um duplo movimento. Ora reforçam preconceitos em relação à mu-
lher, ora expressam sua luta. A escadaria Bárbara Lindenberg (1912) 
faz parte do conjunto arquitetônico do Palácio e homenageia a irmã 
do ex-governador Carlos Lindenberg. Contudo, essa homenagem é 
apagada, pois o monumento é conhecido cotidianamente como “Es-
cadaria do Palácio”. Nela, encontramos quatro estátuas de mármore 
com formas femininas alegóricas que representam as quatro esta-
ções do ano. A figura feminina é apenas associada à natureza. Como 



227

S U M Á R I O

observa Tiburi (2002), a equação mulher/natureza é o contraponto 
de homem/razão. Mais precisamente, nessa contraposição, a mulher 
representaria a irracionalidade da natureza que o homem racional 
deve dominar e controlar.

A luta contra a opressão da mulher e seu silenciamento na cida-
de se faz ver em três relevantes monumentos: o Teatro Sônia Cabral, a 
escultura de Dona Domingas e a Escola Maria Ortiz. O nome do Teatro 
(antiga sede da Assembleia Legislativa) é uma homenagem à pianista 
que fundou a Orquestra Filarmônica (hoje sinfônica) do Espírito Santo 
e foi diretora da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames). Seu 
talento e capacidade criativa foram sem dúvida muito importantes para 
o desenvolvimento cultural no estado. Por sua vez, a partir de um lugar 
social diferenciado, a escultura de Dona Domingas eterniza uma se-
nhora catadora de lixo, moradora do Bairro Santo Antônio que andava 
descalça pelas ruas da capital nos anos 1950. 

Temos também a Escola Maria Ortiz (oficialmente com esse 
nome a partir de 1970) que ocupa um eclético edifício em uma das 
laterais do Palácio e faz homenagem à heroína que teve importante 
participação na expulsão dos holandeses que tentaram ocupar a ilha 
de Vitória em 1625. A homenagem à heroína não deixa de ser conflituo-
sa. Afinal, dar o nome de uma mulher à escola, por vezes, mostra-se 
mais aceitável em decorrência do processo histórico de feminização 
do magistério e da definição do trabalho docente como uma suposta 
vocação naturalmente feminina.

Destacamos como objetivo geral criticar o patriarcalismo pre-
sente na constituição da cidade de Vitória e revelar a luta das mulheres 
que se condensa nesse espaço citadino, convertendo tais reflexões 
em subsídio para a elaboração de material educativo a ser comparti-
lhado e avaliado por professores e professoras da Educação Básica. 
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Para tanto, elencamos como objetivos específicos: 

– Caracterizar e discutir a configuração contemporânea do Pa-
lácio Anchieta e seu entorno em termos de potencial educativo para 
problematizar a exclusão e a luta das mulheres na cidade;

– Planejar, acompanhar e executar curso de formação de pro-
fessores que inspire trabalhos relacionados à Educação na Cidade, 
a partir do amplo campo das Humanidades e da condição feminina 
no espaço urbano;

– Elaborar material educativo que contenha roteiros, imagens e 
explanações endereçados a docentes da Educação Básica de modo 
a sensibilizá-los a discutir a condição da mulher na cidade de Vitória.

PERCURSO METODOLÓGICO

O estudo é uma pesquisa teórico-empírica que pretende utili-
zar os pressupostos do materialismo dialético para fomentar a reflexão 
acerca do objeto e problema de pesquisa.

Para estudar o Palácio Anchieta e seu entorno, serão realizadas 
visitas, com observações e anotações em diários de campo e registros 
imagéticos; análise de documentos oficiais e da imprensa capixaba 
acerca da história do Palácio e de seu entorno; entrevistas semiestru-
turadas com funcionárias do Palácio e com sujeitos do entorno, como 
flanelinhas, membros da Academia Capixaba de Letras e funcionárias 
do Teatro Sônia Cabral e da Escola Maria Ortiz. 
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REVISÃO DE LITERATURA

No sentido de conhecer e aprofundar a produção acadêmica 
existente acerca do tema desta dissertação, iniciamos a revisão de 
literatura com levantamento dos trabalhos produzidos pelo GEPECH, 
pelo PPGEH, pela UFES e, por fim, teses e dissertações em outras 
instituições nacionais, usando o acervo da Biblioteca Digital Brasileira 
de Teses e Dissertações.

Para tal, tomamos como recorte temporal os últimos 10 anos, o 
que equivale a delimitar pesquisas entre os anos de 2011 e 2021. Como 
descritores de busca utilizamos: mulher, cidade e educação; feminis-
mo e formação docente; feminismo e formação de professores; mulher 
e formação de professores.

GEPECH

Das pesquisas realizadas pelo Gepech (Grupo de Estudos e 
Pesquisas sobre Educação na Cidade de Humanidades), fazemos um 
duplo destaque: aquelas que têm a ver com a abordagem de estudo 
de um lugar da cidade, assim como se propõe esta dissertação, e as 
que tocam diretamente no tema.

Desde 2016, ano de sua criação, o Gepech desenvolveu uma 
série de investigações que tomam como objeto um lugar específico 
da cidade. Em pesquisa no site do grupo, identificamos as seguintes 
dissertações com esse traço:
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Quadro 1 – Revisão de Literatura do Gepech.

AUTOR TÍTULO DESCRITOR

Dina Lúcia Fraga
A criança e a cidade: diálogos 
entre educação infantil, cida-
de e patrimônio cultural

Criança e cidade

Erica Renata Vilela de Morais
Educação e cidade: diálogos 
possíveis para explorar a temá-
tica afro-brasileira na EJA

Educação e cidade

Israel David de Oliveira Frois
O entorno da Vale S.A. na perspec-
tiva do direito à cidade: da miopia 
verde à catarse do pó preto

Cidade e formação 
de professores

Jéssica Ribeiro Spadêto
Muros que educam: violência 
contra as mulheres e graf-
fiti na cidade de Vitória

Mulher e cidade

Patrícia Guimarães Pinto

Educação na Cidade: o pro-
cesso de modernização da 
cidade de Vitória em debate 
na formação de professores

Cidade e formação 
de professores

Samira de Souza Sanches
Percepção da cidade e o potencial 
educativo do mercado popular 
da Vila Rubim em Vitória, ES

Cidade e formação 
de professores

Fonte: Elaboração dos autores. 

Como já citamos, nossa pesquisa se insere na mesma abor-
dagem de estudo da educação na cidade que os estudos men-
cionados, tomando agora como objeto o Palácio Anchieta e seu 
entorno. Esse objeto é problematizado a partir do atravessamento 
do tema mulher e cidade, numa perspectiva contra hegemônica de 
análise crítica e dialógica. 

PPGEH

Dentre as dissertações defendidas no PPGEH/Ifes até 2021 e 
disponíveis em seu site até a data de 09 de julho, destacamos o  

https://ppgeh.vitoria.ifes.edu.br/images/stories/Dina_L%C3%BAcia_Fraga.pdf
https://ppgeh.vitoria.ifes.edu.br/images/stories/Dina_L%C3%BAcia_Fraga.pdf
https://ppgeh.vitoria.ifes.edu.br/images/stories/Dina_L%C3%BAcia_Fraga.pdf
http://biblioteca.ifes.edu.br:8080/pergamumweb/vinculos/000015/000015c8.pdf
http://biblioteca.ifes.edu.br:8080/pergamumweb/vinculos/000015/000015c8.pdf
http://biblioteca.ifes.edu.br:8080/pergamumweb/vinculos/000015/000015c8.pdf
http://biblioteca.ifes.edu.br:8080/pergamumweb/vinculos/000013/00001340.pdf
http://biblioteca.ifes.edu.br:8080/pergamumweb/vinculos/000013/00001340.pdf
http://biblioteca.ifes.edu.br:8080/pergamumweb/vinculos/000013/00001340.pdf
https://gepech.files.wordpress.com/2020/10/dissertacao-mestrado-de-humanidades-jessica-spadeto..pdf
https://gepech.files.wordpress.com/2020/10/dissertacao-mestrado-de-humanidades-jessica-spadeto..pdf
https://gepech.files.wordpress.com/2020/10/dissertacao-mestrado-de-humanidades-jessica-spadeto..pdf
http://biblioteca.ifes.edu.br:8080/pergamumweb/vinculos/000014/00001479.pdf
http://biblioteca.ifes.edu.br:8080/pergamumweb/vinculos/000014/00001479.pdf
http://biblioteca.ifes.edu.br:8080/pergamumweb/vinculos/000014/00001479.pdf
http://biblioteca.ifes.edu.br:8080/pergamumweb/vinculos/000014/00001479.pdf


231

S U M Á R I O

estudo de Amanda Stafanato Verediano (2019) sobre gênero e en-
frentamento contra a mulher na educação. Nesse trabalho, a autora 
propõe uma articulação entre Levante Popular da Juventude e escola 
com vistas à desnaturalização da opressão de gênero e o enfrenta-
mento à violência contra a mulher.

Também consideramos relevante o estudo de Carolina Calvi, 
“A educação omnilateral na busca do ser mais: contribuições do 
espaço cultural Palácio Anchieta para a promoção da cidadania”, 
pois a pesquisa toma o mesmo objeto de estudo que eu também 
numa perspectiva de educação em espaço não formal e sob uma 
perspectiva não hegemônica. 

Destacamos também o estudo de Isadora Lee Padilha Ferri 
(2018) intitulado “Secundaristas em práticas feministas”. A autora se 
propõe a trabalhar questões de gênero no ambiente educacional do 
IFES, campus Centro Serrano e ali avaliou observações e intervenções 
feitas em sala de aula e em outros espaços da instituição. 

UFES

Dentre as dissertações defendidas na UFES até 2021 e disponíveis 
em seu site até a data de 09 de julho, destacamos os seguintes estudos:

Quadro 2 – Pesquisas da UFES.

AUTOR TÍTULO ANO DESCRITOR

Erineusa Maria da Silva O movimento pedagógico 
de gênero nas escolas 2021 Feminismo e educação

Maria Beatriz Nader 
e Lívia de Azevedo 
Silveira Rangel

Mulher e gênero em 
debate: representações, 
poder e ideologia

2014 Mulher e cidade
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Maria Beatriz Nader
Mulher e poder nas 
páginas da revista “Vida 
capixaba” (1923-1945)

2008 Mulher e cidade 

Vilma da Silva Siqueira
Mulher: entre o lar e o 
status de professora, uma 
questão de educação

2008 Mulher, cidade e 
formação de professores

Fonte: Elaboração dos autores. 

Os artigos ali apresentados discutem as formas contrastan-
tes e paradoxais com que mulheres exerceram seu papel social na 
história local e nacional, no público e no privado, como foram repre-
sentadas na imprensa, na literatura, nos logradouros públicos, como 
se inserem na formação de professores, como se entendem na cate-
goria de professores e como manifestaram e perseguiram ideias de 
emancipação ao longo do tempo.

BIBLIOTECA DIGITAL BRASILEIRA  
DE TESES E DISSERTAÇÕES (BDTD)

Utilizando os mesmos descritores para buscar trabalhos nos repo-
sitórios anteriormente assinalados, encontramos nos arquivos da BDTD 
os seguintes materiais que podem ser vinculados à nossa pesquisa: 

Quadro 3 – Pesquisas da BDTD.

AUTOR TÍTULO ANO DESCRITOR

Artur Carmello Neto

A pedagogia cidadã e 
a formação do profes-
sor: um estudo de caso 
da pedagogia cidadã 
na cidade de Araraquara

2008 Cidade e formação 
de professores

https://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Carmello+Neto%2C+Artur+%5BUNESP%5D
https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNSP_1a8e063b161e0a2fabfc5bac8f971297
https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNSP_1a8e063b161e0a2fabfc5bac8f971297
https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNSP_1a8e063b161e0a2fabfc5bac8f971297
https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNSP_1a8e063b161e0a2fabfc5bac8f971297
https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNSP_1a8e063b161e0a2fabfc5bac8f971297
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Gabriella Novel-
lo de Andrade

A cidade e a (in) 
visibilidade feminina: 
relações de gênero na 
Montes Claros - MG

2015 Cidade e formação 
de professores

Emanuelle Chaves Pinto

A mulher como sujeito da 
cidade: uma história de 
vida nas lutas pelo viver e 
produzir o urbano no Ibura

2011 Mulher e cidade

Janaína Ghiggi

Se essa rua fosse minha: 
produção de subjetividade 
na experiência cotidiana 
das mulheres na cidade

2019 Mulher e cidade

Joel Meireles Duarte O diálogo entre a mulher 
e o direito à cidade 2018 Mulher e cidade

Kelly da Silva
Currículo, gênero e 
identidade na formação 
de professores/as

2011 Feminismo e 
formação docente

Marlia Aguiar Façanha
E se te contassem outra 
História: gênero e feminis-
mo no ensino de História

2019 Feminismo e 
formação docente

Natália Yukari Mano
Mulheres em luta: o direito 
à cidade na militância de 
mulheres em São Paulo

2018 Mulher e cidade

Talita Fernandes 
Gonçalves

Rua, substantivo 
feminino: mulheres em 
movimento e o direito 
ao corpo na cidade

2019 Mulher e cidade

Fonte: Elaboração dos autores. 

Lembrando que essa vinculação provavelmente se dará de 
modo direto ou indireto e que esses textos ainda deverão ser lidos e 
fichados, reiteramos a necessidade dessa revisão sempre de forma 
coerente com nosso tempo e com as formas de debater à luz do pen-
samento contra hegemônico. 

https://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Ghiggi%2C+Jana%C3%ADna
http://ri.ucsal.br:8080/jspui/browse?type=author&value=Duarte%2C+Joel+Meireles
https://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Silva%2C+Kelly+da
https://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Fa%C3%A7anha%2C+Marlia+Aguiar
https://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Mano%2C+Nat%C3%A1lia+Yukari
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REFERENCIAL TEÓRICO

Partindo de produções que dialogam com o materialismo his-
tórico-dialético, propomos trabalhar com as seguintes categorias e 
conceitos: Direito à cidade e disputas simbólicas e explícitas na arena 
urbana (Davi Harvey, 2009; Henri Lefebvre, 2001; 2008) e educação 
na cidade, com os livros e artigos do Gepech de modo a trabalhar 
com a proposta de uma cidade mais justa e de fato educadora. Tam-
bém propomos fazer uma leitura da realidade à luz do marxismo e 
da história a contrapelo (Walter Benjamin, 2012; 2018). Dentro da 
perspectiva marxiana, observaremos também os conflitos e contra-
dições (Marx, 1986; 2004; 2017) que marcaram época e ainda nos 
provocam a refletir sobre a invisibilidade e o silenciamento da mulher 
na cidade de Vitória. Quanto à compreensão da condição da mulher, 
recorremos a algumas autoras que associam a opressão feminina 
e as desigualdades de gênero nas sociedades capitalistas como 
opressões cruzadas (Aruzza, 2010, 2018, 2019; Saffioti, 1997, 2013, 
2015; Araújo, 2016; Hirata, 2014; Kergoat, 2010; Biroli, 2018). Desde 
a antiguidade europeia, identifica-se a limitação da mulher no uso do 
espaço público e social, subordinando-se ao ambiente doméstico. 
Entretanto, é durante o advento do capitalismo que a opressão femi-
nina se constituiu como um dos pilares do crescimento das socieda-
des urbanas, entrelaçando-se com os demais preconceitos e limita-
ções sociais impostos para impedir a plena ocupação dos espaços 
públicos e dos cargos de poder pelas mulheres.  

PRODUTO EDUCACIONAL

Tendo em vista a proposta de produto educacional como parte 
do programa de Mestrado Profissional em Ensino de Humanidades, 
pretendemos elaborar um material didático-pedagógico, no formato 
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e-book, endereçado a docentes que atuam na Educação Básica. O 
intuito é sensibilizá-las/los para a temática em questão, assim como 
sugerir possibilidades de viagens formativas ao Palácio Anchieta e seu 
entorno, partindo de um olhar contra-hegemônico.

Este material, em virtude do contexto atual de pandemia, tem a 
intenção de ser formulado de maneira propositiva e, caso o contexto de 
crise sanitária persista, será validado por meio de questionário virtual e 
encontros remotos com os participantes dessa pesquisa.

RESULTADOS PRELIMINARES

Alguns procedimentos já foram realizados em nossa pesquisa, 
tais como o diálogo com os pares, com o intuito de apresentar algu-
mas produções que se aproximam do nosso olhar investigativo sobre 
a relação entre Mulher e Cidade e sobre Educação na Cidade. Já ini-
ciamos a pesquisa de campo, fazendo as primeiras visitas ao entorno 
do Palácio Anchieta, com registros fotográficos e no diário de campo. 

A leitura e a compreensão dos referenciais teóricos estão em 
curso e traçamos o mapeamento das próximas ações com vistas a 
responder à pergunta de pesquisa, bem como dar encaminhamento 
aos objetivos específicos.

CONSIDERAÇÕES

Consideramos que nossa pesquisa traz uma nova perspectiva 
de análise de um espaço de poder muito significativo para o Estado do 
Espírito Santo: o Palácio Anchieta que, em 2021, completa 470 anos 
de existência, muitos deles tendo a dupla função de espaço cultural  
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e sede do poder executivo estadual. Daí a importância científica do nos-
so olhar investigado e contra-hegemônico, tanto na pesquisa quanto na 
proposta de produto educacional.  Na perspectiva de análise a partir 
de estudos de Dermeval Saviani (1996) e de Moura (2004), propomos 
ideias de produção coletiva de material em formato e-book, disponível 
para utilização dos docentes de História e demais interessados. 
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Resumo: O texto que apresentamos se trata de um projeto de pesquisa do 
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades (PPGEH) vincula-
do à linha de pesquisa de Práticas Educacionais. Este projeto possui como 
objeto central a necessidade de que se considere na prática pedagógica os 
conteúdos que problematizam o ensino de valores e da ética como fio condu-
tor para uma Educação Libertária e Crítica junto aos alunos dos anos finais do 
Ensino Fundamental II, enquanto análise diagnóstica e propositiva, e envolto 
da realidade das Escolas Públicas no Estado do Espírito Santo. Pretende-se 
apurar que o ensino dos valores e da ética, nos dias atuais e com uma vincula-
ção histórica, tem sido relegado a um espaço pessoal, privado ou do convívio 
e do ensino familiar, uma vez que a “educação”, enquanto senso comum, se 
aprende em casa. De uma ordem comportamental, a ética passa a ser enten-
dida como um conjunto de valores ora morais, ora de um domínio estranho, 
pois não pautado por uma lógica cidadã ou do universo dos deveres repu-
blicanos. Já a escola acaba por se perceber enquanto espaço para o ensino 
de conteúdos específicos, resguardando o seu tônus de educação bancária, 
em que os ensinamentos da Ética são lançados, pela ótica da transdisciplina-
ridade, em um terreno infértil, ou terra de ninguém, que desresponsabiliza o 
fazer docente deste campo de ensino. Tendo por base uma literatura de cunho 
freireana, ladeada pelo materialismo histórico e dialético, buscaremos a com-
preensão histórica do fenômeno da ética no Brasil, seus modos e jeitinhos e 
por meio da teoria das Representações Sociais, compreender como se pro-
cessa o ensino da ética e dos valores em uma escola que esperamos cidadã, 
libertária, emancipatória. Diagnosticaremos como tem se dado a compreen-
são da ética e de dilemas morais entre os jovens educandos, como a escola 
e a família percebem este ensino, por meio de entrevistas e questionários 
semi-estruturados. Os dados serão trabalhados pela Análise de Conteúdo de 
Bardin. O Produto educacional, pautado pela lógica das Novelas Filosóficas 
de M. Lipmam, dará o contorno propositivo de uma escola reflexiva e que se 
perceba pela lógica da omnilateralidade.

Palavras-chave: Desenvolvimento moral; ensino de filosofia; filosofia para 
crianças; ensino de valores; ética.
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INTRODUÇÃO

O texto que apresentamos se trata de um projeto de pesquisa 
do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades (PPGEH) 
vinculado à linha de pesquisa de Práticas Educacionais. Este projeto 
possui como objeto central a necessidade de que se considere na prá-
tica pedagógica os conteúdos que problematizam o ensino de valores 
e da ética como fio condutor para uma Educação Libertária e Crítica 
junto aos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental II, enquanto 
análise diagnóstica e propositiva, e envolto da realidade das Escolas 
Públicas no Estado do Espírito Santo. Tomamos como inspiração a 
Epistemologia Genética de Jean Piaget, os conceitos de Paulo Freire, 
principalmente o conceito de “ser-mais” e a perspectiva metodológica 
de Mathew Lipman em seu Programa Filosofia para Crianças.

Esta pesquisa surge da experiência do pesquisador enquanto 
docente voluntário no IFES – Campus Santa Teresa nas disciplinas de 
Filosofia e História nos anos de 2015 e 2016 e da experiência junto à 
Comissão de Ética dos Servidores do IFES nos anos de 2012 a 2017. 
Ao trabalhar com os discentes do ensino médio, na fase da adoles-
cência, e com os servidores, na fase adulta, percebeu-se que há uma 
deficiência na formação dos indivíduos com relação ao ensinamentos 
de valores éticos e morais nas fases iniciais da infância, e que algum 
tipo de formação específica nesta faixa etária poderia trazer resultados 
interessantes para a formação de uma cidadania voltada para ética e 
para práticas humanizadoras e também para o desenvolvimento do 
pensamento crítico. Insta destacar ainda que quando tinha por volta 
de 20 anos, lemos um livro chamado “O mundo de Sofia”, que foi o 
primeiro encontro com a tentativa de ensino de Filosofia para adoles-
centes e jovens. Desde essa época, ficamos com muita vontade de ter 
uma filha e colocar seu nome de Sofia. Em dezembro de 2018, esse 
sonho se realizou e hoje temos uma linda garotinha de quase três anos 
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de idade que gostaríamos muito que pudesse ter, já em seus anos ini-
ciais, a possibilidade de pensar, questionar, discutir e aprender sobre 
os valores morais e éticos.

No Brasil da atualidade está em voga a discussão em torno 
da “escola sem partido”, ou a iniciativa de criação de escolas mili-
tares ou “cívico-militares” como se o problema da educação fosse o 
tipo de escola, ou seja, se mudarmos a estrutura escolar criaremos 
o sucesso da escola brasileira. Não se discute nesses argumentos 
os ideais políticos que estão por trás de uma “escola sem partido” 
(só o “nosso” partido) ou escolas militares (como se a prática auto-
ritária por si só pudesse produzir resultados maravilhosos). Não se 
discute também a eficiência e eficácia desses planos com base na 
realidade brasileira da atualidade.

Inserir a educação dos primeiros anos numa prática libertadora, 
voltada para a “humanização” das relações de poder, para uma práxis 
validada pela teoria e pela prática, voltada a proporcionar cidadãos 
conscientes e autônomos enquanto pensadores, seria relevante no 
Brasil mesmo que a conjuntura política fosse diferente da apresenta-
da anteriormente. Vivendo em tempos de luta pela hegemonia de um 
pensamento político conservador, voltado para o individualismo e para 
os ideais do capitalismo mais selvagem que grita aos quatro cantos 
que temos que “vencer”, custe o que custar, o projeto de pesquisa ora 
apresentado faz-se ainda mais relevante.

Numa sociedade na qual os indivíduos se relacionam de ma-
neira individual e pessoal, ou seja, de maneira a seguir as leis e orde-
namentos jurídicos impessoais e de maneira a superá-los por meio 
das relações pessoais, a corrupção, os valores éticos e os dilemas 
morais são vistos como situações pontuais e características intrínse-
cas de certos indivíduos.
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De uma ordem comportamental, a ética passa a ser entendida 
como um conjunto de valores ora morais, ora de um domínio estra-
nho, pois não pautado por uma lógica cidadã ou do universo dos 
deveres republicanos. Já a escola acaba por se perceber, enquanto 
espaço para o ensino de conteúdos específicos, resguardando o seu 
tônus de educação bancária, em que os ensinamentos da Ética são 
lançados, pela ótica da transdisciplinaridade, em um terreno infértil, 
ou terra de ninguém, que desresponsabiliza o fazer docente deste 
campo de ensino. Tendo por base uma literatura de cunho freirea-
na, ladeada pelo materialismo histórico e dialético, buscaremos a 
compreensão histórica do fenômeno da ética no Brasil, seus modos 
e jeitinhos, e por meio da teoria das Representações Sociais com-
preender como se processa o ensino da ética e dos valores em uma 
escola que esperamos cidadã, libertária, emancipatória.

A ideia não é voltar com os conteúdos de uma “Educação Moral 
e Cívica” e sim uma perspectiva filosófica em que o pensar pela ética 
e com ética pressupõe uma maneira de viver no mundo, sendo desta 
forma sinônimo de cidadania e consciência do ser no mundo.

Neste sentido, diagnosticaremos como tem se dado a com-
preensão da ética e de dilemas morais entre os jovens educandos, 
como a escola e a família percebem este ensino, por meio de entre-
vistas e questionários semi-estruturados. Os dados serão trabalha-
dos pela Análise de Conteúdo de Bardin. O Produto educacional, 
pautado pela lógica das Novelas Filosóficas de M. Lipmam, dará o 
contorno propositivo de uma escola reflexiva e que se perceba pela 
lógica da omnilateralidade.

Para tal nos debruçaremos sobre a seguinte pergunta: como 
as questões éticas (e morais) impactam em seus dilemas o cotidiano 
das crianças dessa idade? A partir dessa pergunta principal podemos 
perguntar também como tem sido a educação para os valores na Edu-
cação Básica, mas propriamente com essa faixa etária pertencente 
aos anos finais do Ensino Fundamental?
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Este trabalho pretende estabelecer um diálogo entre o concei-
to de “Ser-mais” de Paulo Freire e a metodologia de ensino “Filoso-
fia para crianças” de Matthew Lipman. O conceito de “Ser-mais” em 
Freire evoca a uma educação libertadora, uma educação centrada na 
relação entre docente e discente e que retira do professor e do aluno 
o “julgo da opressão”. Em Lipman, o conceito de “comunidade de 
investigação”, a saber, o exercício do conhecimento filosófico através 
dos questionamentos feitos pelos próprios discentes executado em 
conjunto com outros discentes e com os docentes, é colocado em 
prática através de “novelas filosóficas” que trazem uma abordagem 
adequada à linguagem e ao contexto dos leitores. O objetivo dessa 
discussão é proporcionar um arcabouço teórico e metodológico que 
permita criar “novelas filosóficas” para discentes do Fundamental II 
que se insiram na pedagogia crítica e na filosofia pedagógica liberta-
dora de Freire. Além disso, busca-se também um diálogo com a teoria 
dos desenvolvimento moral de Piaget para quem as crianças na idade 
próxima a dos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental II estão 
chegando ao que o autor chama de autonomia, ou seja, um período 
no qual a apreensão das regras sociais se dá de forma mais livre, não 
mais sagrada e imutável, e sim, um espaço de possibilidades em que 
pode haver mudança desde que seja a partir do respeito mútuo e da 
concordância de todos os participantes.

PERCURSO METODOLÓGICO

Inicialmente, pretende-se fazer uma pesquisa qualitativa de ca-
ráter exploratório com educadores do Ensino Fundamental II com en-
trevistas semiestruturadas sobre como esses educadores percebem o 
ensino de valores éticos e morais para seus estudantes, se acreditam 
que são valores importantes, se acreditam que essa discussão deve 
ser feita na escola, se acreditam que essa discussão deve ser feita aos 
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alunos dessa idade, etc., sendo nesse momento em caráter diagnós-
tico. Ainda nesse sentido de diagnosticar o fenômeno, pretendemos 
montar e aplicar um questionário aos estudantes do Ensino Funda-
mental II sobre dilemas morais e suas implicações em suas vidas coti-
dianas. O questionário deve versar sobre questões tais quais: Se você 
encontrasse um dinheiro perdido na sala de aula, o que faria com ele? 
Se você achasse a prova do professor na véspera, o que faria com ela?

A coleta de dados se dará em caráter qualitativo utilizando a 
metodologia de Análise de Conteúdo, em ambos os procedimentos 
e pretende-se entrevistar de oito a dez professores, aqueles que se 
dispuserem a participar da pesquisa e quanto ao questionário, preten-
demos aplicá-lo em pelo menos uma turma de cada ano das séries 
finais do Ensino Fundamental II, a saber, sétimo, oitavo e nono ano. 
Pretendemos ainda aplicar o produto educacional nas mesmas turmas 
que participarem do questionário e depois produzir um relatório sobre 
a experiência de aplicação.

REVISÃO DE LITERATURA

Quadro 1 – Descritor “Ensino de Filosofia” a partir de 2018.

PORTAL RESULTADOS SELECIONADOS AUTOR(A)/
ANO

Dissertação 
ou Tese

BDTD 105

(1) “Experiências do 
pensar numa escola 
pública municipal de 
Cariacica, ES: invenções 
e resistências nas 
práticas de filosofia 
e ciências sociais no 
ensino fundamental.” ES

GAVI/2018 Dissertação
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(2) “Em busca da infân-
cia: experiências filosó-
ficas com crianças numa 
escola pública municipal 
de São Mateus, ES.” ES

CUNHA/2018 Dissertação

(3) “O ensino de 
filosofia e a formação 
do ser-sujeito-crian-
ça na educação de 
Paulo Freire.” PA

OLIVEIRA/2018 Dissertação

Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 2 – Descritor “Desenvolvimento Moral” filtrados pela instituição UFES.

PORTAL RESULTADOS SELECIONADOS AUTOR(A)/ANO Dissertação 
ou Tese

BDTD 13

(1) “Investigação de as-
pectos cognitivos e morais 
do desenvolvimento por 
meio de um conto de fadas 
: um estudo a partir do 
referencial piagetiano”

SEABRA/2015 Dissertação

(2) “Prática docente 
e justiça : educação 
em valores morais no 
ensino fundamental”

COUTO/2013 Dissertação

(3) “Desenvolvimento 
Moral e Trapaça: Um 
Estudo com Crianças 
e Adolescentes”

PESSOTTI/2015 Tese

(4) “Um Estudo Sobre o 
Desenvolvimento Moral 
em Crianças e Adoles-
centes Com Transtorno 
de Deficit de Atençao e 
Hiperatividade (tdah)”

MARQUES/2015 Dissertação
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(5) “Moralidade e 
Cognição: Um Estudo 
com Crianças de 7 e 
10 anos em Situação 
de Risco Social”

QUEIROZ/2014 Tese

Fonte: Elaborado pelo autor.
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ensino de filosofia”

REIS/2020
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de ensinar filosofia”

RAMOS/2018
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OLIVEIRA/2018
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escolar francês e brasileiro”.

SARDÁ/2018

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Este trabalho pretende estabelecer um diálogo entre o concei-
to de “Ser-mais” de Paulo Freire e a metodologia de ensino “Filoso-
fia para crianças” de Matthew Lipman. O conceito de “Ser-mais” em 
Freire evoca a uma educação libertadora, uma educação centrada na 
relação entre docente e discente e que retira do professor e do aluno 
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o “julgo da opressão”. Em Lipman, o conceito de “comunidade de 
investigação”, a saber, o exercício do conhecimento filosófico através 
dos questionamentos feitos pelos próprios discentes executado em 
conjunto com outros discentes e com os docentes, é colocado em 
prática através de “novelas filosóficas” que trazem uma abordagem 
adequada à linguagem e ao contexto dos leitores. O objetivo dessa 
discussão é proporcionar um arcabouço teórico e metodológico que 
permita criar “novelas filosóficas” para discentes do Fundamental II 
que se insiram na pedagogia crítica e na filosofia pedagógica liberta-
dora de Freire. Além disso, busca-se também um diálogo com a teoria 
do desenvolvimento moral de Piaget para quem as crianças na idade 
próxima a dos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental II estão 
chegando próximo ao que o autor chama de autonomia, ou seja, um 
período no qual a preensão das regras sociais se dá de forma mais 
livre, não mais sagrada e imutável, e sim um espaço de possibilidades 
em que pode haver mudança desde que seja a partir do respeito mú-
tuo e da concordância de todos os participantes.

PRODUTO EDUCACIONAL

A partir do trabalho desenvolvido nesta pesquisa, será confec-
cionado um livro com novelas filosóficas com o intuito de introduzir o 
tema dos valores morais e éticos nos alunos dos anos finais do Ensino 
Fundamental II nos moldes da perspectiva metodológica de Mathew 
Lipman em seu Programa Filosofia para Crianças. A ideia inicial é de 
que sejam seis ou oito histórias que serão ilustradas e têm a pretensão 
de iniciar um debate em torno de alguns temas.
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RESULTADOS PRELIMINARES

Em nosso projeto, alguns procedimentos já foram realizados, 
tais como o diálogo com os pares, com o intuito de apresentar algumas 
produções que se aproximavam do nosso olhar investigativo sobre o 
ensino de valores morais e éticos aos alunos das séries finais do Ensi-
no Fundamental II. A leitura e a compreensão dos referenciais teóricos 
ainda estão em curso e, com base no que já foi estudado, acreditamos 
que alguns aspectos da pergunta de pesquisa foram preenchidos, cor-
roborando com a validade e continuidade do nosso projeto.

CONSIDERAÇÕES

Nas interlocuções propostas com outras pesquisas produzidas 
nos últimos cinco anos e nas análises dos referenciais teóricos que 
escolhemos para dialogar, verificamos as possibilidades de materia-
lização da nossa proposta de estudo. Apesar de nossa pesquisa se 
assemelhar em termos teórico-metodológicos com algumas propos-
tas, nenhuma delas propôs o trabalho de valores morais e éticos com 
alunos das séries finais do Ensino Fundamental II a partir de novelas 
filosóficas que discutissem assuntos pertinentes aos próprios alunos a 
partir de suas próprias indagações. Daí a relevância científica de nos-
so olhar investigativo e proposta de produção, principalmente em um 
contexto no qual há uma luta pela construção de uma narrativa que 
impinge aos professores de humanidades a “qualidade” de doutrina-
dores e destruidores dos valores morais tradicionais. 
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Resumo: Este projeto aspira à formação do leitor crítico sob a perspectiva 
da emancipação do sujeito. Ancora-se na leitura de textos literários em uma 
turma da 1ª série do Ensino Médio por meio de oficinas sob uma abordagem 
epilinguística. Entendemos que todo indivíduo é um ser social que comunica 
e interage consigo e com o mundo em cuja relação, impregnada de alterida-
de, constitui-se sujeito com e pela linguagem. Assim, o principal objetivo é 
responder “como trabalhar a formação de leitores críticos, sensíveis às cau-
sas humanitárias e sujeitos da própria história? ” e, no desenvolvimento da 
investigação, pretendemos testar práticas leitoras com textos literários para 
trabalhar a criticidade, o vocabulário, a interpretação e a produção textual 
sob uma abordagem epilinguística. A pesquisa buscará fundamentos nos 
pressupostos teóricos de Paulo Freire para discutir a leitura de mundo e a 
constituição do sujeito, e também nas Operações Enunciativas a partir de 
Carlos Franchi e outros autores filiados a tal teoria funcionalista para abordar 
a epilinguagem. Em termos metodológicos, trata-se de uma pesquisa de 
natureza qualitativa, inspirada na pesquisa participante defendida pelo pró-
prio Freire. Pretende-se utilizar diferentes instrumentos de coletas de dados, 
como:  questionários semiestruturados, entrevistas e diário de campo.  Como 
resultado da pesquisa pretendemos elaborar um produto educacional em 
formato de E-book, reunindo a sequência de atividades trabalhadas em sala 
de aula ao longo da pesquisa empírica.  

Palavras-chave: Ensino de humanidades; leitores críticos; leitura literária; 
epilinguagem.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho apresenta uma proposta de pesquisa a ser 
desenvolvida no contexto do Programa de Pós-Graduação em Ensi-
no de Humanidades, do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus 
Vitória. Tal proposta está vinculada à linha de práticas educativas em 
ensino de humanidade. O projeto tem como foco desenvolver práticas 
leitoras utilizando textos literários para, a partir de tais representações, 
operar com o vocabulário, a interpretação e a produção textual. A te-
mática da proposta de investigação é a formação do leitor crítico por 
meio das operações de linguagem – a epilinguagem. Entendemos que 
todo indivíduo, enquanto ser social, comunica e interage com o mun-
do, e nessa relação impregnada de alteridade ele se constitui sujeito 
com e pela linguagem.

A Lei 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, que regulamenta o 
novo Ensino Médio prevê uma escola que mantenha relações com a 
realidade dos estudantes [...], que esteja preparada para recebê-los 
e para acolher suas demandas, tendo por princípio prepará-los para 
compreender os desafios do século XXI de forma crítica e propositiva. 
Este projeto tem relevância para o ensino de humanidades, uma vez 
que nossa pesquisa busca alternativas para trabalhar a criticidade dos 
alunos por meio das operações de linguagem com textos literários, 
desenvolvendo atividades, problematizando ideias e manipulando os 
recursos da linguagem para ampliar o repertório linguístico. 

A motivação da pesquisa surgiu de minha prática docente na 
disciplina de língua portuguesa e literatura brasileira. No desempenho 
do exercício docente observei nos estudantes, reiteradas vezes, 
restrição de vocabulário, resistência à leitura recomendada em sala 
e  muitos problemas na representação escrita, no entanto o fator 
que mais chamava a minha atenção era a pouca habilidade com a 
interpretação de textos. 
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Acreditamos que o vocabulário de cada sujeito é demonstrado 
pelas palavras usadas nos enunciados com que interagiu durante a 
vida. Esse conhecimento linguístico permeia a interação social e, qua-
se sempre, é ampliado por meio das atividades de leitura e escrita. 
Nessa perspectiva, buscarei na metodologia de Paulo Freire os alicer-
ces para pensar uma educação conectada ao cotidiano dos estudan-
tes e a suas experiências na leitura do mundo. Já com as reflexões de 
Carlos Franchi sobre o ensino da língua portuguesa, farei as  práticas 
de incentivo à leitura, por meio de exercícios de epilinguagem que vin-
culam o uso da linguagem à arte de  pensar. A escolha desses autores 
como referência se faz pertinente, ambos trabalham a emancipação do 
sujeito a partir da leitura de mundo. 

O principal problema dessa pesquisa é “Como trabalhar a for-
mação de leitores críticos, sensíveis às causas humanitárias e sujeitos 
da própria história no contexto em que vivem?”. Esse problema moti-
vou o projeto que aspira à pesquisa com o título provisório “A leitura 
além das palavras em humanidades: construindo a criticidade com 
operações de linguagem em textos literários”.

Dessa forma, pretendemos desenvolver práticas leitoras, utili-
zando textos literários para, a partir de tais representações, operar com 
o vocabulário, a interpretação e a produção textual.

PERCURSO METODOLÓGICO

Nossa proposta terá como sujeitos estudantes da turma da 1ª 
Série do Ensino Médio, de uma escola da Rede Estadual de Educa-
ção, no município de Cariacica/ES. A escolha se justifica uma vez que 
a pesquisadora possui vínculo com a instituição como professora de 
Língua Portuguesa, no Ensino Fundamental, anos finais, e, Ensino 
Médio, e em sua práxis observou o pouco contato dos alunos com a 
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literatura; a dificuldade na leitura e interpretação de textos;  o curto 
repertório no vocabulário; assim como, uma reflexão/crítica de leitura 
de mundo limitado.

O desenvolvimento da pesquisa se dará em consonância com 
os pressupostos do referencial teórico. Para  tanto, nossa investigação 
adota uma abordagem qualitativa, conforme Minayo (2002), esse  tipo 
de pesquisa busca compreender e aprofundar o conhecimento sobre 
fenômenos  desde a percepção dos participantes ante um contexto 
natural e relacional da  realidade que os rodeia, com base em suas 
vivências, saberes e significados. 

Dividiremos a pesquisa em dois momentos para a produção de 
dados, a saber: a realização de  oficinas de leitura e produção de texto 
oral/escrito por meio de troca de saberes e  experiências vividas por 
meio do textos; e na seleção das atividades significativas  para o estu-
dante para a confecção do Ebook- material educativo. Nesse sentido, 
nortearemos nosso estudo por meio de outras  pesquisas e produções 
escritas que possibilitem uma leitura participativa, reflexiva e  criativa 
considerando a formação do sujeito crítico. 

Para a investigação de “como trabalhar a formação de leitores 
críticos, sensíveis às  causas humanitárias e sujeitos da própria”, será  
realizada uma observação participante, Minayo (2020) apresenta a 
ação como uma técnica  de observação participante, o observador tem 
uma relação face a face com o objeto  investigado. Pretendemos en-
volver textos em diálogo com outras áreas de conhecimento do  campo 
de humanidades a fim de ressaltar valores cristalizados pela socieda-
de,  movimentos de desconstrução desses valores e a luta para ocupar 
o poder  hegemônico. 
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REVISÃO DE LITERATURA

Nossa pesquisa, realizou um levantamento das produções aca-
dêmicas que envolvem a leitura literária na formação do leitor crítico no 
processo de formação humana e emancipatória que aproximam-se do 
tema deste estudo.  Buscamos pesquisas na Biblioteca Brasileira de 
teses e dissertações - BDTD, com os descritores: “leitura e formação 
do leitor crítico”, “texto literário e ensino”,  “epilinguística e ensino”. Para 
o descritor “humanidades e ensino” utilizamos o Repositório Institucio-
nal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito 
Santo (RI/Ifes), buscando por pesquisas no estado do Espírito Santo, 
observando um espaço/tempo mais próximo aos sujeitos dessa pes-
quisa. Segue o quadro das obras selecionadas:

Quadro 1 – pesquisas sobre Leitura e formação do leitor crítico.

Autor Título Tipo/Área Instituição Cidade Ano 

Santos,  
Tania  
Maria dos

Leitura crítica e formação 
do aluno leitor na  
contemporaneidade

Dissertação-
Educação

Universidade  
Federal de Juiz 
de Fora (UFJF)

Juiz de Fora 2016 

Garcia,  
Adriana  
Lilian

Reflexões sobre o ensino 
da literatura e a prática da  
leitura

Dissertação- 
Gestão e Práticas 
Educacionais

Universidade 
Nove de Julho São Paulo 2014 

Fonte: Autora da pesquisa.

Quadro 2 – pesquisas sobre texto literário e ensino.

Autor Título Instituição Tipo/Área Cidade Ano 

Matos, Taise  
Milhomem  
Borges

Quem roubou o meu 
futuro? O  texto dramá-
tico de Sylvia  Orthof 
na formação de leitores  
na Educação Básica

Universidade  
Federal de Goiás

Dissertação- Ensino 
na Educação Básica Goiânia 2018 
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Pinto, Joice 
Aparecida 
de  Souza

Narrativas e “pedagogia 
da  admiração”: desafios 
com  novas tecnologias

Universidade  
Metodista de 
São  Paulo

Dissertação- 
Educação

São Bernardo 
do Campo 2016 

Fonte: Autora da pesquisa.

Quadro 3 – pesquisas sobre Epilinguística e Ensino.

Autor Título Instituição Tipo/Área Cidade Ano 

Nascimento,  
Kátia Gisele  
Turollo do

Conhecimentos prévios 
e  contexto escolar sub-
jacentes à  transposição 
da teoria à  prática: 
avaliação diagnóstica 
e  formativa como 
ponto de  partida para 
atividades  linguísticas 
e epilinguísticas

Universidad 
de São Paulo

Dissertação- 
Educação São Paulo 2016 

Valentim,  
Duane

Proposta de trabalho 
didático  sobre o 
conteúdo enunciação  
reportada sob uma 
abordagem  enunciativa

Universidade  
Federal de 
São  Carlos 

Tese/Doutora-
do-  Linguística São Carlos 2018 

Fonte: Autora da pesquisa.

Quadro 4 – pesquisas sobre Humanidades e Ensino.

Autor Título Instituto Tipo/Área Cidade Ano 

Barcellos,  
Janaína 
Bichi de

A formação de leitor  
crítico a partir de círculos 
de cultura freirianos: 
oficinas de leitura junto 
a educandos da EJA

Instituto Federal 
do Espírito  
Santo (Ifes)

Dissertação/ 
Letras Vitória/ES 2018 
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Pomperma-
yer, Soraya 
Ferreira

A literatura como  
experiência: a roda de 
leitura e a formação 
do leitor literário no 
Ensino  Fundamental.

Instituto Federal 
do Espírito  
Santo (Ifes)

Dissertação/ 
ProfLetras Vitória/ES 2016

Azevedo,  
Alcione  
Aparecida 
de

A crônica na sala de 
aula:  caminhos para a  
formação de leitores  
críticos no Ensino  
Fundamental

Instituto Federal 
do Espírito  
Santo (Ifes)

Dissertação/
ProfLetras VItória/ES 2018

Fonte: Autora da pesquisa.

A partir de uma leitura analítica e crítica apontamos: Santos 
(2016) e Garcia (2018), contemplam entre os seus teóricos para a sua 
dissertação o autor Paulo Freire que  trabalha com o aprendizado críti-
co de leitura e escrita, e não como memorização  alienante de palavras 
e/ou frase, entre outros teóricos que dialogam com a nossa  inves-
tigação. Matos(2018), considera  um plano de ação em formato de 
sequência didática para promover a leitura de textos teatrais em sala 
de aula e, a de Pinto (2016) articula entre o abstrato e o concreto e está  
diretamente entrelaçadas com a própria experiência de vida, propor-
cionando  analogias para alcançar a dimensão concreta no processo 
de tomar decisões, uma  vez que são mais facilmente guardadas na 
memória. As dissertações utilizam teóricos que  dialogam com a nos-
sa investigação, e, também, baseiam-se nos Parâmetros  Curriculares 
Nacionais. Nascimento (2016) e Valentim (2018) promovem uma inves-
tigação do conhecimento do aluno sobre sua própria língua, a  pensar 
sobre a elaboração e reelaboração dos enunciados e conduzindo sua 
reflexão sobre os mecanismos enunciativos implicados no fenômeno 
linguístico da  enunciação. As dissertações, a seguir, trata-se de obras 
mais próximas ao território investigado. Barcellos (2018), Pompermayer 
(2016) e Azevedo (2018), investigam a formação de leitores  críticos. O 
primeiro apresenta a leitura sendo essencial para o desvelamento da 
realidade e sua transformação em favor de uma sociedade mais digna, 
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democrática, justa e humana. O seguinte analisar a inserção da prática 
Rodas de Leitura. Por fim, o terceiro, entende que o hábito de leitura é 
essencial para o desvelamento da realidade e sua transformação em 
favor de uma sociedade mais digna, democrática, justa e humana. Os 
três trabalhos contemplam estudos voltados ao Ensino Fundamental e 
ao Ensino Médio. Acreditamos que os trabalhos selecionados contri-
buem positivamente nos caminhos da formação  do leitor.

REFERENCIAL TEÓRICO

Nossa pesquisa será ancorada nos pressupostos teóricos da 
dialogicidade freiriana, para oportunizar um processo construtivo de 
conhecimentos em humanidades quanto ao exercício reflexivo, procu-
remos conexões com as atividades epilinguísticas, uma abordagem 
reflexiva/crítica da leitura/releitura do mundo partindo dos textos literá-
rios. Entendemos, assim como (Freire, 1998), que a educação cons-
titui-se em um ato coletivo, solidário, uma troca de experiências, em 
que cada envolvido discute suas ideias e concepções. Para a base 
teórica, pensando em situações em que os estudantes possam rea-
lizar operações de linguagem da própria humanidade, utilizaremos: 
Candido (2006),  Chartier (2002), Cosson (2009), Franchi (1991), Freire 
(1989-1998), Geraldi (2013),  Lajolo (1995), Minayo (2002), Petit (2009), 
Silva (1997-1999), Werner (2017), entre  outros que essencialmente 
justificam o diálogo entre o ensino reflexivo da Língua e a formação 
de um sujeito reflexivo/crítico, em um movimento dialético entre teoria 
e  prática em humanidades, buscando a promoção de mudanças no 
processo de ensino aprendizagem. 
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PRODUTO EDUCACIONAL

O produto educacional resultante da pesquisa será a elabo-
ração de um E-book, onde serão sistematizadas propostas de lei-
tura literária para a formação do leitor crítico com uma abordagem 
contra hegemônica. Nossa expectativa é colaborar com material 
didático para que o estudante adquira uma postura crítico-reflexiva 
para a sua emancipação.

RESULTADOS PRELIMINARES

Mesmo estando em estágio embrionário, uma gama de senti-
mentos e expectativas este projeto tem gerado. Muitas leituras que 
envolvem a temática estão sendo realizadas buscando estabelecer 
diálogos que versavam sobre a relação conceitual entre leitura literária, 
humanização, civilidade, contra hegemonia e práticas educativas no 
tocante a Educação Básica, com turmas da 1ª Série do Ensino Médio. 

CONSIDERAÇÕES

Ao falar sobre a leitura literária na Educação Básica enquanto 
um meio para formação cultural e humanidade em adolescentes, é 
preciso refletir sobre o que de fato tem sido realizado nesse sentido e 
o que efetivamente poderá e deve ser feito a este respeito. Em nossa 
pesquisa, ao tratarmos da leitura literária na Educação Básica, bus-
camos formar leitores críticos, capazes de compreender a leitura do 
mundo e da palavra, que seja capaz, por meio de operações de epilin-
guagem construir enunciados próprios de modo que dê vazão a suas 
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vozes. Acreditamos que o diferencial de nossa pesquisa é apontar as 
contribuições da leitura literária, como um meio de promover reflexões 
e por consequência a formação de consciência crítica, permitindo a 
compreensão sobre o mundo e poder emancipar-se dos dogmas que 
são impostos pela sociedade.
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Resumo: O presente estudo apresenta uma proposta de pesquisa a ser de-
senvolvida no contexto do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Huma-
nidades do Instituto Federal do Espírito Santo — Campus Vitória. Tal proposta 
está vinculada à linha de pesquisa Formação de Professores em Ensino de 
Humanidades. Esta pesquisa, ainda, vincula-se à linha temática Literatura e 
Linguagem e apresenta como foco de estudo o silenciamento de escritoras em 
livros didáticos de ensino médio. Para além da revisão bibliográfica pertinente 
às questões de gênero e patriarcado com Joan Scott, Heleieth Saffioti, den-
tre outras pensadoras dos estudos feministas, recorremos ao pensamento de 
Paul Ricouer sobre memória; às reflexões de Jaime Ginzburg sobre cânone e 
exclusão e às discussões sobre ensino de literatura e livro didático de Regina 
Zilberman e Marisa Lajolo. A incursão metodológica deste estudo se dará pela 
pesquisa documental atrelada aos pressupostos da Análise de Conteúdo, de 
Bardin (1979), e se constitui de três etapas: a primeira, uma análise minuciosa 
de duas coleções didáticas dentre os sete títulos selecionados e recomenda-
dos pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD//2018) para o Ensino 
Médio; a segunda, refere-se à exposição dos dados pela Análise de Conteúdo 
e, por fim, a validação de um curso de extensão com o propósito de promover 
o debate acerca dos silenciamentos institucionalizados no livro didático e no 
cânone literário escolar. 

Palavras-chave: Escritoras; livro didático; gênero; patriarcado; silenciamento. 
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INTRODUÇÃO

A constante inquietação com o silenciamento de escritoras em 
livros didáticos e com a mecanização do ensino de literatura, especial-
mente, no Ensino Médio, levou-nos a refletir acerca dos mecanismos 
institucionalizados que orientam o ensino de literatura e que colabo-
ram, à vista disso, na perpetuação de um cânone literário excludente, 
no qual mulheres escritoras são menos vistas, lidas e publicadas. 

Inicialmente, acreditamos que os mecanismos que auxiliam o 
ensino de literatura – referimo-nos, previamente, ao livro didático — o 
qual consideramos objeto cultural multifacetado e complexo — conti-
nuam a privilegiar escritores canônicos, majoritariamente homens, re-
produzindo, dessa forma, as disparidades impostas culturalmente aos 
gêneros, realçadas por meio da dominação patriarcal.

Em decorrência da ampla discussão acerca do cânone literário 
e de seu valor estético, bem como a vasta preocupação com a reno-
vação de um ensino que contemple questões culturais, identitárias, 
pós-coloniais e feministas, pesquisas na interface “literatura e gênero” 
têm sido recorrentes, a fim de propor novas metodologias para o ensi-
no de literatura nas escolas.

Nesta perspectiva, é inegável reconhecer que os critérios de va-
lor atribuídos àsobras literárias manifestam concepções ideológicas 
que valorizam algumas produções em detrimento do silenciamento de 
outras, postas à margem do cânone.  

Este projeto, portanto, surge com o problema de pesquisa as-
sim estabelecido: quais os mecanismos que atravessam o silencia-
mento de escritoras em livros didáticos de ensino médio e, conse-
quentemente, refletem no ensino de literatura na contemporaneidade, 
colocando à margem das discussões, e do ensino de literatura, a vas-
ta produção literária das mulheres? 
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Para responder tal indagação, buscaremos auxílio crítico-teóri-
co em autoras(es) que dialogam com a nossa temática de interesse, 
apoiando-nos em estudiosas(os) que nos auxiliarão a refletir acerca  
dos impactos da cultura patriarcal e as relações de gênero na contem-
poraneidade; sobre as políticas de memória e esquecimento — consi-
derando o livro didático como instrumento de conservação e, por fim, 
a respeito do ensino de literatura a partir do livro didático.  

A fim de sistematizar nossa discussão teórica sobre literatura de 
autoria feminina e livro didático, nosso objetivo, após a análise docu-
mental das coleções elencadas, é propor um curso de extensão, com 
o propósito de promover debates pertinentes ao tema de pesquisa e 
subsidiar novas práticas docentes que desnaturalizem a opressão de 
gênero na literatura, oportunizando aos professores o acesso a obras 
de escritoras silenciadas nos livros didáticos e, consequentemente, no 
cânone literário escolar. 

PERCURSO METODOLÓGICO

Esta pesquisa se ocupa, como já dissemos, da investigação 
do silenciamento de escritoras em livros didáticos de ensino médio, a 
partir da veiculação da historiografia literária que engendra, especial-
mente nas coleções didáticas, a invisibilidade das mulheres escritoras 
no cânone literário.

Analisaremos, apenas, duas coleções didáticas do compo-
nente curricular Língua Portuguesa, aprovadas e selecionadas no 
PNLD/2018, em razão de nossa eleição teórica propor um olhar minu-
cioso para o corpus elencado. 

Nesse sentido, do ponto de vista de sua categorização, 
esta pesquisa se dará pela análise documental atrelada aos 
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pressupostos da Análise de Conteúdo (AC), de Bardin (1979), visto 
que nossas principais fontes de investigação — livros didáticos — 
são escritas e impressas.

Para além da revisão bibliográfica pertinente às questões de gê-
nero, patriarcado e ensino de literatura, nossa incursão metodológica 
organiza-se em três etapas: a primeira, uma análise minuciosa de duas 
coleções didáticas dentre os sete títulos selecionados e recomenda-
dos pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD/2018) para o En-
sino Médio; a segunda, refere-se à Análise de Conteúdo, em suas três 
fases principais — pré-análise, exploração do material e tratamento 
dos resultados e, por fim, a última etapa consiste consiste na elabo-
ração e validação de um curso de extensão destinado a professores 
de Língua Portuguesa do Ensino Básico, com o objetivo de ampliar o 
debate sobre o ensino de literatura e o acesso à produção literária de 
escritoras invisibilizadas no cânone literário.

REVISÃO DE LITERATURA

O levantamento de pesquisas realizadas na Biblioteca Nacio-
nal Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), na Scielo e no Portal 
Capes, tendo como recorte o período de 2010 a 2020, indicou que, 
apesar de lidarmos com eixos temáticos — livro didático e autoria 
feminina — protagonistas de uma fortuna incontável de pesquisas 
dos programas de pós-graduação brasileiros, são raros os trabalhos 
que se dedicaram a analisar a não presença de escritoras nos livros 
didáticos de ensino médio.

Para a realização do levantamento de teses e dissertações no 
repositório do BDTD, utilizamos os seguintes descritores: “autoria femi-
nina e livro didático” (02 resultados), “gênero e livro didático” (34 resul-
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tados), “escritoras e livro didático” (nenhum resultado), “mulher e livro 
didático” (11 resultados); “feminino e livro didático” (07 resultados). 

A partir dos resultados obtidos, refinamos ainda mais nosso in-
teresse de pesquisa, excluindo, inicialmente, pesquisas cujos títulos 
e resumos divergiam completamente do nosso foco de investigação. 
Posteriormente, por meio de uma leitura mais atenta, selecionamos 
três dissertações e uma tese, que atendiam, de certo modo, aos nos-
sos critérios de pesquisa.

Nosso objetivo, por meio deste levantamento de pesquisas que 
dialogam, em certa medida, com parte do nosso referencial teórico-
-metodológico, foi descortinar o nosso objeto de pesquisa sob múl-
tiplos olhares, a fim de compreender a importância de se delinear os 
rumos pretendidos da nossa investigação e as formas de se lidar com 
os paradoxos e tensões que cercam o apagamento da mulher-escrito-
ra na literatura, no livro didático e no cânone literário. 

REFERENCIAL TEÓRICO

Interessa-nos, nesta pesquisa, o diálogo com autoras(es) que 
apresentam concepções que reformulam o conceito de patriarcado na 
contemporaneidade, e que desenvolvem suas teorias a partir da leitura 
clássica desse conceito, outrora ancorada na figura paterna, contudo, 
caracterizando esse sistema de dominação como um sistema social 
injusto que reforça os papéis de gênero. 

Cabe ressaltar que o patriarcado, no campo dos estudos de 
gênero, foi fundamentalmente utilizado para elucidar a condição das 
mulheres e as bases da dominação masculina. Embora esse sistema 
venha sendo discutido há muito tempo, há divergências e diferentes 
análises no campo dos estudos das ciências humanas e, portanto, não 
há homogeneidade no conceito.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%A9is_de_g%C3%AAnero
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Apesar das distintas vertentes das teorias do feminismo, He-
leieth Saffioti, e outras pensadoras feministas, buscou perscrutar como 
o patriarcado se manifesta na contemporaneidade, inserindo novos 
elementos que direcionam as análises a respeito da condição das mu-
lheres nas sociedades capitalistas. 

À vista disso, nosso aporte teórico-crítico ancora-se nos estudos 
feministas, dialogando com Joan Scott, Heleith Saffioti, dentre outras 
pensadoras feministas, a fim de elucidar os conceitos de gênero, pa-
triarcado e emancipação da mulher; recorreremos, também, ao pensa-
mento de Paul Ricouer, no que compete ao debate sobre memória, a 
fim de justificar o livro didático como um instrumento de conservação. 

Debruçaremo-nos sobre os estudos de Jaime Ginzburg para 
tratar dos mecanismos institucionalizados, para além dos manuais  di-
dáticos, que atravessam o cânone e a formação docente.  E, por fim, 
para finalizar as nossas ponderações, perscrutaremos os estudos de 
Regina Zilbermam e Marisa Lajolo, a fim de refletir sobre o ensino de 
literatura de forma abrangente. 

PRODUTO EDUCACIONAL

O livro didático, em razão de sua característica panorâmica e 
editorial, não é capaz de traçar um olhar plural sobre a literatura, ainda 
que os autores estejam empenhados nesse caminho. Dessa forma, 
resta-nos propor alternativas para mediar o acesso ao acervo literá-
rio para além das coleções didáticas. Pensando em amenizar essas 
dificuldades, o produto educacional que se propõe construir nesta 
pesquisa está em consonância com as diretrizes do MEC e com os 
documentos formais que regem o ensino de literatura nas escolas, que 
preveem, em primeiro plano, a diversidade literária.
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Nosso objetivo, após a análise documental das coleções elen-
cadas, é propor um curso de extensão, a fim de promover deba-
tes acerca dos silenciamentos institucionalizados e subsidiar novas 
práticas docentes que desnaturalizem a opressão de gênero na li-
teratura, oportunizando, aos professores, o acesso à produção de 
escritoras silenciadas pelos livros didáticos e, consequentemente, 
pelo cânone literário escolar. 

RESULTADOS PRELIMINARES

Em nosso projeto, alguns procedimentos já foram realizados, 
tais como: leituras, fichamentos e a revisão de literatura, com o in-
tuito de identificar algumas produções que se aproximam do nosso 
olhar investigativo e compreender o nosso objeto de pesquisa sob 
múltiplos olhares. Por ora, daremos continuidade à leitura e com-
preensão dos referenciais teóricos, pois, com base no que já foi lido, 
fichado e estudado, acreditamos que alguns aspectos da pergun-
ta de pesquisa foram preenchidos, corroborando com a validade e 
continuidade do nosso projeto.

CONSIDERAÇÕES

Nas interlocuções propostas com outras pesquisas produzidas 
nos últimos dez anos e nas análises dos referenciais teóricos que esco-
lhemos para dialogar, verificamos as possibilidades de materialização 
da nossa proposta de estudo. Ainda que a nossa proposta de investi-
gação se assemelhe em termos teórico-metodológicos com algumas 
pesquisas a que  tivemos acesso nos repositórios, nenhuma delas pro-
pôs o recorte que mensuramos percorrer. 
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Logo, justifica-se a relevância científica de nosso olhar investiga-
tivo bem como a proposta do produto educacional, principalmente em 
um contexto histórico-social e político eivado de importantes questões 
que nos desafiam como docentes. 

Em suma, por meio desta pesquisa, e para além das causas 
que confirmam o silenciamento de escritoras nos livros didáticos 
contemporâneos, almejamos contribuir com as reflexões a respei-
to do ensino de literatura no ensino médio, com vistas a colaborar 
para a produção de práticas educativas que visem desnaturalizar a 
opressão de gênero, visando contribuir com a formação de leitores 
críticos e emancipados. 
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Resumo: O texto apresenta o projeto de pesquisa a ser desenvolvido no Pro-
grama de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades, do Instituto Federal do 
Espírito Santo, Campus Vitória, vinculada à linha de pesquisa Práticas Educa-
tivas, sublinha: Desenvolvimento de base comunitária: reflexões, mobilizações 
e ações com base na intervenção social dialógica. Tem como foco investigar a 
mobilização dos moradores de Jesus de Nazareth/Vitória-ES na construção de 
intervenções socioambientais. A investigação caracteriza-se como pesquisa 
qualitativa do tipo pesquisa-ação (THIOLLENT,1986) e objetiva uma interven-
ção social de base comunitária (SANTOS; SGARBI, 2019) em Jesus de Naza-
reth, com origem em ações sociais desenvolvidas por/com comunidades, que, 
motivadas pela transformação, envolvem-se em projetos comprometidos com 
a autonomia e emancipação social. Nosso referencial teórico é composto prin-
cipalmente pelas contribuições de Paulo Freire e Boaventura de Sousa Santos 
a fim de compreender o protagonismo dos moradores e a práxis da mobiliza-
ção a partir de um pensamento pós-abissal. Em termos metodológicos, será 
realizada visitas exploratórias a comunidade com registros fotográficos e notas 
em diário de campo, entrevistas e rodas de conversas como instrumentos de 
coleta de dados a serem utilizados no processo de análise da investigação. O 
produto educacional resultante do desenvolvimento da pesquisa será a cons-
trução coletiva de um mapa afetivo do bairro de Jesus de Nazareth.

Palavras-chave: Mobilização; práxis; desenvolvimento sustentável; periferia.
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INTRODUÇÃO

A pesquisa proposta busca investigar o processo de mobiliza-
ção dos moradores de Jesus de Nazareth/Vitória-ES na construção de 
intervenções socioambientais, sobretudo compreender os motivos pe-
los quais os sujeitos participam de ações planejadas e desenvolvidas 
pela/na comunidade. Sociedade majoritariamente urbana e desigual, 
o Brasil possui mais de 11 milhões de pessoas morando em periferias 
urbanas (BELLO, 2017). O Espírito Santo, por sua vez, é o 2º estado 
com o maior percentual de domicílios (26,1%) nessas regiões (IBGE, 
2020), sendo uma delas o bairro Jesus de Nazareth, em Vitória. Em 
meio a essa complexa dinâmica para prover as condições de vida, é 
importante lembrar que o fenômeno da globalização interfere de ma-
neira significativa na estrutura econômica, de produção e organização 
social dos países, alterando as relações geopolíticas entre regiões, o 
que reflete diretamente no desenvolvimento local, sobretudo nas co-
munidades urbanas periféricas. Preponderantemente, tem vigorado na 
esfera pública e organizações internacionais proposições verticaliza-
das, que ignoram o saber popular e suas potencialidades. Todavia, os 
estudos decoloniais (SANTOS, 2010, QUIJANO, 2005) buscam rever a 
ideia de centralidade da lógica de produção, de poder e de conheci-
mento, logo seria importante observar tais questões sob a perspecti-
va não hegemônica das camadas populares, da visão que tem de si 
próprias e dos problemas que enfrentam. Consequentemente, é em 
meio aos movimentos populares que surgem os questionamentos que 
direcionam as lutas para a transformação social, no qual pressupõe 
o diálogo e decisões coletivas. Estudos nesse sentido constituem-se 
uma lacuna na literatura. Ademais, tais comunidades possuem inter-
venções e produção de tecnologias sociais12 não identificadas por  

12 O conceito de Tecnologias Sociais (TS) compreende um “conjunto de técnicas, metodolo-
gias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e apro-
priadas por ela, que representam soluções para inclusão social e melhoria das condições 
de vida” (ITS BRASIL, 2004, p. 26).
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estatísticas oficiais (KRONEMBERGER, 2020), requerendo investiga-
ções sobre os motivos pelos quais os sujeitos participam de ações 
planejadas e desenvolvidas pela/na comunidade, visando a replicá-los 
em experiências com intuito semelhante (SANTOS; SGARBI; SANTIA-
GO, 2019). Frente ao contexto exposto, apresentamos como objetivo 
geral: pesquisar o processo de mobilização de uma comunidade de 
periferia urbana na construção de intervenções socioambientais volta-
das ao desenvolvimento local e emancipação social, e os objetivos es-
pecíficos: identificar os principais potenciais e desafios socioambien-
tais do campo de estudo; mapear os organismos populares, ações 
e projetos desenvolvidos por uma comunidade de periferia urbana; 
identificar, junto com a comunidade, elementos que caracterizam o 
protagonismo sociocomunitário, as estratégias e saberes mobilizados 
para mitigar as demandas do território; elaborar um mapa afetivo do 
bairro que potencialize as motivações coletivas e aprofunde o olhar 
dos sujeitos sobre o lugar a partir de si mesmo. Pretende-se com o 
desenvolvimento da pesquisa contribuir para a transformação local, 
convidando moradores e lideranças de Jesus de Nazareth assumir o 
papel de copesquisadores nesta investigação.

PROCESSO METODOLÓGICO

A investigação caracteriza-se como pesquisa qualitativa do tipo 
pesquisa-ação (THIOLLENT,1986) e objetiva uma intervenção social 
de base comunitária (SANTOS; SGARBI, 2019) em Jesus de Naza-
reth na qual serão utilizados alguns procedimentos metodológicos: 
na aproximação com o campo de pesquisa será realizada a observa-
ção participante e visitas exploratórias pela comunidade com registros 
fotográficos e notas em diário de campo para mapear os organis-
mos populares, ações e projetos existentes no território pesquisa-
do; buscando uma interação dialógica com os sujeitos participantes  
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realizaremos rodas de conversa com os moradores, voluntários de 
ações/projetos e lideranças comunitárias para compreender os ele-
mentos que caracterizam o protagonismo sociocomunitário; entrevis-
tas semiestruturadas para descrever de forma mais aprofundada as 
estratégias e saberes mobilizados pela comunidade na mitigação das 
demandas de seu território e a  elaboração do produto educacional 
terá como base a organização de uma trilha exploratória seguida da 
confecção colaborativa de mapa afetivo do bairro.

REVISÃO DE LITERATURA

Intencionando dialogar com outras produções existentes, que 
se aproximam com a temática da nossa investigação, realizamos o 
levantamento de pesquisas em bases de dados no contexto local e na-
cional. A busca ocorreu entre os dias 21 e 22 de junho de 2021 utilizan-
do o recorte temporal 2015/2021. A partir dos resultados encontrados 
foram selecionadas 7 publicações para compor a revisão de literatura: 
2 teses, 3 dissertações e 2 artigos. Apresentamos um quadro resumo 
com as pesquisas selecionadas.

Quadro 1 – Revisão de literatura.

Base de dados: Repositório Institucional do IFES

Descritor: “Participação social” / Ambient*

Ano Autor Título Instituição / Programa Tipo

2017 Adriano de 
Souza Viana

Cidadania emancipató-
ria e educação ambien-
tal: uma intervenção 
a partir da pedagogia 
histórico crítica.

Programa de 
Pós-Graduação em 
Ensino de Humanida-
des, Instituto Federal 
do Espírito Santo

Dissertação
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Descritor: Mobilização / Comunidade

2018 Izabella Cos-
ta Santiago

Refazer o caminho 
da história local: 
uma possibilidade 
de ensino a partir 
da parceria ‘escola 
& comunidade’.

Programa de 
Pós-Graduação em 
Ensino de Humanida-
des, Instituto Federal 
do Espírito Santo

Dissertação

Base de dados: BDTD - Biblioteca Digital de Teses e Dissertações

Descritor: “Participação Social”, Ambient*, Periferi*

2018 Simone Ley 
Omori Honda

Pesquisa-ação na 
implantação de 
horta comunitária: 
empoderamento e 
sustentabilidade na 
periferia de Guarulhos

Universidade de 
São Paulo
Mestrado Profissional 
Ambiente, Saúde e 
Sustentabilidade

Dissertação

Descritor: “Participação social” / periferi*

2018
Fádia 
dos Reis 
Rebouças

O lugar da periferia 
como possibilidade 
de efetivação da 
participação social no 
planejamento urbano

Universidade de 
Brasília, Instituto de 
Ciências Humanas, 
Departamento de 
Geografia, Programa 
de Pós-Graduação 
em Geografia

Tese

Descritor: Mobilização / ambient*

2019 Ricardo 
Almeida

Mobilização de atores 
sociais em rede: uma 
análise sobre a 
capacidade de orga-
nização da sociedade 
para enfrentamentos 
socioambientais

Universidade Federal 
de São Carlos (Câm-
pus São Carlos)
Programa de 
Pós-graduação em 
Ciência, Tecnolo-
gia e Sociedade

Tese

Base de dados: Scielo

Descritor: “Participação social” / ambient
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2016

Andrezza de 
Souza Piccoli
Débora 
Cynamon 
Kligerman
Simone 
Cynamon 
Cohen
Rafaela 
Facchetti 
Assumpção

A Educação Ambiental 
como estratégia de 
mobilização social 
para o enfrentamento 
da escassez de água

Ciência & Saúde 
Coletiva, 21(3):797-
808, 2016

Artigo

2021

Hailton Yagiu
Carlos 
Roberto 
Castro Silva
Antonio Eu-
zebios Filho
Sueli Terezi-
nha Ferrero 
Martin

Participação social de 
lideranças comunitá-
rias em um contexto 
de desigualdade 
social e no enfrenta-
mento da pandemia 
da COVID-19: um 
enfoque psicossocial

Saúde Soc. São 
Paulo, v.30, n.2, 
e210008, 2021

Artigo

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração da autora a partir das 
bases de dados do Repositório Institucional do IFES, da Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e Scielo.

REFERENCIAL TEÓRICO

Nosso referencial teórico é composto pelas contribuições de 
Boaventura de Souza Santos e Paulo Freire. Santos (2007a) incita um 
desafio epistemológico que consiste em contrapor o pensamento e as 
estruturas hegemônicas centrando-se na Sociologia das Ausências e 
na Ecologia dos Saberes, que postula um diálogo do saber científico 
com o saber popular, de modo, auxiliar na compreensão das estraté-
gias e saberes mobilizados pela comunidade para mitigar as deman-
das dos seus territórios, para assim, a partir de um pensamento pós 
abissal criar um outro modo de articular conhecimentos, práticas e 
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ações coletivas. Com base em Freire (1987), que concebe a ação edu-
cativa como ato político da práxis comprometida com a transformação 
da realidade concreta, nos apoiaremos na concepção da educação 
libertadora e emancipatória para compreendermos o processo de mo-
bilização e intervenções realizadas na comunidade pelos moradores 
tomando as situações reais dos próprios sujeitos como ponto de parti-
da para a problematização das temáticas socioambientais.

PRODUTO EDUCACIONAL

O desenvolvimento da pesquisa oportunizará a construção co-
letiva de um mapa afetivo do bairro de Jesus de Nazareth. O mapa 
afetivo consiste em uma ferramenta capaz de diagnosticar proble-
mas, revelar subjetividades, imprimir afetividade, memórias e expe-
riências coletivas locais, nas proposições de diferentes sujeitos que 
compõem uma comunidade específica sobre o seu próprio território, 
seu espaço vivido. O mapa afetivo contrapõe aos referenciais geo-
gráficos oficializados e hegemônicos contribuindo para que os sujei-
tos aprofundam o olhar a partir de si mesmo sobre seus territórios. 
Contribui ainda, na identificação de suas necessidades e desejos, 
para que criem novas possibilidades de intervenções e promovam a 
transformação de cenários sociais.

RESULTADOS PRELIMINARES 

Alguns procedimentos metodológicos foram empreendidos 
para iniciarmos o desenvolvimento da nossa proposta, como a re-
visão bibliográfica em diálogo com pesquisas afins. Ademais, rea-
lizamos de maneira parcial a seleção do nosso referencial teórico 
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que está em curso, avançando gradativamente no estudo do mesmo. 
Concomitantemente aos estudos, ocorreu uma aproximação prévia 
com o campo de pesquisa com participação nas intervenções so-
cioambientais realizadas pela/na comunidade buscando a interação 
dialógica com os sujeitos participantes.

CONSIDERAÇÕES

Experiências ricas e inovadoras de intervenções locais são rea-
lizadas a partir e no interior das diversas comunidades periféricas dos 
grandes centros urbanos do Brasil. Conhecer estas ações fomenta e 
reverbera aprendizagens que servem de referência para novas expe-
riências. Consequentemente, é em meio aos movimentos populares 
que surgem os questionamentos que direcionam as lutas para a trans-
formação social, no qual pressupõe o diálogo e decisões coletivas. 
Nesta perspectiva, a investigação contribui para uma práxis libertado-
ra, estimulando a reflexão sobre o espaço que os sujeitos vivem, a par-
tir do qual se pode compreender o mundo e alcançar transformações 
desejadas no cenário social em que se encontram.
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Resumo: O texto apresenta um projeto de pesquisa vinculado à linha de Prá-
ticas educativas em Ensino de Humanidades, do Programa de Pós-Gradua-
ção em Ensino de Humanidades (PPGEH) e possui como objeto de pesquisa 
desenvolver, por meio de uma oficina, uma discussão sobre as consequências 
da política neoliberal para a Educação, visando promover uma reflexão sobre 
os aspectos históricos, econômicos e políticos acerca da mercantilização do 
ensino como integrantes da relação entre educação e o processo de huma-
nização. Nesta perspectiva, tal proposta se alinha ao entendimento de que a 
educação, como processo de reprodução social, tem como função construir, 
direta e intencionalmente, em cada indivíduo, a humanidade que é produzida 
histórica e coletivamente pelos homens (SAVIANI, 2011). Caracteriza-se como 
uma pesquisa participativa do tipo intervenção, na qual se pretende utilizar 
como instrumentos de coleta de dados, diários de campo com observações 
da pesquisadora, atividades avaliativas e questionários com os indivíduos da 
pesquisa, os quais serão os alunos de cursos de graduação e/ou licenciatura 
do Ifes. Acredita-se que a realização de uma oficina com o subtema “Educação 
no contexto neoliberal” poderá contribuir para a formação acadêmica desses 
indivíduos no intuito de que possam replicar os conteúdos discutidos à guisa 
de reflexão no seu cotidiano profissional.

Palavras-chave: Educação e mercantilização; educação neoliberal; pedagogia 
histórico-crítica; humanização.
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INTRODUÇÃO

Os princípios de educação democrática, mesmo com idas e 
recuos, pertinentes à complexidade que envolve o tema, estão garan-
tidos e incorporados nas políticas educacionais, se configurando num 
desafio cotidiano, em especial em um cenário neoliberal de mercantili-
zação do ensino. Desta forma, torna-se urgente para toda a sociedade 
brasileira, em especial, aquelas pessoas que trabalham no campo da 
educação, discutir e entender como tem sido a política econômica que 
interfere na educação. Nessa perspectiva, o desenvolvimento desta 
pesquisa pretende buscar uma resposta ao seguinte problema: Em 
que medida a realização de uma discussão com o tema educação no 
contexto neoliberal pode contribuir para o processo de humanização 
dos alunos de cursos de graduação e/ou licenciatura do Ifes?

Tentando responder o problema apresentado, o objetivo geral 
deste projeto é desenvolver, no contexto da disciplina de ‘Bases filosó-
ficas da educação’ de um curso de graduação e/ou licenciatura, uma 
discussão sobre as consequências da política neoliberal para a Edu-
cação, visando promover uma reflexão sobre os aspectos históricos, 
econômicos e políticos acerca da mercantilização do ensino como in-
tegrantes da relação entre educação e o processo de humanização. E 
como objetivos específicos elencam-se: 1) favorecer a reflexão sobre 
as consequências da política neoliberal para a Educação; 2) investi-
gar, a partir do olhar dos alunos, a importância do debate desse tema 
para o processo de formação cidadã, favorecendo assim, uma reflexão 
sobre as consequências da política neoliberal para a Educação, com 
a finalidade de contribuir para o cotidiano dos alunos e 3) a partir da 
pesquisa a ser desenvolvida, pretendemos elaborar um material edu-
cativo, no formato e-book, para que possa demonstrar as possibilida-
des de mediação de processos de ensino e aprendizagem em sala de 
aula junto aos alunos da graduação e/ou licenciatura com a finalidade 
de sua replicação como apoio/suporte com fins didáticos.
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A escolha dos indivíduos da pesquisa, os quais são os alunos 
do curso da graduação e/ou licenciatura do Ifes, se justifica no fato 
de poder contribuir para a sua formação acadêmica no intuito de que 
possam replicar os conteúdos discutidos à guisa de reflexão no seu 
cotidiano profissional.

PERCURSO METODOLÓGICO

Este projeto propõe desenvolver diálogos com os alunos de 
graduação e/ou licenciatura do Ifes tendo o foco na Educação X Neo-
liberalismo. Inicialmente realizamos uma revisão bibliográfica sobre o 
referencial teórico, a partir da qual buscaremos, numa etapa em anda-
mento, estabelecer uma relação da educação e ensino com aspectos 
da economia e da política do Brasil. Se caracteriza como uma pesquisa 
de intervenção pedagógica (BRANDÃO, 1998). Serão utilizados como 
instrumento de coleta de dados, diários de campos com observações 
da pesquisadora, atividades avaliativas e questionários com os alunos, 
com perguntas previamente formuladas e abertas, onde os pesqui-
sados terão a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto, sem 
respostas ou condições prefixadas pelo pesquisador, possibilitando, 
assim, obter resultados adequados, como afirmam Moreira e Caleffe 
(2006). Para análise dos dados, classificaremos as respostas, por meio 
das quais será possível elaborar algumas inferências a partir da pro-
posta de Bardin (2009). Utilizaremos categorias de análise adequadas 
ao objetivo da pesquisa que serão elencadas em momento oportuno, 
as quais decorrerão da relação com algumas proposições fundamen-
tais da Educação no contexto neoliberal, principal referência epistemo-
lógica desta pesquisa. Além disso, por serem conceitos amplos, será 
possível, a partir delas, construir subcategorias que poderão emergir 
conforme o andamento do estudo. Tal análise será apoiada pelo refe-
rencial teórico que fundamentará os resultados encontrados.
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REVISÃO DE LITERATURA

Para ampliar a nossa visão sobre o tema proposto na pesqui-
sa, realizamos uma pesquisa bibliográfica no portal de periódicos da 
Scielo no intuito de identificar quais os artigos que se relacionam com 
o tema. Para tanto, foram utilizados os seguintes descritores: “Educa-
ção e Mercantilização” e “Educação Neoliberal”, cuja seleção final se 
compõe de 07 artigos, conforme Quadro 1 que segue:

Quadro 1 – Relação de artigos selecionados na revisão bibliográfica.

Nome(s) do(s) 
Autor(s) Título do trabalho Nome do programa/

Instituição
Ano da 

publicação

- FRITSCH, 
Rosangela1;
- JACOBUS, Artur 
Eugênio2;
- VITELLI, Ricar-
do Ferreira2.

Diversificação, mercan-
tilização e desem-
penho da educação 
superior brasileira

Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos - São 
Leopoldo/ RS - Brasil.
1 Programa de Pós-Gra-
duação em Educação
2 Programa de Pós-
-graduação em Ges-
tão Educacional.

2020

- MOTTA, Vânia 
Cardoso da;
- ANDRADE, Maria 
Carolina Pires de.

O Empresariamento da 
Educação de novo tipo 
e suas dimensões

Pós-graduação em 
Educação da Faculdade de 
Educação da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro

2020

- SILVEIRA, Zuleide 
Uleide Simas da1;
- BIANCHETTI, 
Lucídio2.

Universidade moderna: 
dos interesses do 
Estado-nação às con-
veniências do mercado

1Universidade Federal Flu-
minense, Niterói, RJ, Brasil
2Universidade Federal de 
Santa Catarina, Floria-
nópolis, SC, Brasil

2016

- GASPAR, Ro-
naldo Fabiano;
- FERNANDES, 
Tânia Costa.

Mercantilização e 
oligopolização no 
ensino superior privado

Universidade Estadual 
de Londrina (UEL), 
Londrina/PR – Brasil

2014

- SGUISSARDI, 
Valdemar.

Regulação estatal e 
desafios da expan-
são mercantil da 
educação superior

Faculdade de Educação 
da Universidade Federal 
de São Carlos (Ufscar). 
São Carlos (SP) – Brasil

2013
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- CARVALHO, Cristina 
Helena Almeida de.

A mercantilização da 
educação superior 
brasileira e as estraté-
gias de mercado das 
instituições lucrativas

Universidade de Brasília 2013

- MANCEBO, Deise.
Reforma universitária: 
reflexões sobre a priva-
tização e a mercantiliza-
ção do conhecimento

Pós-doutorado em Psicolo-
gia Social pela Universi-
dade de São Paulo (USP)

2004

Fonte: Elaborado pela autora.

Esse estudo nos possibilitou conhecer algumas tendências e 
algumas carências de pesquisas e cumpriu o objetivo inicial de inves-
tigar o que tem sido produzido acerca do tema, pois acreditamos que 
as discussões e análises feitas pelos autores, processo que está em 
andamento, irão contribuir substancialmente com nosso trabalho.

REFERENCIAL TEÓRICO

Em nossa pesquisa, iremos discorrer tendo como base alguns 
autores como Karl Marx com relação ao materialismo histórico-dialé-
tico Demerval Saviani (2011) e Ana Carolina Galvão, Tiago Nicola 
Lavoura e Lígia Márcia Martins (2019) com relação à pedagogia his-
tórico-crítica que, como parte da pedagogia progressista, visa a for-
mação do aluno autônomo, crítico e inserido no seu contexto social 
com condições de transformar a sua realidade. A base da pedagogia 
histórico-crítica é o materialismo histórico-dialético, filosofia defendida 
por Marx, que tem como fundamentos a interpretação da realidade, a 
visão de mundo, a práxis (prática articulada à teoria), a materialidade 
e a concreticidade imbuída do caráter histórico na sociedade cons-
truída pelos indivíduos (SAVIANI, 2011). No que tange a história do 
IF´s, trabalharemos com o material produzido pelo professor Elieser 
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Pacheco (2011) e para analisarmos a Política Educacional Neoliberal 
nos basearemos em Rodrigo Lamosa (2017) e Luis Carlos de Freitas 
(2018). Nesse sentido, a proposta de lançarmos mão da pedagogia 
histórico-crítica, como metodologia de ensino nessa pesquisa, numa 
discussão dialética com esses outros autores, justifica-se no fato da 
possibilidade de compreendermos a educação no âmbito do desen-
volvimento histórico-objetivo que possibilita, como consequência, uma 
proposta pedagógica comprometida, não somente com a manutenção 
da sociedade, mas com a sua transformação.

PRODUTO EDUCACIONAL

Tendo em vista que uma das etapas da pesquisa é o desenvol-
vimento teórico e metodológico da execução de uma oficina, preten-
demos como produto educacional, elaborar um material didático-pe-
dagógico (caderno pedagógico), no formato e-book. A composição 
desse material terá o objetivo de promover uma reflexão sobre os as-
pectos históricos, políticos e econômicos acerca da mercantilização 
do ensino como integrantes da relação entre a educação e o processo 
de humanização e proporcionar o acesso a conhecimentos teóricos 
com vistas a favorecer o aperfeiçoamento na execução das atividades 
acadêmicas e profissionais de professores e profissionais da educa-
ção, com reflexo na própria comunidade. O conteúdo desse material 
será construído com o intuito de poder demonstrar as possibilidades 
de mediação de processos de ensino e aprendizagem em sala de aula 
junto aos alunos da graduação e/ou licenciatura com a finalidade de 
sua replicação como apoio/suporte com fins didáticos.
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RESULTADOS PRELIMINARES

Embora esse projeto esteja em sua fase inicial, foi possível rea-
lizar até o momento o diálogo com os pares para ampliar a nossa 
visão com relação a educação, mercantilização e a educação neoli-
beral, bem como algumas leituras que comporão o referencial teórico, 
o qual balizará a análise dos dados coletados e posterior elaboração 
do produto educacional. Com relação aos resultados preliminares da 
revisão de literatura pôde-se apurar que se trata de um assunto que 
tem ganhado muita atenção dos pesquisadores, porém, no que tange 
à aplicação do tema discutido dentro de uma disciplina, que é o foco 
da nossa pesquisa, trata-se de um assunto muito pouco explorado, 
quase inédito, pois, não foi recuperado na busca nenhum trabalho que 
tratasse dessa relação. A próxima etapa será elaborarmos a ementa 
do curso e definirmos alguns aspectos para sua execução, bem como 
elaborarmos os questionários e as atividades avaliativas, para enfim, 
colocarmos em prática, o que por enquanto está como planejamento.  

CONSIDERAÇÕES

Promover uma discussão sobre as consequências da política 
neoliberal para a Educação, para favorecer uma reflexão sobre os as-
pectos históricos, econômicos e políticos acerca da mercantilização 
do ensino como integrantes da relação entre educação e o processo 
de humanização se caracteriza como uma ação importante no campo 
educacional.  Portanto, este projeto de pesquisa pretende realizar uma 
discussão com o tema Educação no contexto neoliberal para alunos 
de graduação e/ou licenciatura visando contribuir para a sua formação 
acadêmica no intuito de que possam replicar os conteúdos discuti-
dos à guisa de reflexão no seu cotidiano profissional. Nesse sentido,  
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os estudos e leituras que foram e têm sido realizados até o momento 
contribuirão para a construção da ementa da oficina e posterior aná-
lise dos dados coletados, em especial para a produção do material 
educativo proposto como produto educacional resultante da pesqui-
sa. Sendo assim, analisar a situação da educação neste cenário, bem 
como, promover uma reflexão acerca do cumprimento das políticas 
públicas são ações necessárias como passo inicial da garantia de uma 
educação dentro de um projeto democrático, comprometido com a 
emancipação dos setores excluídos de nossa sociedade. 
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