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PREFÁCIO

Esta obra parte do anseio de pesquisadores discutirem os 
conceitos, e de problematizarem o fazer profissional e/ou docente em 
múltiplas e ecléticas áreas do saber, que ao final convergem com os 
desafios e as potencialidades da educação. 

Em tempos de ressignificação da educação no Brasil e no 
mundo, diante de um contexto pandêmico, a composição da “Tempos 
de diversidade e ressignificação da educação” apresenta oito capítulos 
marcados pela ecleticidade na pesquisa. 

Esta obra se coloca como palco para autores que, assim como 
Miguel Arroyo (2021) sabem que as desigualdades sociais são as 
responsáveis pelas desigualdades educacionais, e não o contrário! 

Destacamos a nossa alegria em compartilhar esta obra com 
todos, que assim como nós, acreditam que o conhecimento e os 
saberes devem ser compartilhados livremente. Assim, enumeramos a 
importância da “luta pelo direito à educação das mulheres indígenas” 
e dos “povos do campo”, pela “educação humanizadora” do nosso 
patrono Paulo Freire, da pesquisa para novos “materiais didáticos” e os 
“jogos como recurso didático-pedagógico na educação”. Enaltecendo 
a possibilidade de uma Pedagogia Decolonial baseada na noção de 
“Interculturalidade crítica” e das novas necessidades e potencialidades 
retratadas pela reflexão sobre a “prática em tempos de pandemia”.

O primeiro capítulo, Análise da trajetória de vida e estudo de quatro 
mulheres indígenas da aldeia à UFMT, de Andressa dos Santos Alves e 
Maria Elizandra Lopes Torekureuda, resulta da análise, das narrativas 
autobiográficas e da trajetória de vida e estudo de quatro estudantes 
indígenas pertencentes aos povos indígenas Bororo, Chiquitano, 
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Paresí e Umutina. O estudo aborda a perspectiva interseccional de 
gênero e etnia na temática da educação e ensino superior, em luta 
contra a colonialidade e o machismo.

Luci Mary Duso Pacheco e Adriana Regina Vettorazzi Schmitt 
escrevem, Em Destaque a Educação do Campo, e refletem sobre a 
educação do campo como um projeto hegemônico de sociedade, 
que está intrinsecamente ligado aos interesses pela manutenção 
da vida, da partilha, do respeito aos recursos socioambientais e da 
agroecologia como ciência de vida.

Destaque para o terceiro capítulo, Paulo Freire: Tecnologia, 
Educação e Humanização, dos autores Lilian de Oliveira Batista, 
Elisabeth dos Santos Tavares, Bruno Santos de Oliveira, Michel da Costa 
e Felipe Augusto de Mesquita Comelli. Esta investigação apresenta 
com diversos fragmentos das obras do nosso patrono o quão relevante 
é a tecnologia na educação. Que deve estar associada a elementos 
estruturantes com vistas à uma formação crítica e reflexiva que priorize 
uma educação emancipadora e transformadora da sociedade.

O quarto capítulo, Educação a Distância: Uso do Design Thinking 
na Produção de Materiais Didáticos, de Humberto Costa e Tania Stoltz, 
apresentam o método Design Thinking e sua adoção na produção de 
materiais didáticos. Os autores concluem que o Design Thinking tem 
capacidade para ser utilizado no contexto da Educação a distância e 
presencial, e que profissionais, com diferentes expertises, podem se 
beneficiar da utilização de tal método, inclusive o designer instrucional 
como contributo à educação frente aos desafios contemporâneos.

Ainda sobre a produção de materiais didáticos, Maria Cleusa 
Freitas Sérgio e Antonio Serafim Pereira, descrevem, no quinto capítulo, 
a pesquisa que buscou avançar na reflexão e na compreensão sobre 
as questões que envolvem o jogo como recurso didático-pedagógico 
no processo de ensino-aprendizagem, em uma escola pública da 
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rede estadual de Santa Catarina. Os autores afirmam a importância de 
mais pesquisas sobre o tema, devido a existência de poucos materiais 
referentes ao jogo como recurso didático-pedagógico relacionados ao 
Ensino Fundamental, anos finais.

Sobre os desafios da educação em tempos de pandemia, 
o sexto capítulo expressa a realidade dos professores brasileiros 
frente à situação emergencial nunca antes vivenciada, através do 
relato de experiência escrito por Elizandra Daneize dos Santos, 
Karine Albano e Ana Carolina Neumann Barbiero. O expectador vai 
saber sobre a realidade das três professoras do Paraná frente a 
demanda por elaboração das atividades curriculares remotas, sua 
problematizações e contextos.

No sétimo capítulo, Por uma outra diversidade: O ensino de 
História para os anos iniciais entre o “Eu” e o “Outro”, o autor Pedro 
Felipe Marques Gomes Ferrari, com base em análises perfeitas, afirma 
a possibilidade de rever a mera oposição entre o “Eu” e o “Outro” 
como paradigma da ideia de diversidade. Conduzindo o debate para 
uma possível diversidade epistemológica, apresentando, ainda, a 
possibilidade de uma alternativa possível a partir da análise das obras 
paradidáticas escritas por Renato Noguera.

Por fim, em, Breve Histórico do Ensino Religioso no Brasil e 
suas Novas Configurações, Darcy Cordeiro e Diane Marcy de Brito 
Marinho, analisam e descrevem um breve trajeto do Ensino Religioso 
na história da educação brasileira, desde o período Colonial, 
passando pelo período imperial até os dias atuais. As autoras 
ressaltam o Ensino Religioso como uma área de conhecimento que 
busca contribuir para uma formação ética e humana, em respeito à 
diversidade cultural e religiosa.

De maneira diversa e aprofundada essa obra traz temáticas atuais 
e relevantes para pensar a educação e seus aspectos, ressignificando 
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conceitos e práticas para melhor compreender os fenômenos do 
cotidiano educacional. Uma leitura prazerosa que permite ao leitor 
interagir com diferentes autores e conhecer seus legados, ampliando 
conhecimentos e reflexões sobre a educação.
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RESUMO:
Este artigo resulta da análise da trajetória de vida e estudo de quatro estudantes 
indígenas pertencentes aos povos indígenas Bororo, Chiquitano, Paresí e 
Umutina, que ingressaram nos cursos de Psicologia (2010), Enfermagem (2007), 
Medicina (2007) e Nutrição (2008), respectivamente, por meio do Programa de 
Inclusão Indígena – Proind/UFMT. O estudo se detém em quatro trajetórias de 
vida pessoais e escolares desde uma perspectiva interseccional de gênero 
e etnia na temática da educação e ensino superior. A metodologia adotada 
foi a pesquisa narrativa e autobiográfica, cujos procedimentos metodológicos 
permitiram coletar e analisar suas trajetórias desde a saída da aldeia, a 
motivação e ações para prosseguir os estudos em busca do ensino superior, 
e suas experiências enquanto mulheres no âmbito da sociabilidade indígena e 
da vida acadêmica. Os resultados apontam para as dificuldades advindas do 
descompasso entre o ensino específico e diferenciado nas aldeias indígenas 
e os conteúdos acadêmicos do curso universitário, a adaptação na cidade e 
compreensão de novos códigos da nova realidade e a vida acadêmica, as 
situações relacionadas à vida doméstica papel de mães e esposas e ao ensino 
universitário. Apesar dos desafios enfrentados para concluir a educação básica 
e ingressar e permanecer na universidade, as estudantes tem obtido êxito na 
conclusão dos cursos de graduação e na atuação em diversos espaços em 
âmbito profissional e acadêmico.

PALAVRAS-CHAVE: Narrativas autobiográficas; Trajetórias; Mulheres indígenas; 
Ensino superior. 
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INTRODUÇÃO

Neste trabalho apresentamos a análise da trajetória de vida e 
estudo de quatro mulheres indígenas, graduadas em cursos da área 
de saúde da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), egressas 
do Programa de Inclusão Indígena “Guerreiros da Caneta” (Proind). 
Elas são pertencentes aos povos indígenas Boe-Bororo,1 Chiquitano, 
Halíti-Paresí e Balotiponé-Umutina, que ingressaram nos cursos de 
Psicologia (2010), Enfermagem (2007), Medicina (2007) e Nutrição 
(2008), respectivamente.

As autoras deste texto abordam o tema do acesso e permanência 
de mulheres indígenas na UFMT a partir de suas experiências: a primeira 
enquanto acadêmica não indígena do curso de Ciências Sociais, que 
atuou no Proind com diferentes vínculos institucionais como monitoria, 
voluntária de iniciação científica, bolsista Pibic-CNPq e bolsista apoio 
à inclusão2 e a segunda enquanto acadêmica indígena do curso de 
Psicologia, que também manteve outros vínculos institucionais com 
Proind como bolsista Pibic-Af/CNPq,3 bolsista PET Indígena e bolsista 
apoio à inclusão. 

Por meio da análise das entrevistas narrativas autobiográficas, 
enquanto fonte e método de estudo, buscamos priorizar suas 

1 Entre parênteses colocamos os termos pelos quais esses povos se autodenominam. No 
decorrer do texto utilizaremos apenas sua autoidentificação, já para as etnias citadas pela 
primeira vez colocaremos a autodenominação seguida do termo pelo qual são conhecidos 
junto à sociedade envolvente.

2 A bolsa de apoio à inclusão tem por objetivo de auxiliar na implementação e 
desenvolvimento de atividades de gestão e acompanhamento das Ações Afirmativas na 
política educacional da UFMT.

3 O Programa Institucional de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas (PIBIC-Af) é 
dirigido às universidades públicas que têm programa de ações afirmativas e, conforme 
a coordenadora do Proind, vem de encontro aos objetivos do programa, que prevê o 
envolvimento dos estudantes indígenas em projetos de pesquisa voltados para seu povo, 
possibilitando o contato permanente com sua comunidade e o retorno do conhecimento 
gerado pela pesquisa.
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trajetórias desde a saída da aldeia, a motivação e ações para 
prosseguir os estudos em busca do ensino superior, e suas 
experiências enquanto mulheres no âmbito da sociabilidade indígena 
e da vida acadêmica. Partimos de uma perspectiva interseccional de 
análise da relação entre etnicidade e gênero, que são marcadores 
importantes na reflexão sobre as políticas de inclusão e as relações 
de interculturalidade no ensino superior. 

Para Oliveira (2017), a pesquisa narrativa é o caminho para 
se entender a experiência subjetiva dos sujeitos focalizando suas 
singularidades e particularidades diante dos processos educacionais. 
Nesse sentido, as narrativas no campo educacional são fontes 
de pesquisa e método de investigação, num sentido relacional de 
dimensão individual e social, assim como um meio para compreender 
as experiências vividas narrativamente e fonte de reflexão num processo 
colaborativo e dialógico entre pesquisadores/as e participantes.

Desde a criação do Proind, por meio da Resolução Consepe nº 
82, de 12 de setembro de 2007 (UFMT, 2007), já foram realizados sete 
Processos Seletivos.4 Após a última seleção em 2014 não houve mais 
ingressos de indígenas por meio de processo de seleção específico 
e diferenciado. Conforme a referida resolução, o Proind “poderá 
ser estendido por um período maior após avaliação e apreciação 
pelos órgãos colegiados superiores”, no entanto, esta avaliação do 
programa ainda não ocorreu. Cabe registrar que embora não tenha 
havido outros processos seletivos pelo Proind, quatro estudantes 
indígenas ingressaram na UFMT através do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu), para candidatos participantes do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). 

4 Nos anos de: 2007 (06 vagas); 2007/2 (04 vagas); 2008 (10 vagas); 2009 (20 vagas); 
2010 (20 vagas); 2012 (25 vagas) e 2014 (37 vagas), totalizando 220 vagas, das quais 
118 foram preenchidas.
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De 2007 a 2014, a UFMT recebeu 118 pessoas indígenas por meio 
do Proind, sendo 45 mulheres (38%) e 73 homens (62%), pertencentes 
a 15 etnias de Mato Grosso, oriundas de 19 Terras Indígenas5 deste 
estado. Esses/as estudantes ingressaram em 28 cursos, dos 119 que 
a instituição oferece, nos campi de Sinop (03 mulheres e 09 homens); 
Rondonópolis (07 mulheres e 04 homens); Araguaia (04 mulheres e 07 
homens) e Cuiabá (31 mulheres e 53 homens). 

As 45 acadêmicas ingressaram nos seguintes cursos: Adminis-
tração (01), Biomedicina (01), Ciência da Computação (01), Ciência e 
Tecnologia Alimentos (02), Ciências Biológicas (03), Ciências Sociais 
(01), Direito (02), Enfermagem (09), Engenharia Agrícola e Ambiental 
(02), Engenharia Florestal (01), Farmácia (02), Jornalismo (02), Medici-
na (02), Medicina Veterinária (01), Nutrição (07), Psicologia (04), Radia-
lismo (01), Serviço Social (02) e Sistema de Informação (01).6 

Até julho de 2021 já se formaram 51 acadêmicos/as indígenas, 
dentre os quais 22 mulheres (43%) e 29 homens (57%). As 22 
acadêmicas formadas pertencem às etnias A’uwẽ-Xavante (01), 
Balotiponé (06), Boe (04), Chiquitano (02), Guató (01), Halíti (02), Iny-
Karajá (01), Kurâ-Bakairi (03), Manoki-Irantxe (01) e Terena (01). Destas, 
77% são formadas na área da saúde: 01 em Ciências Biológicas, 04 
em Nutrição, 01 em Medicina, 01 em Farmácia, 05 em Enfermagem, 03 
em Psicologia e 02 em Serviço Social.7 

Desse universo, destacamos as narrativas de vida de quatro 
mulheres indígenas que ingressaram nos cursos de graduação na 

5 Aripuanã, Baía dos Guató, Bakairi, Erikbaktsa, Terena Gleba Iriri, Irantxe, Karajá, Meruri, 
Parabubure, Parque Indígena do Xingu, Portal do Encantado, Sangradouro, Santana, São 
Marcos, Tadarimana, Tirecatinga, Umutina, Utiariti, Chiquitano Vila Nova Barbecho.

6 A acadêmica, pertencente à etnia Chiquitano, que ingressou no curso de Sistema de 
Informação em 2012, transferiu o curso para Geografia – Bacharelado em 2015.

7 A Resolução nº 218/97 do Conselho Nacional de Saúde reconhece como profissionais da 
Saúde os/as Assistentes Sociais, Biólogos/as, Farmacêuticos/as, Psicólogos/as, Médicos/
as, Nutricionistas, entre outros.
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área de saúde da UFMT através do Proind nos anos 2007, 2008 e 
2010 no campus de Cuiabá. Partindo de suas experiências vividas e 
compartilhadas apresentamos a seguir as narrativas autobiográficas de 
Maria Elizandra (Psicologia), Jurenilda (Enfermagem), Nalva (Medicina) 
e Adriana8 (Nutrição) desde a saída de suas aldeias de origem ao seu 
ingresso na universidade.

TRAJETÓRIAS DE ESTUDOS ENTRE A ALDEIA E 
A CIDADE E OS DESAFIOS DA VIDA ACADÊMICA

Meu nome é Maria Elizandra Torekureuda, tenho 32 anos 
e sou filha da Sra. Maria de Lourdes Brito e do Sr. Domingos Sávio 
Lopes.9 Pertenço à etnia Boe da aldeia Meruri, T.I. Meruri, localizada no 
município de General Carneiro. Tenho quatro filhos, dois meninos (17 e 
07 anos) e duas meninas (13 e 05 anos).

A terceira de seis irmãos (04 mulheres e 02 homens), sempre 
tive que ajudar a cuidar dos irmãos/as menores. Comecei a estudar 
aos 06 anos de idade na Escola Sagrado Coração de Jesus, localizada 
na aldeia Meruri, onde fui alfabetizada na língua portuguesa e na língua 
Boe Wadáru (tronco lingüístico Macro-Jê). Meu pai era pescador e 
minha mãe era artesã e com o recurso dos artesanatos e dos peixes 
eles nos sustentavam. Eles estudaram somente até a quarta série, e 
por isso sempre nos incentivaram a estudar. Eu também conheci uma 
professora missionária, que sempre me incentivava e falava: “você 
nunca pode desistir do seu estudo, porque seu estudo vai ser seu 
marido, porque ele que vai dar as coisas pra você, não vai ser homem, 
vai ser seu emprego e pra você ter um bom emprego você tem que 
estudar!”. Eu sempre fiquei com isso na minha cabeça.

8 Utilizamos seus nomes verdadeiros, conforme autorização das participantes da pesquisa.

9 Infelizmente o Sr. Domingos faleceu em junho/2020 vitimado pelo Covid-19.
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Ao concluir o ensino fundamental não tinha expectativas em 
prosseguir os estudos, visto que na aldeia ainda não existia o ensino 
médio. As alternativas eram poucas: parar de estudar ou me deslocar 
diariamente para o Distrito de Paredão Grande (município de General 
Carneiro) a 46 km de distância da aldeia. O meio de transporte 
para o deslocamento dos/as alunos/as era precário e devido a mau 
funcionamento, ficava desativado longos períodos e com isso muitos 
alunos desistiam de estudar. 

Com esforço de alguns professores foi aberta na aldeia uma 
sala anexa da escola de General Carneiro e com isso pude cursar 
o ensino médio sem precisar me deslocar para a cidade. Conclui o 
ensino médio em 2009 e em dezembro no mesmo ano participei do V 
Vestibular Indígena da UFMT, sendo aprovada em terceiro lugar para o 
curso de Psicologia, aos 20 anos de idade e mãe de um casal de filhos, 
na época com 05 e 03 anos. Em 2010, teve início a minha jornada de 
vida na UFMT em Cuiabá.

A escolha pelo curso de Psicologia foi por motivos familiares. 
Eu tinha duas primas deficientes, uma que não podia andar e a outra 
que tinha problemas mentais. Então, a partir do que eu vivenciei com 
elas, observando a falta de estrutura e cuidados adequados que elas 
recebiam na aldeia, queria compreender a questão da deficiência na 
escola, como essas crianças são tratadas, como os profissionais da 
educação e saúde trabalham e lidam com elas.

Pelo fato de ter sempre estudado em uma escola indígena, 
tive muitas dificuldades referentes à vida universitária, principalmente 
relacionadas à informática, já que na minha época não tínhamos internet 
na escola da aldeia e tampouco tivemos acesso a um computador, visto 
que o governo disponibilizava apenas alguns livros. Também tive muita 
dificuldade com o português, por ter sido alfabetizada em dois idiomas e 
por ter estudado sempre em escola indígena específica e diferenciada, 
que valoriza os conhecimentos tradicionais. O ensino diferenciado por 
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um lado é uma grande conquista para os povos indígenas, mas por 
outro a escola indígena não prioriza disciplinas como física, química, 
biologia e matemática. Nesse sentido, as monitorias nas disciplinas 
do curso da universidade me ajudaram muito, assim como os/as 
monitores/as do Proind nas questões protocolares da vida acadêmica 
das quais não tinha conhecimento. 

Nos primeiros anos em Cuiabá também passamos por 
dificuldades relacionadas ao atendimento de saúde, pelo fato de 
estar na cidade. Não éramos atendidos pelos profissionais de saúde 
que trabalham com indígena. Pelo fato de estar na cidade era como 
se tivéssemos deixado de ser indígena, mesmo estando inseridos 
nas listas de controle da população indígena, não conseguíamos 
nem medicamentos básicos como remédios para gripe, febre, 
diarréia, entre outros. 

Outra dificuldade foi resistir à saudade da minha família, dos 
meus filhos, pois ficaram na aldeia junto com meus pais que tinham 
condições financeiras para cuidar deles. Isso também foi um dos 
motivos pelo qual eu não desisti dos meus estudos, pois minha família 
sempre me apoiou. Durante o curso tive duas gestações, quando estava 
no quinto e no nono semestre e, tive que conciliar a vida acadêmica 
com o cuidado dos meus filhos. Fui a segunda mulher do povo Boe a 
sair da aldeia para fazer faculdade e hoje vejo que fui inspiração para 
outras, que também estão buscando o ensino superior. 

Apesar de todas as dificuldades enfrentadas ao longo do curso, 
consegui concluir minha graduação em Psicologia e em seguida 
ingressar no Mestrado em Antropologia Social em 2018 anos 28 anos. 
Após passar pelo choque cultural, fui me adaptando com a vida na 
cidade, sem perder o vínculo com minha aldeia. Atualmente Maria é 
psicóloga no Pólo-Base Brasnorte do Distrito Sanitário Especial Saúde 
Indígena Cuiabá (DSEI) Cuiabá.
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Jurenilda Paravá, 38 anos, é filha de Sra. Lucinda Maconhô 
Paravá e Sr. José Cesário Ramos (conhecido como “Seu Ito”) ambos 
Chiquitano, e a quarta de sete irmãos (três homens e quatro mulheres). 
Não é falante da língua materna10, classificada como isolada e designada 
besüro (família lingüística Chiquito), devido ao processo histórico de 
contato pelo qual seu povo passou. Nasceu na Aldeia Acorizal, Terra 
Indígena Portal do Encantado, na região de fronteira entre Mato Grosso 
com a Bolívia. Atualmente tem três filhas (10 anos, 04 anos, 02 anos). 

Jurenilda iniciou seus estudos aos 06 anos de idade na escola 
da aldeia, onde cursou até a 4ª série.  Sua primeira professora foi 
sua tia, que na época tinha apenas a 7ª série. Para ela foi um período 
difícil, pois seu pai ao obter trabalho em fazendas, para roçar o 
pasto, montava acampamento no meio da mata, para onde levava 
toda a família e isso dificultava o acesso dos filhos/as à escola. Com 
isso, para freqüentar a escola, ela e seus irmãos tinham que andar 
aproximadamente 20 km para ir e voltar, de modo que chegavam 
cansados à escola, o que influenciava no baixo rendimento nos 
estudos, conforme  sua interpretação.

Para prosseguir os estudos foi morar no município de Porto 
Esperidião, onde para se manter trabalhou como empregada doméstica 
e em outro momento também trabalhou à noite numa pizzaria onde 
fazia sucos, período este, em que desistiu da escola. Mesmo estando 
na cidade, Jurenilda não perdia o contato com a aldeia e sempre que 
podia voltava para visitar a família e participar dos rituais festivos em 
sua comunidade. Momentos esses de valorização da cultura local e de 
manutenção dos laços sociais e familiares. 

Após cinco anos em Porto Esperidião, em 2005 retornou para a 
aldeia para concluir o ensino médio, pois havia surgido a oportunidade 

10 A perda da língua pelos mais jovens deve-se ao processo de contato pelo qual se povo 
passou, ocasião em que foram proibidos de se comunicarem na língua nativa; os pais de 
Jurenilda foram vítimas desse impedimento.
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de lecionar para as turmas do ensino básico na escola ali existente. 
Ao final de 2006, quando concluía o terceiro ano do ensino médio, 
Jurenilda atuou como diretora na Escola Estadual Indígena Chiquitano, 
na aldeia Fazendinha, onde foi eleita por votação e, concomitante a 
isso, participava de encontros envolvendo a causa indígena, fazendo 
palestras e militando no movimento de mulheres. Nesta mesma época, 
seu povo passava pelo processo de reconhecimento étnico e territorial 
e ela queria contribuir de alguma forma nos movimentos indígenas. 

Quando foi lançado o edital para o I Vestibular Indígena na UFMT, 
ela decidiu inscrever-se e obteve êxito passando em 1º lugar, para o 
curso de Enfermagem. Na época com 24 anos, solteira e sem filhos/as. 
Durante sua vivência em Cuiabá Jurenilda conheceu seu marido (não 
indígena) e teve sua primeira filha, passando a conciliar os estudos em 
um curso integral com a maternidade.

Para Jurenilda o que a motivou a sair da aldeia para fazer o 
vestibular foi a vontade de ajudar o seu povo, que sofria com a falta 
de profissionais que entendessem a cultura indígena, a exemplo dos 
profissionais de saúde que atuam nas aldeias e incentivam as mulheres 
indígenas a terem seus filhos nos hospitais na cidade, onde ficam 
sozinhas, ao invés seguir o tradicional parto com o acompanhamento 
da parteira e do pajé, seguindo os rituais junto às suas famílias. 

Ao chegar à universidade, ela relata o preconceito por parte dos 
colegas nas “piadinhas” que faziam do tipo: “Ah, índio tem que ficar no 
mato, índio não tem que fazer faculdade. A gente sofre pra entrar aqui na 
faculdade e os índios entram desse jeito, a seleção deles é diferente”. E 
com relação às dificuldades na apreensão do conteúdo, ela ouvia dos 
colegas: “[...] ‘Ah, você é um aluno especial, tem que dar toda atenção 
pra você’, a gente ouvia muito isso também [...]”. Jurenilda se formou 
em 2013, aos 31 anos e atualmente trabalha na saúde indígena no 
Pólo-Base Tangará da Serra (DSEI Cuiabá).
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Nalva Maizokaero, 44 anos, pertence ao povo Halíti, se 
autoidentifica como pertencente ao subgrupo Waimaré. Filha da Sra. 
Rosinha dos Santos Zomaizokaero e do Sr. Vandermiro Ferreira de 
Souza Yamoré,11 nasceu na aldeia Bacaval, fundada por seus avós 
paternos e é a terceira de sete irmãos (03 mulheres e 04 homens). É 
bilíngüe, tendo aprendido simultaneamente a língua materna (família 
Aruak) e a língua portuguesa. Tem um casal de filhos de 19 e 17 anos.

Seus pais e tios estudaram no internato de Utiariti, para onde 
foram levados ainda crianças, e onde aprenderam a falar, a ler e escrever 
em português. Segundo Nalva devido a seus pais terem estudado, eles 
sempre incentivaram os filhos/as a estudar, inclusive, por iniciativa de 
seu pai, uma escola municipal foi criada na aldeia, onde ela e os irmãos 
puderam cursar as fases iniciais do ensino fundamental. 

Nalva iniciou seus estudos com 08 anos, pois antes não havia 
escola na aldeia. Ela cursou o ensino fundamental (de 1ª a 4ª série) na 
aldeia. E para prosseguir os estudos seus pais a levaram para Tangará 
da Serra, aos 13 anos, onde trabalhava como babá para se manter e 
concluir o ensino fundamental. Aos 19 anos, decidiu voltar a estudar 
em Tangará da Serra. Estudava em período matutino e já não podia 
trabalhar fora, apenas cuidava da casa e dos outros irmãos menores 
que também foram estudar na mesma cidade. Ao concluir o ensino 
médio, aos 22 anos, voltou para aldeia onde se casou no ano seguinte.

Quando a notícia do vestibular indígena chegou à aldeia, Nalva 
decidiu se inscrever, apesar das críticas pelo fato de ser casada e 
ter filhos. Nalva foi aprovada em 2º lugar no I Vestibular Indígena da 
UFMT em 2007, aos 30 anos de idade e um casal de filhos, na época 
com 04 e 02 anos.

Nalva relata a dificuldade conciliar o curso integral com o 
cuidado com os filhos e o relacionamento com o marido, que optou pela 

11  Infelizmente o Sr. Vandermiro faleceu em junho/2021 vitimado pelo Covid-19.
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separação. Com isso ela entrou em depressão e acabou reprovando 
em quatro disciplinas. Este foi um momento mais difícil em que ela 
pensou em desistir do curso. Mas com o apoio psicológico recebido 
na universidade ela conseguiu superar.

Nalva relembra que, quando ingressou no curso, ouviu muitas 
críticas, daqueles que foram contra a entrada dos estudantes indígenas 
na UFMT. A maioria delas estava relacionada à “incapacidade” dos 
indígenas em cursarem Medicina, com a justificativa de virem da aldeia, 
de um ensino público específico e diferenciado e por serem bilíngües. 

O discurso da “incapacidade indígena” é fruto, em grande 
medida, do desconhecimento da realidade indígena no país, que foi 
responsável por uma mistificação do índio na consciência nacional. 
Segundo Oliveira (1978, p. 69), “[...] é no esclarecimento da opinião 
pública que se pode encontrar a forma de trazer a questão indígena 
para a consciência nacional. [...]”. Assim, a inclusão indígena no 
ensino superior, atualmente, é uma forma de trazer a figura real do 
indígena para os bancos escolares e não difundir sua representação 
étnica estereotipada.

Podemos observar na fala de Nalva, que além do discurso do 
sofrimento, e do sacrifício, está o discurso da superação como meio de 
alcançar seus objetivos. Ela se coloca entre as conquistas que almeja 
e o sacrifício que terá que superar para obtê-las, como ela mesma 
menciona: “[...] quando a gente tem vontade de ser alguma coisa na 
vida, a gente acaba superando! [...]”. O que está em evidencia em 
sua fala é sua vida dividida entre aldeia-cidade; casa-universidade; 
marido/filhos-estudos, e o foco se mantém na conquista de melhores 
condições de vida para si e sua família. O “ser alguma coisa”, no caso 
médica, é a recompensa esperada por seus esforços e por tudo o que 
já passou em sua vida para conseguir estudar. Nalva se formou em 
2017, aos 41 anos e atualmente trabalha na saúde indígena no Pólo-
Base Bacaval (DSEI Cuiabá) junto ao seu povo Halíti.
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Adriana Boroponepá, 37 anos, se reconhece como pertencente 
ao povo Balotiponé. Filha da Sra. Adelaide Calomezoré e do Sr. Benirdes 
Boroponepá. É a terceira de sete filhos (04 homens e 03 mulheres). 
Tem uma filha de 19 anos. 

Nasceu em Barra do Bugres/MT, próximo à aldeia Umutina, na 
confluência dos rios Paraguai e Bugres. A primeira língua que aprendeu 
foi o português, uma vez que seu povo não fala mais a língua Umutina, 
devido ao processo histórico de contato com a sociedade não indígena. 
Na época seus avós paternos haviam sido proibidos, pelo Serviço de 
Proteção ao Índio – SPI, de se comunicarem em sua língua materna, o 
que culminou no impedimento de repassarem-na a seus filhos e esses 
por sua vez a seus netos/as.  

Adriana sempre morou na aldeia e lá cursou de 1ª a 4ª série 
em escola pública municipal e para prosseguir os estudos, de 5ª a 
7ª série, ia diariamente para Barra do Bugres/MT, distante 12 km da 
T.I., freqüentar as aulas e voltava para aldeia no mesmo dia. Morou 
um ano em Tangará da Serra/MT com sua tia materna e seus primos, 
onde cursou a 8ª série, mas teve que voltar para a aldeia quando 
soube que seu pai estava doente, para ajudar sua mãe a cuidar dos 
irmãos menores, enquanto ela saía para vender artesanato e assim 
sustentar os/as filhos/as. Para Adriana este foi um período muito 
difícil, pois ela tinha 12 anos e era a filha mais velha, pois seu irmão 
de 15 anos havia saído de casa para ser jogador de futebol e sua irmã 
de 13 anos já havia se casado. 

Adriana enfatiza o sofrimento que enfrentou para estudar, assim 
como vimos nas narrativas de Jurenilda e Nalva, nas quais fica implícito 
o argumento de que “para alcançar seus objetivos é necessário 
sacrifício”, principalmente para legitimar as conquistas atuais. Hoje, 
segundo Adriana, as coisas já estão mais fáceis para os/as alunos/as, 
tendo em vista que já podem cursar do ensino básico ao ensino médio 
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na aldeia e não precisam mais passar pelas mesmas dificuldades que 
ela e outros/as indígenas de sua faixa etária passaram para estudar.

Com 17 anos engravidou, e devido a complicações, sua filha 
nasceu natimorta. Este episódio foi traumático, e ela entrou em 
depressão e ficou sem estudar por um ano. Após este período Adriana 
voltou a estudar e engravidou novamente, mas desta vez continuou 
estudando, deixando sua filha com apenas um mês aos cuidados 
de seu marido e de sua mãe e deslocando-se diariamente a Barra 
do Bugres até concluir o ensino médio em 2003 na modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), aos 20 anos de idade.

Em 2007, um ano antes de ingressar na UFMT, Adriana trabalhou 
na escola da aldeia, na limpeza, e substituindo os professores 
quando esses precisavam ausentar-se da sala de aula para ir à 
cidade. No mesmo ano ingressou no 3º grau Indígena (Formação 
de Professores), onde cursou um mês. Contudo, não queria 
ser professora e por isso optou pelo curso na UFMT, ao qual foi 
aprovada em 2º lugar, para o curso de Nutrição. Na época com 24 
anos, casada e com sua filha de 6 anos.

Adriana é a primeira em sua família a cursar o ensino superior, 
pois, segundo ela, para seus pais, era suficiente que os filhos apenas 
concluíssem o ensino médio antes de casar, mas não lhe mencionavam 
a importância do ensino superior. Esses enfatizavam que ela estudasse 
apenas enquanto estivesse solteira, porque depois de casada deveria 
cuidar apenas da casa e dos/as filhos/as. Mas Adriana não queria 
parar por aí, ela nutria o sonho de fazer um curso superior. 

Adriana se via entre seu desejo de ser independente e ter uma 
vida melhor que a dos pais e, ao mesmo tempo, satisfazê-los, sendo 
uma boa mãe e esposa, ou seja, estar sempre presente na vida da 
família, pois vir estudar na capital a distanciaria deles. “[...] Eu não 
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pensei em [pausa] ser só dona de casa. Eu queria ter um emprego, 
ganhar meu dinheiro. [...]”. 

Segundo Lasmar (2005), a busca pelo estudo e emprego 
remunerado pelos indígenas, não seria apenas para ter acesso 
a recursos materiais, pois com o estudo conseguiriam melhores 
trabalhos e salário, mas, também, pelo capital simbólico proporcionado 
pela ascensão na estrutura de prestígio social em sua comunidade. 
Assim como, a escolarização também é um meio para compreender o 
“mundo dos brancos” para poder melhor defender-se e conviver com 
os mesmos. Nesse sentido, os pais das quatro acadêmicas sempre 
incentivaram todos os/as filhos/as, independentemente do gênero, a 
estudar, para que no futuro pudessem lutar pela sua sobrevivência 
individual e coletiva. Em relação às dificuldades apresentadas na 
universidade, como parte do acompanhamento pedagógico o Proind 
propôs o auxílio de monitores para auxiliar os/as estudantes indígenas 
nas disciplinas do curso, incluindo os demais alunos/as da sala, para 
não gerar mais preconceitos. Cabe ressaltar que os preconceitos 
vivenciados pelas estudantes foram maior na relação com os 
professores, a exemplo da situação narrada pela Adriana:

[...] No dia da apresentação de dois indígenas, eles não foram 
apresentar o trabalho. Então, o professor se levantou e começou 
a falar um monte de coisa, mas ele não falou especificamente 
para mim, ele falou com relação a todos os indígenas, mas 
como eu era a única indígena que estava na sala, eu senti, eu 
chorei muito. Ele falou que a gente não tinha capacidade para 
estar na universidade, ou que a universidade, pelo menos, nos 
desse um curso de capacitação antes da gente entrar, que a 
universidade tinha que dar esse curso para preparar a gente, 
porque a universidade não era depósito de gente pra ficar 
jogando a gente aqui dentro sem preparação nenhuma, que 
isso era um atraso não só pra universidade, mas para gente 
também. Ele falou um monte de coisa, falou muito mais. E eu 
fiquei ali, só ouvindo, e ele falou, falou, falou, e pegou as coisas 
dele e saiu. E todos ficamos sem graça lá, porque eu era a única 
indígena que estava presente. [...] (Adriana, Cuiabá-MT, 2011).
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Após esse episódio, Adriana pensou seriamente em desistir do 
curso e voltar para aldeia, mas o que a fez seguir em frente, foi pensar 
em não decepcionar seus pais. Ela queria provar, não apenas para seu 
professor, mas também para sua família e seu povo que ela é capaz de 
vencer as dificuldades. Concomitante a essas dificuldades pelas quais 
passou no curso, assim como aconteceu com Nalva, Adriana também 
passou pela separação do marido, que não suportou a inversão 
de papéis: ele cuidava da casa e da filha e ela ficava o dia todo na 
universidade, pois seu curso era integral. Adriana se formou em 2011, 
aos 28 anos, e atualmente é nutricionista no DSEI Kayapó do Pará.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho reconstituímos de forma concisa as trajetórias e 
experiências de quatro mulheres indígenas em seus deslocamentos 
entre a aldeia e a cidade como um meio de prosseguir seus estudos, 
evidenciando ainda suas redes de sociabilidade e parentesco que as 
auxiliaram no processo. Trata-se de mulheres que superaram muitas 
dificuldades para ingressar na universidade, permanecer e concluir 
o curso superior. 

O longo percurso para chegar à universidade se inicia já na 
saída da aldeia e no desejo de dar prosseguimento aos estudos, visto 
que na maior parte das escolas indígenas só há a oferta do ensino 
fundamental. Elas também compartilham o fato de terem realizado 
vários deslocamentos ao longo da sua trajetória escolar. Passaram por 
dificuldades ao irem morar sozinhas na cidade ou com parentes, e 
tendo que trabalhar para se sustentar durante os estudos, como babá, 
empregada doméstica, entre outras atividades remuneradas ou não. 

Em suas narrativas esteve sempre presente a possibilidade 
de desistência – devido a situações de preconceitos, separação 
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do marido e filhos/as, dificuldades financeiras, etc. – e, o retorno à 
aldeia, representava um porto seguro, para onde sempre poderiam 
voltar se a vida na cidade (ou os estudos) não desse certo. É também 
onde poderiam deixar os/as filhos/as, na certeza de que estariam em 
segurança aos cuidados dos avós e demais familiares. Neste sentido, 
a construção de suas redes de parentesco e sociabilidade é importante 
nesse trânsito aldeia-cidade-aldeia. 

As quatro acadêmicas aqui retratadas estabeleceram 
interconexões com parentes, afins, e amigos/as na cidade como forma 
de obter ajuda para migrar com o objetivo de prosseguir os estudos. E 
quando estabelecidas em Cuiabá elas também serviram de apoio aos 
parentes vindos da aldeia para trabalhar e/ou estudar. 

Segundo Barnes (2010, p. 175-176), o conceito de rede social 
é apropriado em situações em que grupos ou indivíduos precisam 
escolher sobre quem procurar para receber ajuda, informação e 
orientação. A rede se refere ao conjunto de relações interpessoais 
concretas que vinculam indivíduos a outros indivíduos, conforme 
propósitos particulares ligados a trajetórias particulares. Em estudo 
sobre a trajetória de mulheres indígenas no ensino superior do Paraná, 
Faustino et al. (2020) apontam para as dificuldades vivenciadas 
pelas mulheres em sair das terras indígenas para residir na cidade, 
especialmente pela maioria delas serem casadas com filhos. Contudo, 
elas são a maioria a ingressar nas instituições de ensino superior 
do estado, o que “evidencia suas lutas para buscar melhorias das 
condições de vida de suas famílias externas”, assim como para 
“impulsionar as crianças e jovens, preparando-os com autonomia, 
para agenciar a vida dentro e fora das comunidades” (Ibid., p. 19).

A escolha do curso superior é pensada não apenas de acordo 
com os interesses individuais das estudantes, mas também leva em 
consideração as necessidades de suas comunidades de origem, sendo 
assim, observamos a opção majoritária por cursos na área da saúde. 
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Nesse sentido, há que se observar que entre os povos indígenas, o 
argumento individual não está separado do coletivo, visto que eles se 
vêem e se colocam no mundo enquanto membros e representantes de 
um povo, de uma coletividade. Ou seja, se fracassarem nos estudos 
não foi a Adriana que fracassou, mas os Balotiponé; não foi a Nalva, 
mas os Halíti; não foi a Jurenilda, mas os Chiquitano, e assim por 
diante. E entre os não indígenas na universidade a generalização é 
maior ainda, pois se o/a estudante indígena A ou B não conseguir se 
aprovado/a nas disciplinas, vão dizer indistintamente que “os índios 
não tem capacidade de estar na universidade”. 

Outra dificuldade apontada foi lidar com preconceitos de 
algumas pessoas, inclusive de professores e colegas, por falta de 
conhecimento da realidade dos povos indígenas. Conforme relatos de 
vários/as estudantes, na cidade muitas pessoas perguntavam se eram 
bolivianos, e ao responderem que eram indígenas elas se espantavam, 
dizendo que não eram mais, pois usavam roupa e falavam português, 
e que, portanto já tinham “deixado de ser indígena”, eram “civilizados”. 

Da mesma forma há o discurso do senso comum de que o/a 
indígena quando vem para a universidade “perdeu a cultura” ou está 
“aculturado”. Segundo Kelly (2005, p. 202) esse é um argumento 
simplista baseado em uma noção euro-americana de cultura que 
não deve ser transferida para os povos indígenas. Para o autor, esse 
processo de transformação, de tornar-se “civilizado” nunca é atingido, 
é um movimento “artificial”, intencionalmente produzido de aquisição 
de conhecimento (educação formal) e transformação de corpo/habitus, 
pois o “ser civilizado” não substitui o “ser indígena”. O processo de 
“virar branco” deve ser visto numa perspectiva de produção de redes 
de relações, da redução da alteridade em relação aos brancos.
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Já com relação aos papéis de gênero, as participantes da 
pesquisa apresentam uma perspectiva de desvalorização do trabalho 
doméstico. Embora Segato (2003, p. 14) afirme que nas sociedades 
indígenas tradicionais o âmbito doméstico tenha mais prestígio e 
autonomia que na sociedade moderna, com a saída das mulheres 
indígenas para estudar na cidade, elas começam a se questionar se 
não podem ter as mesmas oportunidades que os homens. Nalva dizia 
que se sentia “meio inútil” desempenhando o papel de mãe e esposa, 
cuidando da casa, dos filhos e do marido. Jurenilda questionava o fato 
de a mulher ser dona de casa e ter que cuidar dos filhos enquanto 
o marido poderia sair para a cidade para trabalhar e/ou estudar. Já 
Adriana dizia que ficar em casa “era muito ruim” e que queria fazer 
“alguma coisa diferente” de sua vida, além de ser mãe e dona de casa. 
E Maria Elizandra estava cansada da “vida de cuidar”, cuidar dos/as 
irmãos, cuidar dos/as filhos/as.

Quando ingressam na universidade as mulheres indígenas têm 
que conciliar os papéis tradicionais de mãe e esposa com as atividades 
dos cursos, onde assumem novos papéis sociais e ampliam seu campo 
de atuação (pesquisadoras, profissionais, militantes, representantes 
de suas comunidades dentro e fora das aldeias). Apesar das lutas e 
desafios enfrentados para ingressar, permanecer e concluir o ensino 
superior, as mulheres têm obtido maior êxito em relação aos homens: 
das 45 mulheres indígenas que ingressaram nos quatro campi da 
UFMT, 22 concluíram, o que equivale a um percentual de 48,9%. 
Enquanto que dos 73 homens que ingressaram, 29 concluíram, num 
percentual de 39,7%.
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Gráfico 1 - 51 Acadêmicos/as formados/as até julho de 2021.

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2021.

Com relação aos casos de desistência dos estudantes do 
Proind, a partir dos dados levantados,12 a maioria dos desistentes são 
homens, que retornaram para a aldeia ou permaneceram em Cuiabá-
MT acompanhando suas esposas também estudantes. Conforme 
narrativas das acadêmicas isso se deve em grande parte por não 
querer fracassar, envergonhar os pais e sentir-se derrotadas, pois 
ao sair da aldeia para estudar estão fazendo uma atividade que era 
predominantemente masculina, de “porta voz” com a sociedade não 
indígena, e para conquistar e manter esse espaço elas se sentem na 
obrigação de concluir os estudos e ocupar espaços públicos dos quais 
foram historicamente excluídas.

Ao ingressarem no curso todas manifestaram o desejo de se 
formar e voltar para trabalhar em sua aldeia de origem ou até mesmo 
com outros povos indígenas. Apesar das críticas e preconceitos 

12 Consta o total de 42 estudantes (36%) desligados/as do Proind (11 mulheres e 32 homens). 
Deste total de mulheres, oito foram desligadas pelo motivo de desistência; uma por motivo 
de falecimento e duas optaram por outros cursos na Universidade Federal de Goiás (UFG).
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enfrentados, as interlocutoras da pesquisa estão trabalhando na área 
da saúde, no Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), atuando como 
mediadoras entre o conhecimento tradicional e os serviços de saúde 
pública fornecidos aos povos indígenas e prosseguindo os estudos 
na pós-graduação.
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RESUMO: 
Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa bibliográfica, parte 
de tese de doutorado sobre a Educação do Campo. A criticidade do tema, 
Educação para o povo que vive no Campo, é permeada por autores de base 
crítica dialética que formam um corpo de luta pela liberdade e empoderamento 
da população campesina. Enaltecendo a educação do campo como uma 
forma de luta hegemônica contra a opressão e a exploração capitalista, 
que sucumbe o direito à vida, ao meio ambiente e a organização dos povos 
oprimidos. São autores principais: Miguel Arroyo, Paulo Freire, Demerval 
Saviani, Roseli Salete Caldart e Marcos Paiva Pereira, autores que buscam um 
novo paradigma de valorização e prospecção do homem do campo no Brasil. 
Apesar dos desafios enfrentados para a implantação da Educação do Campo, 
muito já foi construído no Brasil quanto a ampliação de escolas e organização 
curricular entre 2000 e 2014. Contudo as políticas fortemente capitalistas e de 
estado mínimo no Brasil voltaram a tomar o espaço dos debates sociais, e 
consequentemente, temos um retrocesso dos direitos humanos em todas as 
áreas, em especial da educação.

PALAVRAS-CHAVE: Educação do campo; Educação; Hegemonia; Direitos 
sociais; Meio ambiente.
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INTRODUÇÃO

A educação do campo não pode ser confundida com a educação 
rural. Pereira Paiva (2016, p. 132) discorre obre a trajetória histórica 
da Educação do Campo e a escolarização dos sujeitos do campo a 
fim de desmistificação desses dois modelos de ensino. Segundo o 
autor, inicialmente a educação aos povos que trabalhavam a terra foi 
“marcada pela ausência do Estado, durante o Brasil colônia, sendo 
os camponeses compelidos a uma não-escolarização” à margem dos 
planejamentos e investimentos públicos em educação. Na sequência, 
no período da república, Pereira Paiva afirma que o surgimento da 
educação rural teve por finalidade servir às oligarquias rurais de 
modelo exploratório de agronegócio, firmando o apelo do Estado para 
uma educação rural de servidão ao sistema capitalista.

É importante frisar que a educação do campo é um projeto 
hegemônico de sociedade que está intrinsecamente ligado aos 
interesses pela manutenção da vida, da partilha, do respeito aos 
recursos socioambientais e da agroecologia como ciência de vida. Já 
dizia Irmã Doroti, que como muitos outros morreu defendendo os povos 
que viviam da subsistência da natureza, “a morte da floresta é o fim da 
vida! ” Esse projeto de educação do campo tem um marco histórico 
e normativo com fundamentos pedagógicos de autores como: Miguel 
Arroyo com a Pedagogia libertária que se desdobra em Pedagogia do 
Movimento, com Paulo Freire e a Pedagogia Libertadora de reelaboração 
dos referenciais curriculares e a concepção de antropocultura: ‘todos 
os sujeitos são lotados de cultura, inclusive os sujeitos do campo’. A 
pedagogia histórico crítica, que tem como principal pensador Demerval 
Saviani, afirma que a escola deve considerar os conhecimentos prévios 
para torná-los científicos, interessante e significativos para os sujeitos. 
Enquanto Caldart (2004, 2012) afirma que a “educação do campo 
nomeia um fenômeno da atualidade brasileira atual, protagonizada 
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pelos trabalhadores do campo e suas organizações, que visa incidir 
sobre a política de educação...” a partir de Caldart surge um novo 
paradigma de valorização e prospecção do homem do campo no 
Brasil.

Para compreendermos os avanços e retrocessos por que passa 
a educação do campo no Brasil, o quadro que segue apresenta o 
marco referencial teórico legal, mesmo que o escopo deste trabalho 
não seja o estudo dessas Leis, é importante conhecer essa trajetória.

Figura 1 - Marco legal, linha do tempo.

Fonte: Pereira Paiva (2020, informação verbal).

Nas décadas de 1990 e 2000 foi possível presenciar uma 
crescente participação dos sujeitos do campo no cenário político e 
cultural do país. Presença essa marcada pela forte iniciativa dos 
movimentos sociais em mostrar que o campo está vivo, exigindo 
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respeito às suas diferenças e demonstrando a necessidade e 
importância da valorização de seu papel na sociedade, mesmo sem 
ter claro em que processos formadores os mesmos constroem seus 
saberes e conhecimentos, seus valores, sua cultura e sua identidade.

O foco das discussões entre os vários segmentos da sociedade 
(educadores e educadoras, militantes de movimentos sociais do 
campo, representantes de universidades, de órgãos de governo, 
municipal, estadual e federal, de organizações não governamentais 
e outras entidades) visa a mobilizar os diferentes povos que vivem no 
meio rural para a construção de políticas públicas na área da educação 
e da escolarização em todos os níveis, bem como, partindo das 
práticas existentes de educação nesse meio, refletir e propor novas 
ações educativas que ajudem na formação dos sujeitos do campo1. 
(CALDART, 2004).

Essas reflexões sobre a educação do campo não são recentes, 
nem novidade ou modismo; elas fazem parte de um grande movimento 
em defesa da qualidade educacional para os trabalhadores e 
trabalhadoras que vivem no campo. No entanto, essa ainda não é uma 
prática concreta em todos os espaços educacionais do meio rural, que, 
muitas vezes, reforçam estigmas preconceituosos quanto ao modo de 
vida, aos hábitos, à cultura, aos conhecimentos e à própria identidade 
dos camponeses.

Percebendo que a educação do campo está mais enfatizada 
nos discursos e pouco concreta nas práticas educativas, é que 
emergiu esta temática como possibilidade de estudo, debate e 
transformação da realidade vivenciada. Por esse motivo, os desafios 
e as perspectivas na formação docente para a educação do campo, 

1 Dentre os sujeitos do campo, é possível destacar os pequenos agricultores, quilombolas, 
povos indígenas, pescadores, camponeses, assentados, reassentados, ribeirinhos, povos 
da floresta, caipiras, lavradores, roceiros, sem-terra, agregados, caboclos, meeiros, boias-
frias, entre outros. 
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foram chamados a compor o quadro de análise dessa problemática, 
pois muito se fala em mudanças, aprendizagem de conteúdos 
relacionados com a realidade do educando, no entanto, ainda perdura 
uma educação elitista voltada aos interesses dominantes, que, muitas 
vezes, apropria-se de um discurso transformador para atingir os 
objetivos do jogo hegemônico do poder. 

A reorganização do meio rural brasileiro e sua educação, 
na perspectiva de reafirmá-lo como território legítimo de produção 
da existência humana e não só da produção agrícola, buscando a 
universalização da educação como direito social de toda a população 
que vive no campo, vem sendo pauta de discussões nos espaços 
políticos, sociais e educacionais.

Devido à crescente participação dos sujeitos do campo no 
cenário político-social, é perceptível, segundo Arroyo (et al, 2004, p. 
9), “uma maior atenção dos Governos Federal, Estaduais e Municipais 
para seu dever de garantir o direito à educação para milhões de 
crianças e adolescentes, de jovens e adultos que trabalham e vivem 
no e do campo”.

Refletindo as discussões2 sobre a educação do campo, 
entende-se o quão importante é reunir em momentos de reflexão 
e debate todos os envolvidos no processo educacional, para que, 
olhando a própria realidade seja possível pensar uma educação 
real, que seja significativa para cada espaço, tendo em vista que a 
diversidade de cultura, de vivência, de esperança, de crença, de 

2 A Discussão sobre educação do campo nasceu, ainda, quando os sem-terra pensaram 
uma nova escola que desenvolvesse uma “educação aberta para o mundo desde 
o campo”, ou seja, “ver o campo como parte do mundo e não como aquilo que sobra 
além das cidades”. Na metade da década de 1980 foi criado o Setor de Educação na 
estrutura organizacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, a partir daí 
as discussões tomaram forma e amplitude na busca de um novo projeto de educação 
Básica do Campo.  A concretização dessas discussões deu-se no Encontro Nacional de 
Educadoras e Educadores da Reforma Agrária e na Primeira Conferência Nacional por uma 
Educação Básica do Campo, a qual teve a contribuição dos Estados nas discussões para 
a elaboração da proposta de Diretrizes para a Educação do Campo. (FERNANDES, 2004).
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produção e de desenvolvimento está contida nesse espaço educativo 
no qual os sujeitos do campo constituem suas identidades, reforçando 
as singularidades do seu viver.

A importância desse olhar para a realidade, para os problemas 
que se busca conhecer e transformar, pode ser entendida através das 
palavras de Martins (2002, p. 23), para o qual “os problemas sociais 
não poderão ser resolvidos se não forem desvendados inteiramente 
por quem se inquieta com sua ocorrência e atua no sentido de superá-
los. E o meio de fazê-lo é através do conhecimento que, ao mesmo 
tempo, os situe, explique suas causas e características e situe as 
dificuldades do entendimento que temos sobre eles”.

A educação do campo vai além da luta pela vida e pela terra. É 
também resistência de classe social contra a pobreza e o pauperismo 
que oprime cada vez mais os trabalhadores e o proletariado, conforme 
cita Schmitt (2020) é importante conhecer a história para saber que a 
vida dos trabalhadores em geral sofre a ingerência das políticas e do 
sistema capitalista.

O conceito “pobreza” sempre existiu, e o pauperismo surgiu na 
medida em que se instalou um modelo econômico inglês de 
exploração dos trabalhadores, produzindo por consequência 
as massas de despossuídos, contingentes de pobres, sujeitos 
sem os mínimos necessários à manutenção de uma vida 
cidadã. Estando essas duas condições de vida, pobreza e 
pauperismo, intimamente ligadas ao progresso econômico, 
estão também atreladas à má distribuição de renda e a 
políticas seletivas e focalizadas para “pobres” essas que não 
alteram o sistema capitalista vigente, a estrutura da pobreza. É 
importante conhecer a história para observar que as situações 
sociais, econômicas e culturais de vida das populações sofrem 
diretamente a ingerência do sistema econômico vigente 
(SCHMITT, 2020, p. 32).

A organização de uma educação voltada aos povos campesinos 
fortalece as lutas sociais, na medida em que unifica os povos e produz 
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conhecimento que os empodera. Para isso, os encontros e locais de 
discussões são imprescindíveis.

Na busca da consolidação dessas discussões foi realizada 
em 1998, a 1ª Conferência Nacional “por uma educação básica do 
campo”3, objetivando construir as Diretrizes Operacionais da educação 
desse cenário, o que, segundo Molina e Jesus (2004, p. 11) constitui-
se em “estratégia que pode provocar algumas transformações no 
campo brasileiro porque o resgata não só como espaço de produção, 
mas como território de relações sociais, de cultura, de relação com a 
natureza, enfim, como território de vida”.

Ao longo dos anos, a educação do campo foi deixada num plano 
secundário, ignorada em suas especificidades. Jesus (2007) destaca 
que, durante séculos houve uma sobreposição ideológica do urbano 
sobre o rural e, a escola do campo, sem muitas condições, ficou 
restrita às implantações de políticas pedagógicas que favoreciam as 
macropolíticas públicas de desenvolvimento industrial e agroindustrial, 
sendo entendida como mais um mecanismo contribuinte para a 
expansão do capitalismo4.

Em relação à educação rural no Brasil, Leite (2002, p. afirma que:

3  A 1ª Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, foi realizada em Luziânia 
– GO, em julho de 1998. Organizada pelo MST (Movimento dos Trabalhadores Sem-terra), 
pelo CNBB (Conselho Nacional de Bispos do Brasil), pela UnB (Universidade de Brasília), 
pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) 
e pelo UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância).

4 Os anos de 1960 a 1990 foram marcados pelo modelo extensivo de agricultura – aumento 
da produção e da extensão das áreas plantadas; pela industrialização/mecanização – 
máquinas, sementes e insumos químicos; por uma política de crédito para financiar apenas 
as indústrias, médios e grandes produtores; pela expansão da monocultura e abandono das 
culturas de subsistência e, por fim, essa fase é marcada por uma organizada assistência 
técnica, paga pelo governo federal, para transferir da indústria ao agricultor, o pacote 
tecnológico – mecanização, sementes híbridas, animais, rações, produtos veterinários e 
venenos químicos. (GÖRGEN, 2004, p.31-31)
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A educação rural no Brasil, por motivos sócio-culturais, sempre 
foi relegada a planos inferiores, e teve por retaguarda ideológica 
o elitismo acentuado do processo educacional aqui instalado 
pelos jesuítas e a interpretação político-ideológica da oligarquia 
agrária conhecida popularmente na expressão: gente da roça 
não carece de estudos. Isso é coisa de gente da cidade. (Grifo 
do autor). No entanto, a produção rural e, consequentemente, 
a mão-de-obra existente no campo, foram focos de interesse 
do capitalismo contemporâneo, ocasionando a implantação de 
modelos urbano-liberais entre a população rurícola.

Olhando por esse aspecto é possível visualizar a luta das 
pessoas que vivem no meio rural em busca da valorização de seus 
conhecimentos, seus valores, suas culturas e de suas identidades, 
através de um projeto político que poderá se concretizar em diferentes 
práticas educativas. Práticas essas que contribuam para um novo jeito 
de lutar e de pensar a educação do povo que trabalha e vive no campo. 
O povo do campo tem um jeito de viver e de trabalhar próprio, distinto 
da realidade urbana. A sua raiz cultural define diferentes maneiras de 
ser e de se relacionar com o tempo, o espaço e o meio ambiente. O 
camponês produz-se como ser humano na medida em que produz a 
sua existência, tendo um modo diferenciado, também, na forma de 
organizar a família, a comunidade, o trabalho e a educação.

O eco da luta dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, pelo 
direito à educação que respeite as singularidades e diversidades da vida 
no campo, expandiu-se aos pesquisadores e formuladores de políticas 
públicas, sociais e educativas, passando a ser objeto de pesquisas 
nas Universidades, objeto de atenção das agências internacionais, 
dos governos e, principalmente, dos diversos movimentos sociais. 
(ARROYO, et al, 2004).

Uma proposta educacional que vise a formar a população do 
campo a partir de suas próprias necessidades e interesses, tendo os 
mesmos como atores do processo, requer uma atenção específica 
quanto à sua formulação. É preciso questionar o que se quer com 
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essa proposta, que escola deve ser pensada para a mesma, que 
objetivos guiarão o percurso da formação, quais os métodos que serão 
utilizados, de que saberes essa formação é constituída e, ainda, quais 
conhecimentos sociais são importantes nesse espaço.

Não é possível visualizar uma proposta de educação básica do 
campo que não esteja ligada a um projeto popular de educação e 
desenvolvimento para o país, ampliando assim, o leque de debates 
acerca dos problemas existentes no meio rural. É preciso políticas 
públicas setoriais de combate à exclusão social, ao êxodo rural, ao 
analfabetismo funcional, à agricultura familiar, à formação do professor, 
para que a luta por uma educação do campo não caia em medidas 
meramente paliativas. (NASCIMENTO, 2004).

A esse respeito Jesus (2007, p. 87) destaca que:

A defesa por um tratamento específico à educação do campo é 
cada vez mais incisiva e, dois argumentos básicos sustentam-
na: o primeiro pauta-se na importância da inclusão da população 
do campo na política educacional brasileira como condição de 
construção de um projeto de educação, vinculado a um projeto 
de desenvolvimento nacional, soberano e justo. O segundo, 
defende que a diversidade dos processos produtivos e culturais 
que são formadores dos sujeitos humanos e sociais do campo, 
necessita ser compreendida e considerada na construção do 
Projeto de Educação do Campo.

Por isso, hoje as Políticas de Educação do Campo, trazem um 
grande desafio para o pensamento educacional que é entender a 
diversidade de dimensões que constituem os processos educativos 
enquanto processos sociais, políticos e culturais, que formam o ser 
humano e em consequência a própria sociedade. (ARROYO, et al, 2004).

Quanto mais se entende a diversidade de dimensões e, portanto, 
as especificidades do campo, mais se afirma a necessidade de uma 
educação e de uma escola que atenda e alimente essa dinâmica 
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formadora, tanto da sociedade quanto dos indivíduos, definindo, cada 
vez mais, a função social da educação, e da escola em um projeto de 
inserção do campo no conjunto da sociedade.

Esta visão do campo como um espaço que tem suas 
particularidades e que é ao mesmo tempo um campo 
de possibilidades da relação dos seres humanos com a 
produção das condições de sua existência social, confere à 
Educação do Campo o papel de fomentar reflexões sobre 
um novo projeto de desenvolvimento e o papel do campo 
neste projeto. Também o papel de fortalecer a identidade 
e a autonomia das populações do campo e ajudar o povo 
brasileiro a compreender que não há uma hierarquia, mas 
uma complementaridade: cidade não vive sem campo que 
não vive sem cidade. (ARROYO, et al, 2004, p. 15).

A Educação do campo precisa ser específica e diferenciada, 
pensada a partir da realidade e dos anseios de cada espaço, na 
tentativa de construir uma educação popular de acordo com as 
necessidades dos camponeses e suas memórias coletivas. Para 
isso, a educação básica do campo deve ser construída por meio 
de novos conteúdos e metodologias pedagógicas que valorizem e 
atendam à população do campo. Daí a importância da participação 
dos mesmos nessa construção.

QUEM FORMA OS FORMADORES?

Outro aspecto que é relevante para a construção de uma 
educação do campo significativa e diferenciada é a formação de 
professores que atuam ou irão atuar nessas escolas, não apenas 
a formação inicial, básica, mas também, aquela que se dá no 
decorrer de sua atividade docente de forma continuada, debatendo 
e ampliando os conhecimentos teóricos e práticos do cotidiano do 
campo. Dependendo da formação e da visão de educação e seus 
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fins, o professor poderá ou não dar um tratamento mais ou menos 
diferenciado as práticas e conteúdo do meio rural.

Pergunta-se: como está a formação do professor que trabalha nas 
escolas no campo? Quais as práticas educativas que estão presentes 
em seu trabalho? Como são escolhidos os conteúdos curriculares 
para essas escolas? Ou melhor, existe alguma diferença de conteúdo, 
metodologia, tempos e espaços nas escolas urbanas e rurais? 

Os formadores da educação do campo devem se munir de 
referenciais teóricos e práticos que atendam, de fato, a diversidade dos 
povos de agricultores, de quilombolas, de extrativistas, de pescadores... 
para transformar o conhecimento cotidiano em conhecimento cientifico. 
Buscando a emancipação humana com respeito sua cultura, “feita por 
eles mesmos e não apenas em seu nome. A Educação do Campo 
não é para nem apenas com, mas sim, dos camponeses, expressão 
legítima de uma pedagogia do oprimido”. (CALDART, 2012, p. 261).

Arroyo (et al, 2004) afirma que alguns educadores e educadoras 
do campo estão em constante movimento, buscando fazer acontecer 
uma educação específica do campo. Mas encontram-se na contramão 
da história de uma oligarquia perpétua que se produziu no meio rural 
deste país. Porém, mesmo com essas adversidades, esses educadores, 
buscam incentivar a recriação de um movimento social e cultural que 
valoriza a identidade da comunidade. Daí surgem práticas pedagógicas 
inovadoras que enriquecem o debate e a reflexão do projeto alternativo 
de uma educação básica, especificamente do campo. 

Para que essa educação contextualizada e significativa 
aconteça, a formação dos professores precisa ser diferenciada. De 
acordo com Caldart (1997) ela precisa incluir as dimensões necessárias 
à participação na proposta e desenvolvimento de mudanças sociais 
mais amplas. Para a autora é preciso levar em consideração dois focos 
principais na formação desses professores:
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O conhecimento científico, baseado no estudo permanente e 
na investigação rigorosa do funcionamento da sociedade em 
seus diversos campos, e das alternativas de sua transformação, 
implicando na construção de uma visão histórica do mundo; 
uma postura ética em relação às questões sociais e da pessoa 
humana em geral e, novamente, a valorização do aprendizado 
do sonho. (CALDART, 1997, p. 164).

Essa nova visão da educação já está sendo implementada por 
alguns educadores, que percebem algo diferente no fazer pedagógico 
do cotidiano, podendo ser uma alternativa na construção de uma escola 
que ajude no processo mais amplo de humanização e onilateralidade5, 
permitindo ao camponês ser sujeito de sua própria história.

Entretanto, essa não é uma realidade geral. Muitos professores 
que atuam nas escolas do campo não receberam uma formação para 
lidar com as peculiaridades da região, têm dificuldade de se inserirem 
em processos de formação continuada, seus salários, muitas vezes, 
são inferiores ao dos professores da zona urbana e a formação em nível 
superior constitui um verdadeiro privilégio aos poucos que conseguem 
romper com a dura realidade que os cerca.

Em relação a essa realidade, Molina (2002, p. 37-43) sintetiza 
alguns desafios aos educadores e educadoras do campo: necessidade 
permanente de formação; transformar o conhecimento em ação, 
contribuindo com a organização do povo que vive no campo; refletir 
e sistematizar pedagogicamente as experiências que estão sendo 
desenvolvidas no campo; consolidar espaços de debates, de críticas 
e auto-críticas em torno da educação do campo e do país; fortalecer o 
caráter específico da educação do campo, vinculando-se ao mesmo 

5 A formação onilateral diz respeito a uma prática que dê conta de reintegrar as diversas 
dimensões da vida humana, geralmente dicotomizadas, mutiladas, e muitas delas 
desconsideradas pelas relações sociais dominantes na sociedade capitalista e em suas 
práticas educacionais subservientes. Além de levar em conta todas as dimensões do ser 
humano quer construir uma personalidade baseada na coerência entre elas. (CALDART, 
1997, p.162)
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como espaço de cultura, identidades, valores e construir uma relação 
de complementaridade com a cidade; fortalecer a educação do 
campo nos espaços públicos, nos sistemas de ensino como direito 
dos povos do campo; participar efetivamente nos debates e nas 
construções de políticas públicas em todos os fóruns do país em torno 
da Educação do Campo; lutar por essa educação desde a infância 
até a universidade na perspectiva transdisciplinar; inserir em todas as 
pautas dos movimentos sociais específicos a Educação do Campo e 
combinar as práticas educativas internas aos espaços da escola, aos 
movimentos sociais e culturais.

É preciso estar atento para a formação do professor, para que 
esses desafios sintetizados por Molina (2002) sejam possíveis de serem 
alcançados na prática. Caldart (1997, p. 163) remete essa questão a 
uma formação em movimento do educador. A autora salienta que, 

uma formação em movimento quer dizer uma proposta político-
pedagógica e uma construção metodológica rigorosamente 
pensadas, sem os relativismos e os medos de fazer afirmações 
e não apenas perguntas, mas com o ingrediente da produção 
e gestão coletiva do processo de sua implementação, que 
permitem revisá-la ou recriá-la sempre que o movimento 
da realidade lhe formular novas perguntas ou demonstrar a 
fragilidade das respostas já dadas.

Para uma educação do campo que atenda aos interesses do 
povo camponês, além de uma escola que esteja localizada em seu 
meio, de uma adequação curricular, de uma gestão democrática 
e participativa da comunidade escolar, de novas tecnologias e 
processos avaliativos, faz-se necessário, também, educadores que 
vivam intensamente a cultura do campo, que sejam preparados e 
qualificados para dar conta desse novo processo vivido e construído a 
partir do campo. (BONAMIGO, 2007, p. 149).

Nesse sentido, é importante destacar a necessidade de oferecer 
aos professores que atuam nas escolas do campo, formação inicial 
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e continuada que de conta das concepções teóricas e práticas 
necessárias à atuação pedagógica dos professores, de forma 
significativa, no contexto do campo e que atenda aos interesses do 
povo camponês.

A Educação do Campo não nasceu como teoria educacional. 
Suas primeiras questões foram práticas. Seus desafios atuais 
continuam sendo práticos, não se resolvendo no plano apenas 
da disputa teórica. Contudo, exatamente porque trata de práticas 
e de lutas contra-hegemônicas, ela exige teoria, e exige cada 
vez maior rigor de análise da realidade concreta, perspectiva 
de práxis. Nos combates que lhe têm constituído, a Educação 
do Campo reafirma e revigora uma concepção de educação 
de perspectiva emancipatória, vinculada a um projeto histórico, 
às lutas e à construção social e humana de longo prazo. Faz 
isso ao se mover pelas necessidades formativas de uma classe 
portadora de futuro (CALDART, 2012, p. 262).

As peculiaridades da educação do campo estão vinculadas 
a um projeto histórico de classe, de viés emancipatório, de lutas 
contra-hegemônicas na construção de uma sociedade mais justa e 
equitativa. Arroyo (2011, p. 14) afirma que “[...] como profissionais do 
conhecimento não conseguimos ficar de fora, estamos no redemoinho 
destas tensões [...] Arroyo chama a tenção ao fazer dos professores 
sinalizando que o currículo não é apenas território de disputas 
teóricas. Para ele os sujeitos são portadores de experiências sociais 
e de saberes que precisam ser considerados nas ações educativas e 
no território dos currículos.

Pereira Paiva (2021, p. 1) conclui que para a formação de 
formadores para a educação do campo 

a necessidade está posta e o desafio é grande, todavia é 
necessário garantir a formação continuada dos profissionais que 
estão no chão da escola que fazem valer o princípio educacional 
e a educação pública é este local de construção coletiva, 
continuada em conjunto com os movimentos sociais e Fóruns 
Territoriais de Educação do Campo (PEREIRA PAIVA, 2021, p. 1).
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Considerando esses aspectos de cultura, as necessidades e 
potencialidades dos povos, o currículo da educação do campo precisa 
estar alinhado ao esse contexto, com foco na democratização do 
ensino que tenha o trabalho como princípio educativo.

O CURRÍCULO DAS ESCOLAS DO CAMPO

Saviani em 2012 já dizia que “o papel da escola não é mostrar 
a face visível da lua, isto é, reiterar o cotidiano, mas mostrar a face 
oculta, ou seja, revelar os aspectos essenciais das relações sociais 
que se ocultam sob os fenômenos que se mostram à nossa percepção 
imediata”. Nesse sentido, ver o lado oculto da lua é propiciar que os 
sujeitos, a partir da apropriação dos conhecimentos e conceitos, 
tornem-se críticos e se reconheçam como sujeitos com potencial de 
transformação social, valorizem seus lugares e percebam-se enquanto 
detentores de direitos.

Fica claro que o papel do currículo é carregado de 
intencionalidades. Assim, nos perguntamos, nesse movimento histórico, 
que tipo de conhecimento, sociedade e pessoas queremos formar?  

Pereira Paiva (2016, p. 83) pontua que não é qualquer 
pedagogia6 que dialoga com a pedagogia do campo, assim como, 
afirma o autor que para:

construir o Projeto Político Pedagógico inspirado na Educação 
do Campo é condição sine qua non para a mudança das 
práticas escolares, contribuindo assim para a transformação do 
campo brasileiro. Para tanto, faz-se preciso a compreensão das 
lutas históricas dos camponeses, bem como a apropriação dos 

6 Para Melo (2020, 40:30s informação verbal), as pedagogias que orientam os currículos da 
educação do campo são: Pedagogia do Oprimido, Pedagogia do Movimento, Pedagogia 
Libertária, Pedagogia socialista e Pedagogia histórico crítica.
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conhecimentos construídos e acumulados pelos movimentos 
sociais, que deu base à legislação vigente em Educação do 
Campo (PEREIRA PAIVA, 2016, p. 83).

Os princípios pedagógicos da educação do campo, que tem 
como patrono Paulo Freire, estão nos fundamentos das questões 
agrarias, da agroecologia, da libertação histórico críticas e marxista 
que fortalece a escola do campo para a superação dos modelos de 
organização social capitalista e latifundiário.

Vale lembra “os esfarrapados do mundo” da Pedagogia do 
Oprimido de Freire, construído num período de ditadura, que ora tenta 
voltar ao Brasil sob a direção de um presidente totalitarista. Freire se 
referia aos “esfarrapados do mundo” aqueles que não tinham acesso 
à cultura e educação. Esse é um chamamento para uma nova relação 
entre professores, estudiosos, sociedade e aluno, para uma prática 
construída realidade concreta da opressão, dos sujeitos históricos. 
Daí a importância de uma pedagogia libertaria, na construção de um 
outro modelo de sociedade pela ressignificação do conhecimento 
dos currículos ofertados à educação do campo, problematizado a 
partir da realidade posta. 

Os currículos das escolas do campo devem contemplar os 
mais variados contextos das comunidades onde estão inseridas, as 
especificidades culturais dos educandos e a profissionalização da 
atividade dos camponeses buscando a ampliação e desenvolvimento 
de renda através da atividade nas próprias propriedades.

É característico do currículo das escolas do campo fazer 
a aproximação e propiciar a significação da vida campesina. A 
necessidade de adaptação dos currículos deve ser constante, 
permeada pela realidade específica das localidades, e valorizando 
aquilo que faz parte da vida dos alunos e de suas famílias. 
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Pereira Paiva (2020, informação verbal) apresenta os principais 
conceitos que devem ser alocados nos currículos, objetivando dar 
significação aos conteúdos abordados na escola pela sua relação com 
a aplicação dessas no contexto dos alunos.

- Agroecologia.

- Trabalho como princípio educativo

- Identidade camponesa.

- Questão agraria no Brasil.

Para o autor abordar o conhecimento sob esses princípios 
conceituais do arcabouço cientifico da educação do campo, fomenta a 
necessidade de a partir da agroecologia, estudar outras ciências como 
a geografia, a matemática, a história e outas disciplinas pontuando 
a luta pela preservação da natureza e a sustentabilidade. Quando 
Pereira Paiva traz a reflexão sobre o trabalho como princípio educativo, 
ele aponta a necessidade de compreensão de que o trabalho é uma 
essência humana e um processo de emancipação, não é alienado. O 
autor afirma que a identidade camponesa é muito importante para a 
formação humana e valorização do homem do campo não “como jeca” 
conforme é visto pela mídia. Essa imagem que deteriora a identidade 
e coloca o homem do campo como um ser preconizado frente aos 
demais, desconsiderando as suas potencialidades. Sobre a questão 
agraria do Brasil, o autor problematiza a necessidade de estudar com 
os alunos as partilhas de terra, os modelos societários do campo, 
as formas de geração das desigualdades sociais, explorações e 
desapropriações vinculados aos sistemas e desdobramentos políticos, 
tão fortes no Brasil Pereira Paiva (2020, 1:21:10, informação verbal). 

O currículo das escolas do campo precisa considerar também 
os diferentes enfrentamentos dos estudantes, e preencher as lacunas 
deixadas por um currículo da educação básica desvinculado da luta 
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hegemônica pela vida. Considerando que os contextos campesinos 
têm especificidades como: longas distancias entre as casas e a 
escola, escolas com poucas salas de aula e multiseriadas, alunos em 
períodos distantes das famílias enquanto estão albergados na escola, 
intervalos de semanas fora da escola quando retornam à propriedade 
e trabalham com suas famílias. Esses são desafios, mas também, 
formas adaptativas que as escolas buscam para adequar a educação 
rural ao contexto dos estudantes.

São muitas as vantagens resultantes das adaptações curriculares 
pensadas pela administração escolar do campo em conjunto com 
a comunidade atendida. As escolas do campo tornam-se um lugar 
privilegiado de socialização. Geralmente, devido à distância entre as 
comunidades e o trabalho dos estudantes nas suas propriedades, a 
interação social acaba ficando mais restrita à família. Nesse ponto, a 
escola torna-se um lugar de trocas de saberes, formação de grupos 
de amizades e fortalecimento de vínculos comunitários. Pode-se dizer 
que, as escolas do campo tornam-se um espaço de desenvolvimento 
do conhecimento e da criticidade marxista sobre a realidade, com 
potencial de problematizar um modelo mais vinculado às lutas sociais. 
Na medida em que é um apoio privilegiado para a organização da luta 
organizada dos estudantes, pela luta, reconhecimento e valorização 
do homem do campo. 

É necessário considerar que os alunos e sujeitos do campo 
são em grande parte produtores que trabalham na agricultura familiar, 
conforme discorre Mattei (2001, p. 1).

Durante o processo de modernização da agricultura brasileira, 
as políticas públicas para a área rural, em especial a política 
agrícola, privilegiaram os setores mais capitalizados e a esfera 
produtiva das commodities voltadas ao mercado internacional, 
com o objetivo de fazer frente aos desequilíbrios da balança 
comercial do país. Para o setor da produção familiar, o resultado 
dessas políticas foi altamente negativo, uma vez que grande 
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parte desse segmento ficou à margem dos benefícios oferecidos 
pela política agrícola, sobretudo, nos campos do crédito rural, 
dos preços mínimos e do seguro da produção.

O trabalho do homem do campo, mesmo com todas as 
mudanças tecnológicas existentes, ainda é de trabalho árduo e regida 
pelas transformações climáticas e períodos de plantio e colheita. As 
escolas do campo preveem seus currículos um calendário adaptado. 
Conciliando esses períodos de plantio e colheita às férias estudantis, 
considerando a importância de os estudantes participarem das tarefas 
agrícolas ajudando seus pais, e nesse contexto aplicarem seus 
conhecimentos escolares na propriedade.

Enquanto as escolas próximas das comunidades rurais são 
um direito dos jovens do campo à educação, porque sabe-se que 
muitos não teriam a possibilidade de frequentar escolas nas cidades, 
ela tem a especificidade de adaptar-se e propiciar a manutenção dos 
jovens no campo, sendo esse um dos objetivos principais das escolas 
rurais. Diante disso, a aproximação da família e da comunidade com 
a escola potencializa o desenvolvimento de dinâmicas, atividades e 
processos escolares mais qualificados, conforme afinam (AROSTEGUI, 
DARRETXE E BELOKI, 2013 apud TEIXEIRA JUNIOR, BISOGNO, 2016, 
p. 2) “estes indivíduos poderão agir como facilitadores, principalmente 
por conhecerem os contextos locais, suas particularidades, 
peculiaridades, preferências e necessidades de cada localidade ou 
grupo de estudantes”.

A educação é o instrumento preeminente de promoção dos 
valores humanos universais. Para tanto, precisamos de recursos 
humanos que resgatem esses princípios seguindo currículos pensados 
com a participação das pessoas do “lugar de fala”. 

Para além da formação de professores e a qualificação dos 
currículos com as especificidades que a educação do campo necessita, 
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faz parte do contexto considerar as discussões e apropriação dos 
conhecimentos sobre os desmonte das políticas públicas de educação, 
que ora relegam os povos à marginalidade, retirando-lhes o direito à 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas.

Como exemplo podemos citar um modelo exitoso pioneiro no 
Brasil, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera)7, 
ofertado pelo INCRA com a finalidade de formar camponeses da 
alfabetização ao ensino superior, tinha como público alvo:

jovens e adultos dos projetos de assentamento criados 
e reconhecidos pelo Incra, quilombolas e trabalhadores 
acampados cadastrados na autarquia, e beneficiários do 
Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF). No caso da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas modalidades de 
alfabetização e escolaridade/ensino fundamental também 
podem participar todos os trabalhadores rurais acampados e 
cadastrados pelo Incra. Para atender à demanda da EJA nos 
acampamentos, os projetos incluem a formação e a capacitação 
dos educadores (BRASIL, 2020, p. 1).

Assim como ocorre, na atualidade, com outras políticas 
governamentais de enfrentamento das desigualdades sociais, o 
desmonte de políticas públicas pelo governo Bolsonaro, atingiu 
também a educação do campo. A trajetória da educação do campo 
já vem sendo precarização de longa data, e atualmente, enfrenta o 
ataque à educação dos povos do campo. 

O decreto nº 20.252 publicado no Diário Oficial de 20 de 
fevereiro de 2020 reorganiza a estrutura do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), enfraquecendo 
programas importantes para o desenvolvimento dos 
Movimentos Sem Terra e Quilombolas. Na reestruturação, o 
governo extingue a Coordenação responsável pela Educação 
do Campo. Assim, fica inviabilizada a continuidade do Programa 
Nacional de Educação na Reforma Agrária, o Pronera, voltado 

7 O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) propõe e apoia projetos 
de educação voltados para o desenvolvimento das áreas de reforma agrária. INCRA.

https://www.brasildefato.com.br/2020/02/27/bolsonaro-ataca-reforma-agraria-e-agricultura-familiar-com-decreto-no-carnaval
https://www.brasildefato.com.br/2020/02/27/bolsonaro-ataca-reforma-agraria-e-agricultura-familiar-com-decreto-no-carnaval
https://www.brasildefato.com.br/2020/02/27/bolsonaro-ataca-reforma-agraria-e-agricultura-familiar-com-decreto-no-carnaval
https://www.brasildefato.com.br/2020/02/27/o-que-significa-o-fim-do-pronera-para-o-povo
https://www.brasildefato.com.br/2020/02/27/o-que-significa-o-fim-do-pronera-para-o-povo


58SUMÁRIO

para a formação de estudantes do campo. A medida é mais um 
ataque do Governo Bolsonaro aos movimentos populares e aos 
trabalhadores do campo (CALDAS, 2020, p. 1).

Segundo dados do INCRA (2020, p. 1) o programa Pronera8 
surgiu em 2016 por demanda da sociedade civil articulada que 
têm como objetivos a diversidade cultural e socioterritorial, o 
programa foi responsável pela formação de 192 mil camponeses 
nos cursos de (alfabetização, ensinos fundamental e médio), 
técnicos profissionalizantes de nível médio, cursos superiores e de 
pós-graduação (especialização e mestrado). O encerramento do 
Pronera significa o encerramento da capacitação dos educadores 
especializados para as escolas do campo, “educadores para 
atuar nos assentamentos e coordenadores locais, multiplicadores 
e organizadores de atividades educativas comunitárias”. E 
principalmente, o encerramento das escolas em lugares onde outra 
modalidade de ensino não chegam como nos acampamentos de 
reforma agraria, nos quilombos e assentamentos. 

O esvaziamento dos órgãos e instituições estatais que 
ofertam programas de atendimento na modalidade de educação do 
campo, desconstrói o objetivo fundante dessas instituições. Neste 
momento, diante do desmonte dos direitos à educação do campo, 
e da necessidade cada vez maior de enfrentamento do capital e da 
hegemonia de exploração de uma classe para com a outra, torna-se 
mais forte o emprenho em ressurgir as cinco pedagogias citadas por 
Melo (2020). 

A Educação no Campo é um direito de todos e se realiza por 
diferentes territórios e práticas sociais que incorporam a diversidade 
do campo. É a garantia de ampliação das possibilidades de criação e 

8 A atuação do Pronera se deu por meio de parcerias do Incra com instituições públicas 
de ensino, instituições comunitárias de ensino sem fins lucrativos e governos estaduais 
e municipais, com a participação de movimentos sociais e sindicais de trabalhadores e 
trabalhadoras rurais (INCRA, 2020, p. 1).
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recriação de condições de existência da agricultura familiar. (INCRA). 
Essa premissa deve estar no bojo de todo debate e projeto de uma 
educação do campo que pensa o homem como participante do 
processo de ensino aprendizagem, histórico e promotor de mudanças.

No atual contexto em que o mundo enfrentou (e continua 
enfrentando) distorções entre o projetado e o realizado em função das 
mudanças sociais, culturais, educacionais, econômicas e políticas 
que emergiram com a grave crise provocada pela Pandemia do 
Coronavirus, surgem também grandes disparidades, principalmente 
quanto a cultura e a alfabetização digital bem como os recursos 
tecnológicos disponíveis nos territórios da educação do campo. 

Os resultados desse momento histórico vivido pela população 
mundial ainda deve ser foco de investigação, debates e reflexões para 
pensar uma nova proposta de educação do campo que contemple 
seus sujeitos, seus protagonistas e seus atores. Na continuidade 
dessa proposta reflexiva pode-se apontar a necessidade de estudar 
mais os reflexos da pandemia do COVID-19 na educação do campo.
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RESUMO:
O presente trabalho é resultado de uma investigação bibliográfica realizada 
nas obras de Paulo Freire em que se objetivou trazer a reflexão acerca do 
papel das tecnologias na educação em seu legado. A investigação desvela 
com diversos fragmentos das suas obras o quão relevante é a tecnologia na 
educação, devendo estar associada a elementos estruturantes com vistas à 
uma formação crítica e reflexiva que prioriza uma educação emancipadora 
e transformadora da sociedade, em contradição a uma visão errônea 
de que a concepção freiriana negligencia os recursos tecnológicos na 
educação. Revela, ainda, que um dos desafios na educação permanece, 
a superação da contradição entre teoria e prática, que só se extingue pela 
prática reflexiva do professor.

PALAVRAS-CHAVE: Paulo Freire; Tecnologia e educação; Educação 
Transformadora.
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Educar é substantivamente formar. Divinizar ou diabolizar a 
tecnologia ou a ciência é uma forma altamente negativa e 
perigosa de pensar errado. (FREIRE, 2014, p. 34)

PAULO FREIRE E O PAPEL DAS 
TECNOLOGIAS NA ESCOLA

Freire, Patrono da Educação Brasileira, dedicou grande parte de 
sua vida à alfabetização e à educação da população pobre. Entendia 
a tecnologia como uma das “grandes expressões da criatividade 
humana” (FREIRE, 1968a, p. 98). 

Neste artigo se apresenta a pesquisa realizada em diversas 
obras do educador focando as reflexões na temática muitas vezes 
abordada em relação ao uso das tecnologias na educação.

Ultimamente a obra de Paulo Freire tem sido interpretada 
erroneamente ou intencionalmente depreciada. Entre os vários 
apontamentos tentam culpá-lo pelos altos níveis de analfabetismo 
funcional, pela proposta metodológica na alfabetização, pela inserção 
da política e da educação. Fundamentalmente, as iniciativas estão 
presentes em movimentos oriundos da extrema direita, como a Escola 
Sem Partido e congêneres.

No entanto, nunca foi tão presente o alerta de Freire de que: 

Como professor, devo estar advertido do poder do discurso 
ideológico, começando pelo que proclama a morte das 
ideologias. Na verdade, só ideologicamente posso matar 
as ideologias, mas é possível que não perceba a natureza 
ideológica do discurso que fala de sua morte. No fundo, a 
ideologia tem um poder de persuasão indiscutível. O discurso 
ideológico nos ameaça de anestesiar a mente, de confundir a 
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curiosidade, de distorcer a percepção dos fatos, das coisas, 
dos acontecimentos (FREIRE, 2014, p.129).

Assim, o que fica evidente é que há intencionalidade em atacar a 
ideologia freiriana. A descontextualização de suas palavras possibilitou 
a quem não tem o hábito de buscar a verdade dos fatos a reprodução 
de notícias falsas, ação padrão entre quem carece de ética em nome 
de uma moral distorcida.

Um argumento falacioso utilizado para hostilizar Paulo Freire 
é o de que ele seria contra a tecnologia nas escolas. Esta farsa se 
embasa principalmente no artigo “A máquina está a serviço de quem?”, 
publicado por Freire em maio de 1984, na revista BITS.

A possível fragmentação de partes do artigo possibilita uma 
interpretação equivocada, mas na íntegra fica evidente que o educador 
questiona a educação e seus recursos quanto às concepções e 
métodos e não em um caminho de negação à ciência e à tecnologia:

Em primeiro lugar, faço questão enorme de ser um homem de 
meu tempo e não um homem exilado dele, o que vale dizer 
que não tenho nada contra as máquinas. De um lado, elas 
resultam e de outro estimulam o desenvolvimento da ciência 
e da tecnologia, que, por sua vez, são criações humanas. O 
avanço da ciência e da tecnologia não é tarefa de demônios, 
mas sim a expressão da criatividade humana. Por isso mesmo, 
as recebo da melhor forma possível. Para mim, a questão que 
se coloca é: a serviço de quem as máquinas e a tecnologia 
avançada estão? (FREIRE, 1984, n/p).

O fragmento acima explicita que Freire nada tinha contra os 
recursos tecnológicos; ao contrário, pontua que não devem ser 
demonizados, mas percebidos como expressão da criatividade 
humana, geradora de tais avanços.

No mesmo texto, Freire (1984) questiona: as tecnologias 
avançadas estão a serviço de quem? A favor de quem ou contra quem 
as máquinas estão sendo postas em uso? 
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Assim, os questionamentos não são quanto à validade de tais 
recursos ou ao papel ideológico das máquinas na educação. Trata-se 
do necessário envolvimento das tecnologias no processo educacional, 
na formação cidadã para que meninos e meninas possam acessar o 
conhecimento e transformar a sociedade em uma realidade mais justa 
e igualitária, tendo consciência da mudança e revolução necessárias.

Em continuidade, o autor destaca: “Não é a informática que pode 
responder. Uma pergunta política, que envolve uma direção ideológica, 
tem de ser respondida politicamente. ” (FREIRE, 1986). E termina seu 
texto evidenciando o quão positivos podem ser os recursos tecnológicos 
avançados que entravam no cenário educacional brasileiro: 

Para mim, os computadores são um negócio extraordinário. O 
problema é saber a serviço de quem eles entram nas escolas. 
Será que vai se continuar dizendo aos educadores que Pedro 
Alvares Cabral descobriu o Brasil? Que a revolução de 64 salvou 
o país? Salvou de que, contra que, contra quem? Essas coisas 
que acho que são fundamentais (FREIRE, 1984, s/p).

Dessa forma, fica explícito que suas problematizações não 
questionam a inserção das tecnologias na escola, mas seu potencial 
para a formação crítica e reflexiva dos alunos. Seu posicionamento 
mostra o potencial dessas máquinas para sair do status quo de um 
ensino tradicional, tecnicista e com princípios da educação bancária 
que a ideologia freiriana tanto se contrapõe a um ensino marcado por 
reprodução de conteúdo.

Portanto, percebe-se que os princípios da educação 
emancipatória e transformadora podem ser viabilizados por ações 
epistemológicas para além da chegada dos equipamentos nas 
escolas. Nessa perspectiva, com e acima das máquinas, Freire 
propõe que os alunos tenham a possibilidade de refletir sobre os reais 
problemas que os rodeiam.
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Desta forma, como artigo teórico, é decorrente da presente 
investigação, é uma pesquisa documental, “procedimento que se 
utiliza de métodos e técnicas para a apreensão, compreensão e 
análise de documentos dos mais variados tipos. ” (SÁ-SILVA et al., 
2009, p.4).  Nesse sentido, é uma pesquisa em que os dados obtidos 
são estritamente provenientes de documentos com o objetivo de extrair 
informações neles contidas, a fim de compreender um fenômeno.  O 
método utilizado para analisar os documentos chama-se de ‘método 
de análise documental.’ [...] ainda, uma pesquisa é caracterizada como 
documental quando essa for a única abordagem qualitativa, sendo   
usada   como   método   autônomo. (KRIPKA et al., 2009, p. 244).

Fundamentalmente, analisou-se dezesseis obras de Paulo Freire 
com o objetivo de compreender a interlocução de suas ideias com as 
tecnologias de informação e comunicação (TIC).

O quadro a seguir registra as obras analisadas, registrando o 
ano da edição utilizada, a frequência absoluta da expressão tecnologia, 
bem como as páginas relacionadas às obras em que Freire faz suas 
considerações críticas acerca de tais recursos.

Quadro 1 – Obras pesquisadas e valores absolutos da expressão tecnologia.

 Obra
Ano 

(Edição)

Frequência 
Absoluta - 
 Expressão 
Tecnologia 

Páginas 

Ação cultural para  liberdade 1981 (5ª) 16 67, 68, 69, 
95, 102.

A importância do ato de ler 1989 (23ª) 0 não consta.

A propósito de uma administração 1961 2 17, 22.

Cartas à Guiné-Bi 1978 (2ª) 2 127.

Educação como prática de liber-
dade 1967 7

90, 97,128, 
130, 146, 
147.

Educadores de rua 1989 0 não consta.
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Extensão ou comunicação? 1983 (7ª) 3 11, 41.

Medo e Ousadia 1986 5 16, 18, 50, 
75, 79.

Pedagogia da autonomia 2014 (49ª) 14 34, 85, 86, 
127, 128.

Pedagogia da esperança 1982 12 44, 70, 79, 
90, 93, 121.

Pedagogia da indignação 2000 26

7, 9, 13, 
16, 26, 40, 
42, 43, 45, 
46, 48, 49, 
54, 55, 57.

Pedagogia: diálogo e conflito 1995 (4ª) 2 20, 89.

Pedagogia do oprimido 1987 (17ª) 8 82, 98, 
113, 127.

Política e Educação 2001 (5ª) 4 12, 13, 
19, 55.

Por uma pedagogia da pergunta 1985 (3ª) 16
52, 53, 54, 
55, 70, 
73, 83.

Professora sim, tia não 1997 3 13, 35, 36.

Fonte: Quadro elaborado pelos autores com dados das obras pesquisadas.

Dentre as obras pesquisadas, apenas em A importância do ato 
de ler (1981) e Educadores de Rua: uma abordagem crítica (1989) não 
são abordadas questões referentes aos recursos tecnológicos, pois o 
foco da primeira pautou-se em práticas de alfabetização e da segunda 
relaciona-se à perspectiva crítica de pessoas em vulnerabilidade 
sociais que não possuem seus direitos sociais garantidos.

Justificado na compreensão das relações sobre a utilização das 
tecnologias nas diversas áreas do conhecimento, especialmente no tocante 
ao que se refere à educação em uma perspectiva crítica, considerando o 
pensamento de Paulo Freire, o presente trabalho é de cunho qualitativo.

Dessa forma, pode-se definir como uma pesquisa documental:
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(...) elaborada com base em material já publicado. 
Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material 
impresso, como livros, revistas, teses, dissertações, anais de 
eventos científicos. Todavia, em virtude da disseminação de 
novos formatos de informação, estas pesquisas passaram a 
incluir outros tipos de fontes como discos, fitas magnéticas, 
CDs, bem como material disponibilizado pela internet (GIL, 
2019, p. 29). 

Realmente, em face do atual contexto favorável aos recursos 
digitais, além das obras de Paulo Freire e investigações científicas 
realizadas por acadêmicos, fizemos uso também de materiais 
disponibilizados na internet, como indicado pela Figura1.

Figura 1 – Diálogo entre Paulo Freire e Seymour Papert - 1995.

Fonte: Canal do Youtube da Coordenadoria Geral de Educação a Distância 
da Universidade Federal de Lavras – UFLACEAD. Acesso em: 01 jun. 2021.

Nesse cenário, por meio da análise documental, foi possível 
levantar, identificar, compreender e interpretar os materiais disponíveis. 
Para isso, a investigação considerou os argumentos reflexivos e críticos 
do pensamento de Freire sobre as tecnologias e seus desdobramentos.
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ETIMOLOGIA E CONCEPÇÃO 
FREIRIANA DA TECNOLOGIA

O termo tecnologia, de uma maneira ampla, pode ser remetido 
às ações que ampliam a capacidade humana. Dessa forma, entre as 
primeiras tecnologias, podemos citar aquelas desenvolvidas pelos 
hominídeos há cerca de quatro milhões de anos. Isso inclui tanto o 
uso de pedaços de ossos para defesa e caça de animais mais fortes, 
quanto a descoberta e uso do fogo, que melhorou a qualidade de vida 
do homem paleolítico.

Em conformidade com o dicionário etimológico, a origem 
da palavra tecnologia é o grego, com duas possibilidades: tecne 
significa técnica e logos pode ser compreendida como argumento, 
razão ou discussão. Assim, tecnologia compreenderia o conjunto 
de conhecimentos, razões e técnicas para alterar o mundo de forma 
prática, com o objetivo de satisfazer as necessidades humanas.

Muitas vezes quando pensamos acerca de tecnologia, 
pensamos em computadores, tablets, smartphones, máquinas e 
eletrônicos. Mas nem toda tecnologia relaciona-se à informática: os 
óculos corretivos, a caneta esferográfica, os livros didáticos, todos 
são exemplos de tecnologia.

Paulo Freire, dessa forma, durante as ações dos movimentos em 
prol da alfabetização nacional, bem como em diversas outras ações 
educativas e políticas, fez uso de tecnologias. A Figura 2 ilustra um 
evento no qual o educador apresenta para diversas pessoas e para o 
presidente da República do Brasil, João Goulart, seu método de ensino 
e resultados obtidos.
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Figura 2 – Paulo Freire e João Goulart - 1963.

Fonte: Memorial da Democracia - Governo adota o método Paulo Freire.

Pode-se observar na Figura 2, a tecnologia presente na 
experiência de Freire desde a década de 1960. Eram recursos ajudando 
a compartilhar ideias, ampliando o diálogo entre os interessados no 
processo educativo, na humanização e na compreensão da dialética 
oprimido/opressor, em uma perspectiva em que a máquina sempre 
precisaria estar a serviço de homem, e não o contrário

Na Experiência de Angicos, no Rio Grande do Norte, Paulo Freire 
propõe o uso de imagens no método de alfabetização. Nesse processo, 
utilizou fichas com desenhos e palavras geradoras que compunham o 
vocabulário dos estudantes. Além disso, os desenhos selecionados 
estavam relacionados às palavras e aspectos problemáticos da 
situação política e da realidade social local. É o sucesso no uso desta 
tecnologia, neste processo de ensino e aprendizagem da leitura e 
escrita, uma das razões para a difusão inicial da obra de Freire.

about:blank
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Sabe-se que os recursos tecnológicos estão incorporados na 
vida dos cidadãos, especialmente na sociedade capitalista. Nesse 
contexto, a educação é essencial na conscientização de que as 
tecnologias devem ser utilizadas para melhorar a qualidade de vida 
dos cidadãos, mas sem perda da amorosidade, da ética e dos valores 
humanos, indispensáveis em um mundo repleto de desigualdades.

TECNOLOGIA EM PAULO FREIRE 

Paulo Freire foi um homem para além do seu tempo. O que 
escreveu há mais de meio século ainda é contemporâneo e se 
projeta no futuro. Sua vasta produção científica continua influente na 
sociedade e na educação no mundo. Há alguns anos, mantem o título 
do terceiro autor mais citado no mundo acadêmico. Em conformidade 
com o Google Acadêmico, em 2016, atualizado em 17/10/2018 o 
educador brasileiro possuía 72.359 citações, estando somente nessa 
contagem, atrás do filósofo americano Thomas Kuhn (81.311) e do 
sociólogo americano Everett Rogers (72.780). Patrono da educação 
brasileira, Freire é o brasileiro mais homenageado em todos os 
tempos, com 29 títulos de Doutor Honoris Causa por universidades 
da Europa e da América.

Tavares e Godoy (2019) reforçam que a educação para Freire 
se constituiu em um instrumento de resistência, de luta por melhores 
condições de vida, principalmente para os mais vulneráveis, aos quais 
muitas vezes o educador denomina de excluídos. 

Assim,

A educação é um destes instrumentos (de transformação). 
Ela é um destes artifícios. Ao falar primeiro de uma educação 
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bancária e, mais tarde, de uma invasão cultural dominante 
sobre a cultura e a consciência dos sujeitos oprimidos, Paulo 
Freire leva às últimas consequências a sua crítica política 
da educação que serve ao poder da sociedade desigual 
(BRANDÃO, 1981, p. 105).

Nesse contexto, as tecnologias têm o potencial de melhorar a 
qualidade da educação oferecida, entretanto, ao não se possibilitar 
o seu acesso à população mais vulnerável ou se mantiver seu papel 
reforçando práticas tracionais e tecnicistas, provocará efeito contrário, 
aumentando ainda mais as lacunas existentes entre as classes sociais. 

Em suas escritas publicadas no final dos anos 1980, Freire 
nos alerta que:

A capacidade de aprender, não apenas para nos adaptar, 
mas sobretudo para transformar a realidade, para nela intervir, 
recriando-a, fala de nossa educabilidade a um nível distinto do 
nível do adestramento dos outros animais ou do cultivo das 
plantas (FREIRE, 2002, p.76).

Para Freire, tecnologias não devem ser utilizadas para a 
manutenção da ordem opressora ou de interesses contra a sociedade, 
especialmente dos segmentos mais vulneráveis.

Contra os princípios da educação bancária – essencialmente 
opressora -, se exige efetivar ações transformadoras e emancipadoras. 
Por meio delas, os educandos podem compreender a sociedade 
capitalista e seus diversos papeis nela, rompendo com a visão 
ingênua e acrítica de aceitação do que está estabelecido. A formação 
na perspectiva crítica, portanto, deve ir além do âmbito tecnicista, 
proporcionando a complexidade da visão humanista, pois:

Enquanto, na invasão cultural, os atores, que nem sequer 
necessitam de, pessoalmente, ir ao mundo invadido, sua ação 
é mediatizada cada vez mais pelos instrumentos tecnológicos 
– são sempre atores que se superpõem, com sua ação, aos 
espectadores, seus objetos – na síntese cultural, os atores se 
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integram com os homens do povo, atores, também, da ação 
que ambos exercem sobre o mundo (FREIRE, 2005, p. 208).

Se a tecnologia para Freire é concebida como possibilidade de 
ampliação das expressões criativas e críticas das ações humanas, não 
pode ser apenas assimilada de forma acrítica e sem valorização do 
contexto e das culturas. Assim, as tecnologias não partem do “natural 
desenvolvimento dos seres humanos”, o problema que se coloca à 
revolução é o de como evitar os “desvios míticos” a que se refere. 

Não é possível à sociedade revolucionária atribuir à tecnologia 
as mesmas finalidades que lhe eram atribuídas pela sociedade 
anterior. Consequentemente, nelas varia, igualmente, a formação 
dos homens. Neste sentido, a formação técnico-cientifica não 
é antagônica à formação humanista dos homens, desde que 
ciência e tecnologia, na sociedade revolucionária, devem estar 
a serviço de sua libertação permanente, de sua humanização 
(FREIRE, 2005, p. 181).

 Nesse panorama, o patrono da educação brasileira afirma 
em diversas obras que a tecnologia não surge da substituição do 
velho pelo novo, mas de um novo olhar sobre o primeiro, em que o 
mais relevante não são os recursos e sim a utilização desses para 
efetivamente melhorar as condições da educação dos envolvidos. 

Freire indica ainda que:

Nunca fui ingênuo apreciador da tecnologia: não a divinizo, de 
um lado, nem a diabolizo, de outro. Por isso mesmo sempre 
estive em paz para lidar com ela. Não tenho dúvida nenhuma 
do enorme potencial de estímulos e desafios à curiosidade que 
a tecnologia põe a serviço das crianças e dos adolescentes 
das classes sociais chamadas favorecidas. Não foi por outra 
razão que, enquanto secretário de educação da cidade de São 
Paulo, fiz chegar à rede das escolas municipais o computador. 
Ninguém melhor do que meus netos e minhas netas para me 
falar de sua curiosidade instigada pelos computadores com os 
quais convivem (FREIRE, 2014, p. 85).
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No contexto dessa reflexão, um exemplo em que Freire discute 
essa temática ocorreu em um importante encontro proporcionado pela 
Pontifícia Universidade de São Paulo em 1986. No evento, reuniram-se 
o matemático sul-africano Seymour Papert e o educador brasileiro.

Nesse espaço privilegiado, Freire reforça acerca do perigo que 
as tecnologias podem trazer à escola e à sociedade ao ampliar as 
mazelas explicitadas pelas desigualdades sociais. 

Dessa forma, nosso estudo vai ao encontro da pesquisa 
realizada por Conte, Habowski e Rios (2018) quando afirmam que:

Os debates de Paulo Freire sobre as tecnologias e suas interfa-
ces com a educação contêm elementos de uma demanda da 
sociedade, que traz à tona os diálogos, as diferentes linguagens 
que se fazem na diferença e que não se encontra apenas na 
homogeneidade técnica e reprodutiva. Elas, quando inscritas 
na linguagem de benefício social geram relações mais igualitá-
rias entre os sujeitos, portanto, meio para novas aprendizagens 
e criações sociais. Portanto, o pressuposto para um processo 
mais democratizante do ensino e da formação de sujeitos passa 
pelo reconhecimento do outro e do mundo tecnológico. A preo-
cupação está centrada no uso das tecnologias apenas com di-
mensões de um superfaturamento capitalista, sem resistência 
autocrítica, criando cada vez mais sociedades consumistas, 
desresponsabilizadas socialmente sobre as disposições huma-
nas, tendo em vista a conformação técnica (p.10).

Assim, as considerações de Freire não estavam restritas aos 
recursos. Seu foco estava acerca da forma como as tecnologias 
chegaram à escola e como as práticas docentes não poderiam 
permanecer tecnicistas e tradicionais. 

Entre outros pontos, sua reflexão propõe o rompimento com 
os grandes equívocos, como o colocar os bandeirantes na condição 
de heróis na construção da nação brasileira ou romantizar a Princesa 
Isabel como a libertadora dos escravos, ilustrando práticas que apesar 
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de ainda presentes em muitas salas de aulas, precisam ser superadas 
por meio de uma educação crítica e emancipadora.

Assim, nossos educandos precisam aprender de forma crítica 
e compreender que a sociedade brasileira foi (e continua) repleta de 
desigualdades e incongruências que merecem atenção. Para isso, os 
envolvidos no processo educativo precisam desenvolver consciência 
de classe e compreender as discrepâncias entre as oportunidades que 
o neoliberalismo limita à população mais vulnerável.

Vale acrescentar que o uso da tecnologia na educação 
está fortemente presente no discurso educacional, e com certeza 
incorporado ao discurso de professores. No entanto, parecem frágeis 
os avanços para aproximar essas duas pontas, aquilo que se anuncia 
e a e a prática efetiva em sala de aula.  

Uma das razões possíveis para esse distanciamento seria a 
falta de estrutura nas escolas, especialmente nas públicas; desde 
a falta de equipamentos, mas essencialmente a falta de acesso à 
internet. Para se vencer esta situação desafiadora, há ainda que se 
superar a formação do professor para o uso pedagógico a serviço da 
emancipação dos educandos. 

Ainda assim, entre outros aspectos, três parecem estar claros: o 
uso da tecnologia na educação é uma necessidade reconhecida pelos 
professores; é preciso dar conta de como esse recurso é utilizado em 
sala de aula; e a tecnologia não pode ser um fim em si mesma, mas 
voltada à efetiva melhoria do aprendizado. 

Nesse sentido, observar atentamente as principais dificuldades 
no dia a dia na escola, desde a falta de motivação dos estudantes ou dos 
professores à falta de oportunidades e conhecimento para adotar novas 
práticas de ensino, pode levar a elaboração de um plano de melhoria a 
médio e longo prazo que dê conta das demandas identificadas.
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Ao se separarem do mundo, que objetivam, ao separarem 
sua atividade de si mesmos, ao terem o ponto de decisão de 
sua atividade em si, em suas relações com o mundo e com os 
outros, os homens ultrapassam as situações-limites, que não 
devem ser tomadas como se fossem barreiras insuperáveis, 
mais além das quais nada existisse (FREIRE, 2005, p.111)9.

As demandas aqui indicadas foram identificadas há mais 
de cinquenta anos por Paulo Freire e reforçadas ao longo de sua 
caminhada. Por meio das contribuições que o patrono da educação 
brasileira sumarizou em seus estudos e publicações, é possível 
encontrar, presentes ainda nas diversas instituições do país, as mazelas 
relacionadas às desigualdades de condições dos educandos, as 
discrepâncias no acesso às tecnologias bem como práticas educativas 
que não desenvolvem o olhar crítico. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente investigação apresentou uma reflexão crítica sobre 
uso de recursos tecnológicos a partir das perspectivas presentes 
nas obras de Paulo Freire. Esclarecemos que Freire não era contrário 
ao seu uso e já indicava a importância desses avanços desde seus 
primeiros escritos publicados.

Paulo Freire, no entanto, alerta que associada à inclusão de tais 
recursos em nossas escolas deve estar uma educação comprometida 
com a qualidade social. Nela, os educandos devem ter a oportunidade de 
produzir conhecimentos, reconhecer os diferentes papéis que homens e 
mulheres assumem na sociedade e desenvolver consciência crítica a fim 
de que ela permeie também os diferentes espaços educativos.

9 Para Vieira Pinto, as “situações-limites” não são o contorno [...] onde terminam as 
possibilidades, mas a margem real onde começam todas as possibilidades.
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Vale ressaltar que, nas escolas, as relações de poder 
muitas vezes revelam a reprodução de mecanismos de opressão. 
Alternativamente, também revelam práticas que são tratadas como 
neutras, mas silenciosamente mantêm as relações desiguais das 
diferentes interações e facetas da realidade escolar.

Negar a realidade do aluno é negá-lo. Ao denunciar essa 
educação bancária Freire anuncia a pedagogia libertadora, 
problematizadora e conscientizadora, uma vez que a mesma é 
uma constante busca que visa com que educandos transformem 
o mundo em que vivem [...] (TAVARES; GODOY, 2019, p.16).

A educação para Freire está sempre carregada de politicidade, 
sendo a prática educativa e a reflexão sobre essa prática atos políticos 
de escolha, de decisão, de conquista da cidadania negada. 

Pela presente reflexão viabiliza-se a “boniteza”10 da 
transformação, sempre inspirada nos legados da obra de Paulo Freire, 
que se faz urgente considerando o momento em que convivemos, com 
profundas mudanças no mundo e no país, o que exige reformulações 
nos processos de educação.

A necessária promoção da ingenuidade à criticidade não pode 
ou não deve ser feita a distância de uma rigorosa formação ética 
ao lado sempre da estética. Decência e boniteza de mãos dadas. 
Cada vez me convenço mais de que, desperta com relação à 
possibilidade de enveredar-se no descaminho puritanismo, a 
prática educativa tem de ser, em si, um testemunho rigoroso da 
decência e de pureza (FREIRE, 2014, p.36).

Dessa forma, o presente trabalho buscou desmistificar o sentido 
das tecnologias no pensamento freiriano, esclarecendo possíveis 
interpretações errôneas em contextos distorcidos. Assim, há a certeza 
do potencial que a educação possui para transformar a sociedade.

10 Esta dimensão, boniteza, segundo Euclides Redin, faz parte para Paulo Freire da concepção 
da vida, bem como amorosidade, bem querer, amizade, solidariedade, utopia, alegria, 
esperança, estética e genteidade. A vida há que ser bonita, não só a vida do indivíduo, 
mas a realização de um povo.
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Sabemos das barreiras e do longo percurso a ser trilhado, mas 
não perdemos a esperança. Como Freire nos alerta, “os obstáculos 
não se eternizam” (2014, p. 53). E isso nos faz caminhar, “pois seria 
uma contradição que uma pessoa progressista que [...] luta contra 
a impunidade, que recusa o fatalismo cínico e imobilizante, não seja 
criticamente esperançosa”. (ibidem, p. 71).

Assim, as palavras de Freire explicitam que o processo é 
árduo, mas sem brechas para resignação. Esperançosamente, não 
desistiremos dessa marcha da emancipação das pessoas para a 
formação crítica. Aliada aos movimentos sociais populares, a pesquisa 
em educação é uma estratégia para alcançarmos tais objetivos.
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RESUMO:
Nesta pesquisa apresenta-se o método Design Thinking e sua adoção na 
produção de materiais didáticos. A adoção do método Design Thinking no 
contexto da Educação a distância pode ser tão exitosa, ágil e eficiente tal 
como se apresenta em outros contextos, como na Educação Presencial, por 
exemplo. Na discussão, apresenta-se um caso sobre a produção de um recurso 
audiovisual que terminou em fracasso, mas que poderia ter um resultado 
diferente se o método Design Thinking tivesse sido utilizado. Concluiu-se que 
o Design Thinking tem capacidade para ser utilizar no contexto da Educação a 
distância e que profissionais, com diferentes expertises, podem se beneficiar da 
utilização de tal método, inclusive o designer instrucional. As pesquisas futuras 
poderiam investigar a aplicação do método Design Thinking na produção de 
soluções mais complexas, tais como um projeto educacional. 

PALAVRAS-CHAVE: Design Thinking; Design Instrucional; Educação a 
Distância; Educação; Design.
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INTRODUÇÃO 

A modalidade de Educação a Distância (EaD) é, ao mesmo 
tempo, causa e resultado das mudanças consideráveis na 
compreensão do significado da palavra Educação, assim como das 
mudanças no entendimento de como ela deve ser gerida e organizada 
(MOORE; KEARSLEY, 2010). Tal modalidade educacional experimenta 
um crescimento considerável no cenário global. 

Novas habilidades e competências são demandadas frente aos 
desafios contemporâneos por parte da força produtiva, assim como 
pedem novos produtos ao sistema. Somente a educação presencial 
não é suficiente para suprir tal demanda (ALVES, 2011). Por suas 
particularidades, a EaD pode contribuir para atender às demandas 
educacionais, em especial naquelas regiões onde as dificuldades de 
acesso ao ensino são empecilhos consideráveis (CRUZ; LIMA, 2019).

A utilização do Design Thinking (DT) no âmbito da Educação 
Presencial (EP) encontra respaldo em diversas pesquisas (GONSALES, 
2018, KOH et al., 2015; DIEFENTHALER, et al., 2017, NOEL; LIUB, 
2017). No entanto, nota-se uma carência de pesquisas acerca da 
aplicação do DT no âmbito da EaD.  Optou-se por explorar o DT por 
diversos motivos, pois trata-se de um método utilizado em diferentes 
áreas do saber e do fazer humano (NOEL; LIUB, 2017). Este é um 
tema amplamente pesquisado e utilizado para (VIANNA et. al, 2012) 
estimular a liberdade e exaltar a colaboração e o trabalho em equipe, 
além de incentivar engajamento da equipe em diferentes projetos. As 
soluções geradas atendem ao indivíduo e ao seu contexto, permitem 
o aprendizado mútuo, fortalecem a confiança criativa (BEDOYA TORO, 
2002) e permitem que os resultados de cada etapa do processo possam 
ser analisados e reflexionados. Ressalta-se que a base na qual o DT 
está assentado (empatia, colaboração e experimentação), independe 
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de contexto ou cultura, pois agir de forma empática, ser colaborativo 
e curioso são qualidades inerentes aos seres humanos (PINHEIRO; 
ALT, 2011). Outro fator importante é que tanto o método DT, quanto 
as suas ferramentas podem ser facilmente utilizados por diferentes 
profissionais. Ao considerar que nem sempre o Designer Instrucional 
(DrI) tem sua formação inicial em Design, a flexibilidade e a versatilidade 
do DT e de suas ferramentas, apresenta vantagens qualitativas de se 
adotar o DT no desenvolvimento de projetos educacionais.

A partir dessas considerações apresentadas, o presente 
capítulo versará sobre Educação a Distância, Design Instrucional 
e Design Thinking, finalizando com a demonstração de como a 
utilização do DT pode contribuir qualitativamente no desenvolvimento 
de materiais didáticos.

MÉTODOS E TÉCNICAS 

A presente pesquisa pode ser caracterizada como de abordagem 
qualitativa, teórico-empírica, de natureza exploratória e descritiva. Para 
a sua realização, efetuou-se uma revisão bibliográfica assistemática 
(GRAY, 2012) e, a partir de um estudo de caso, elaborou-se um roteiro 
de como o método DT poderia ser utilizado na produção de um material 
audiovisual, destinado a EaD.

Para respaldar a pesquisa, buscou-se artigos publicados em 
bases de dados como  Periódicos CAPES, Scielo e Science Direct, 
dissertações e teses circunscritas às áreas pertinentes e presentes 
nas bases de teses e dissertações da CAPES. Na busca por materiais 
nas bases de dados, foram utilizadas as seguintes palavras-chave: 
Design Thinking, Educação a Distância, Design Instrucional e Designer 
Instrucional. Apenas os artigos, dissertações e tese, publicados entre 
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2010 e 2019 e revisados por pares foram selecionados. Nessa etapa, 
66 materiais foram selecionados. Para refinar o material encontrado, 
efetuou-se outra seleção com base na leitura dos títulos e resumos 
(abstract) dos materiais. Os artigos selecionados foram aqueles que 
apresentaram consonância direta com a temática da pesquisa. Ao final, 
14 materiais foram selecionados. Com o propósito de identificar outras 
referências que poderiam ser relevantes, o referencial dos materiais 
selecionados foi consultado, com a finalidade de buscar outros que 
pudessem contribuir com a presente pesquisa.

Simão Neto (2009, p.161-164) relata o caso de uma editora 
de livros didáticos que recebeu a tarefa de produzir um material 
audiovisual que contivesse a versão em áudio da história veiculada 
por um livro impresso. A nova versão deveria atender a alunos com 
deficiência visual e deveria servir para aqueles que já usavam o livro 
impresso. Todavia, o sucesso, do qual o livro impresso gozava, não 
se repetiu na nova versão, pois o público-alvo preferiu o livro físico. 
Frente ao fracasso, optou-se pela produção de um novo material, 
mantendo a configuração de livro impresso com o CD-ROM. A partir 
desse caso, apresentar-se-á o método DT como uma solução viável, 
capaz de reduzir consideravelmente as chances de fracasso de um 
projeto educacional.

Utilizou-se o caso relatado (Simão Neto, 2009, p.161-164), 
pois o autor ressalta a importância e a necessidade de se conhecer 
as especificidades do público-alvo a que um produto se destina. Tal 
conhecimento visa atender às necessidades específicas que esse 
público manifesta (LAS CASAS; ALMEIDA; VIANA, 2012; SERCUNDES; 
LEVAY; FILHO, 2014). Também, o caso permite antever o quão importante 
é a adoção de um método adequado para guiar um trabalho (produção 
de materiais).  Ainda, ressalta-se que Simão Neto (2009) não aponta a 
utilização do DT para solucionar o caso relatado. 
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EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, DESIGN 
INSTRUCIONAL E O DESIGN THINKING

A EaD caracteriza-se como sendo uma modalidade educacional 
na qual o processo de ensino-aprendizagem ocorre por meio da 
utilização de meios e Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC), com discentes e docentes desenvolvendo atividades 
educativas, que podem ocorrer de forma síncrona e/ou assíncrona 
(Decreto n. 9.057, de 26 de maio de 2017). A EaD, tanto em termos de 
postulados fundamentais quanto em princípios filosóficos, em nada 
difere da educação presencial quanto à singularidade em que está 
pautada, especialmente pelo processo de mediação pedagógica, 
bem como pelo modo no qual os processos de gestão e logística 
são organizados (SILVA, 2013).

O termo Design Instrucional assume uma concepção de 
planejamento, de sequência sistemática de atividades que visam a 
construir conhecimento e a desenvolver a competência de um indivíduo 
e, portanto, está sob a égide da aprendizagem (FRANÇA, 2007). 
Segundo Filatro (2008, p. 37), a “(...) instrução é uma atividade de ensino 
que se utiliza da comunicação para facilitar a compreensão da verdade.” 
Nessa perspectiva, a instrução não equivale à informação, assim como 
o DI não equivale ao tratamento e à publicação da informação. O termo 
instrucional não deve ser entendido como referente à tecnologização 
do ensino, reforçada pela instrução programada (KENSKI, 2015), 
pois diz respeito à transformação da informação em conhecimento 
(REIGELUTH, 1999). Atualmente, entende-se que o DI aplica a  lógica 
e métodos científicos com o propósito de solucionar problemas na 
concepção e no desenvolvimento de projetos educacionais (BROWN; 
GREEN, 2016), assim como  ao processo pelo qual o conteúdo é 
apresentado aos discentes, de modo a produzir o maior impacto na 
aprendizagem (SANDARS; LAFFERTY, 2010).
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O conceito de DI refere-se a uma ação intencional e sistemática 
de ensino com uma abordagem transdisciplinar, envolvendo diferentes 
áreas do conhecimento (FILATRO, 2008). Tal movimento utiliza as TICs 
para alcançar os objetivos traçados, motivando o desenvolvimento 
de capacidades e habilidades dos indivíduos que participam das 
comunidades de aprendizagem, por intermédio de diferentes mídias 
(ARAUJO; OLIVEIRA NETO, 2010).

Um projeto educacional deve envolver uma equipe responsável 
por desenvolver atividades como levantamento e análise dos seguintes 
aspectos: necessidades educacionais, perfil dos alunos, concepção 
e planejamento do projeto educacional, definição de estratégias 
pedagógicas, conversão ou adaptação dos conteúdos em mídia digital 
ou outra mídia a ser utilizada, definição de estratégias pedagógicas, 
colaboração com os autores na programação de estratégias de 
aprendizagem e avaliações (MOREIRA, 2009). 

O DrI é o profissional que orquestra o desenvolvimento de um 
projeto educacional e pode atuar no âmbito acadêmico e/ou corporativo 
em todos os níveis de ensino (SILVA; DIANA; SPANHOL, 2013).  O DrI 
tem a função de elaborar o planejamento pedagógico de um curso e de 
integrar a equipe multidisciplinar na escolha de soluções tecnológicas 
apropriadas para promover colaboração, cooperação, motivação 
e significação no aprendizado do aluno (CHAQUIME; FIGUEIREDO, 
2013). Suas principais atividades estão relacionadas com os projetos 
pedagógicos e, portanto, ao “(...) designer instrucional é dada a tarefa 
de abordar e elaborar estratégias que consolidem uma relação benéfica 
entre a tecnologia e a educação, com uma aprendizagem colaborativa 
e autônoma.” (BATISTA; MENEZES, 2008, p. 19).  Assim, o maior 
desafio do DrI é o de garantir a qualidade da mediação pedagógica, 
com ênfase nas necessidades de todos os usuários (RONCARELLI 
et al. 2010). Isso exige do DrI, conhecimentos oriundos de diferentes 
áreas, tais como Educação, Gestão, Comunicação, Administração, 
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Tecnologia, Engenharia, Design dentre outros, além da atuação 
interdisciplinar nas diferentes etapas de um projeto educacional (SILVA; 
DIANA; SPANHOL, 2013).

Vislumbra-se que o DrI, ao desenvolver um projeto educacional, 
pode lançar mão do método DT. Tal método é pouco usual no âmbito 
da EaD, mas é empregado no âmbito da EP (NOEL; LIUB, 2017).  
Ressalta-se também que o DT vem sendo utilizado em outras áreas 
como na saúde (MUKAI, 2012) e na gestão de negócios (LOCKWOOD, 
2011; FRISENDAL, 2016), por exemplo.

O método DT utiliza ferramentas do Design e diz respeito à 
maneira de pensar utilizada no âmbito do Design. Por estar baseado na 
capacidade humana de intuir, de reconhecer padrões e de desenvolver 
ideias que tenham um significado racional e emocional (BROW, 2009), 
pode ser facilmente adotado por diferentes profissionais, em diferentes 
áreas (MELO; ABELHEIRA, 2015).

Ao abordar um problema pela ótica do DT, formula-se 
questionamentos a partir da compreensão e da apreensão dos 
fenômenos que estão no contexto do problema, dessa forma as 
respostas virão a partir das informações que forem coletadas nesse 
processo. Percebe-se, então, que a solução não é derivada do 
problema, mas se encaixa no problema (MELO; ABELHEIRA, 2015), 
uma vez que se entende que não se pode solucionar adequadamente 
os problemas com o mesmo tipo de pensamento que os criou.

No cerne do DT está a busca por equilibrar o raciocínio 
associativo, o pensamento analítico e o posicionamento das pessoas 
no centro do processo, com vistas a compreender profundamente as 
suas necessidades (MELO; ABELHEIRA, 2015). Visando a solucionar os 
problemas adequadamente, o DT comunga o que é desejável, do ponto 
de vista da instituição e das pessoas, com o que é tecnologicamente 
factível e com o que é economicamente viável (BROWN, 2009). 
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Há três pilares que sustentam o DT: empatia, colaboração e 
experimentação (BROWN, 2009). A empatia é o hábito mental que 
permite pensar nas pessoas como pessoas (BROW, 2009) para tentar 
compreender seus sentimentos, desejos, sensações, formas de se 
relacionar, de trabalhar, de agir. A colaboração refere-se à cocriação 
e deve envolver um grupo heterogêneo de pessoas que oferece 
diferentes forças e perspectivas, visando a resolver desafios complexos 
(BROW, 2009). A experimentação diz respeito à necessidade de testar 
possibilidades e considerar hipóteses, valorizando as tentativas e 
os erros como partes de qualquer aprendizado (e do processo) 
(GONSALES, 2018).

Assim, considera-se que compreender em profundidade 
o problema das pessoas, projetar soluções viáveis e possíveis, 
implementar a melhor solução gerada e prototipar tal solução, 
objetivando testá-la e validá-la junto às pessoas são etapas adotadas 
no DT, num processo iterativo e recursivo. 

Em 1997, a Organização Mundial da Saúde (OMS) elaborou 
uma lista chamada “Habilidades para a vida” e tal lista alcançou 
amplo reconhecimento, pois é flexível e tem aplicabilidade universal 
(CASTELLANOS; PINZÓN, 2012). A lista é composta por 10 habilidades: 
autoconhecimento, empatia, comunicação assertiva, relacionamentos 
interpessoais, tomada de decisão, resolução de problemas e conflitos, 
pensamento criativo, pensamento crítico, inteligência emocional 
e gerenciamento de tensão e estresse (CASTELLANOS; PINZÓN, 
2012). No âmbito da Educação, algumas dessas habilidades foram 
denominadas como “competências socioemocionais” e desde 2015 
vêm recebendo atenção da Organização Social para o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) e de diversas instituições educacionais em todo 
mundo, que estão produzindo pesquisas e materiais para apoiar 
educadores e apoiar a criação de políticas e práticas educacionais 
relacionadas a essas competências (GONSALES, 2018). Percebe-se 
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que muitas dessas competências socioemocionais estão consonantes 
com a base do DT.

O DT não traz em si uma inovação para a educação (independente 
da modalidade), nem mesmo a abordagem pode ser considerada uma 
inovação se não possibilitar que práticas educativas já consistentes 
possam continuar sendo feitas ao longo dos tempos, em um processo 
contínuo (NOEL; LIUB, 2017).

Um dos modelos de processo do DT que é mais utilizado, 
discutidos e aplicados é o modelo proposto por Brow (2009). Por tais 
razões, este será o modelo utilizado nesta pesquisa. Tal modelo é 
composto por cinco etapas: 1) Empatia (ou imersão), 2) Interpretação, 
3) Ideação, 4) Prototipagem e 5) Testes.

O trabalho inicia-se na fase da Empatia (ou Imersão). O problema 
é apresentado à equipe de projeto que se aproxima do contexto do 
problema, considerando o ponto de vista do cliente e do usuário final 
(VIANNA et.al., 2012). É comum ocorrer nessa etapa uma imersão 
preliminar e uma imersão em profundidade. Na imersão preliminar, o 
profissional reenquadrará o problema e buscará entender o problema 
inicial e isto envolve definir o escopo do projeto e identificar os perfis dos 
usuários e de outros atores-chave que deverão ser envolvidos (VIANNA 
et al., 2012). A equipe pode lançar mão de diversas ferramentas nesta 
fase. Já na imersão em profundidade, a finalidade é a identificação 
de necessidades e de oportunidades que nortearão a geração de 
soluções para o problema (VIANNA et al., 2012). Serão elaborados 
um plano de pesquisa, protocolos de pesquisa primária, listagem dos 
perfis de usuários, atores-chave e de interessados (stakeholders) e o 
mapeamento dos contextos que serão estudados. 

Ao finalizar as imersões, os dados coletados deverão ser 
compilados, pois serão fundamentais para a geração de soluções.  
A próxima etapa visa à definição real do problema para enquadrá-
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lo. Para tanto, são necessárias a análise e a síntese das informações 
que foram coletadas na primeira etapa (VIANNA et al., 2012). Nesta 
etapa, os dados serão organizados visualmente visando a identificar 
padrões que auxiliem a compreensão completa do problema. É 
muito comum que o problema que foi levantado na etapa 1 sofra 
modificações nesta etapa. O objetivo é ater-se ao real problema que 
norteará, neste caso, o desenvolvimento da solução a ser entregue. 
Na terceira etapa, a ideação, tem-se por propósito a geração de ideias 
que estejam alinhadas com o contexto do problema e seleção da ideia 
que melhor atende às demandas do projeto (VIANNA et al., 2012). A 
penúltima etapa é a prototipação. O protótipo é a materialização da 
ideia, a passagem do abstrato para o físico de forma a representar a 
realidade (ainda que de forma simplificada). Um protótipo pode ser de 
baixa, média ou alta fidelidade (VIANNA et al., 2012). Tudo depende 
das demandas e do orçamento do projeto.

Na etapa de prototipação, as ideias são analisadas e o ciclo 
pode se repetir até que a equipe de projeto chegue a uma solução 
final em consonância com as necessidades do projeto. Assim, fica 
fácil de perceber que quanto mais testes e quanto mais cedo se inicia 
esta etapa, maior o aprendizado e as chances de sucesso da solução 
final. Essa fase não deve ser negligenciada, pois os protótipos têm a 
capacidade de minimizar as incertezas do projeto, uma vez que são 
uma forma ágil de abandonar alternativas que não são bem recebidas 
e, assim, auxiliam na identificação de uma solução final mais adequada 
e assertiva. Com a solução final estabelecida, a equipe de projeto irá 
testá-la junto aos usuários reais para validá-la. 

O propósito maior é o de ouvir e aprender com os usuários. 
Portanto, a equipe vai coletar o máximo de informações sobre a 
solução, estimulando os usuários a fazerem considerações sobre tal 
solução. Tendo por base avaliação do uso, observações, respostas 
aos questionamentos colocados pela equipe de projeto e pareceres, 
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será possível perceber o que funcionou ou não funcionou na solução. 
Ainda há tempo para ajustes, uma vez que o propósito final é o de 
entregar uma solução adequada ao cliente. Finalizada a última etapa, 
a equipe apresentará a melhor solução para o problema que fora 
colocado. A ideia de entregar algumas soluções e deixar que o cliente 
escolha aquela que julgar ser a melhor não é adequada já que, cabe 
ao profissional argumentar e defender sua ideia e provar que ela é a 
melhor solução para o problema naquele momento. 

Diferentes mídias podem ser utilizadas no processo educativo 
graças à evolução das TICs, aos inúmeros recursos tecnológicos 
disponíveis no mercado (smartphones, por exemplo) e ao entendimento 
de que há diferentes tipos de leitores (SANTAELLA, 2013).  A tarefa de 
educar, quando se toma a educação como construção do conhecimento 
(JÓFILI, 2002), exige dos atores envolvidos grande desprendimento. 
Entendendo que a mera transmissão do conhecimento está superada e 
que a tarefa de se construir o conhecimento é complexa, o planejamento 
prévio torna-se fundamental. Tal planejamento não envolve somente o 
professor, mas também os diversos atores que estão envolvidos direta 
ou indiretamente neste processo, tais como DrI, professores, tutores, 
pedagogos, equipe técnica, discentes, pais e a comunidade.

O CASO PROBLEMA E UMA 
POSSÍVEL SOLUÇÃO

Simão Neto (2009, p.161-162) relata um caso de uma editora 
de livros didáticos que recebera a tarefa de produzir uma versão 
audiovisual de um dos seus best sellers educacionais, um livro impresso, 
destinado ao público adolescente. “Tratava-se de uma obra muito bem 
escrita, com uma linguagem que agradava em cheio o público a quem 
se dirigia.” O cliente tinha a intensão de que seu  best sellers impresso 
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também pudesse ser utilizado por alunos com deficiências visuais de 
moderadas a severas, desta forma, nasceu a ideia de se acrescentar  
um recurso audiovisual ao livro, na forma de CD-ROM e tal  recurso 
deveria também servir para aqueles que já usavam o livro impresso.

A editora contratou dois narradores, sendo uma voz feminina e 
outra masculina. Ambos leram a história que fora gravada em estúdio. Na 
sequência, o material gravado passou por edição e foram acrescentadas 
vinhetas, sons incidentais e trilha sonora. O trabalho foi finalizado na 
forma de CD, sendo este encartado com o livro. O kit foi disponibilizado 
para venda no mercado (SIMÃO NETO, 2009, p.161-162).

Todavia, o sucesso do qual o livro gozava não se repetiu na 
versão em áudio e o resultado do projeto foi negativo. Há o relado 
de que o público-alvo preferiu o livro físico, “(...) com suas belas 
ilustrações, seu papel com boa textura e seus textos divididos em 
pequenas unidades, fáceis de ler.” (SIMÃO NETO, 2009, p.162). Ainda, 
constatou-se que a versão em áudio era ouvida no princípio, mas logo 
se enjoavam das vozes e do tom utilizado para contar a história.  “Assim 
que percebiam que o CD oferecia exatamente a mesma história do 
livro, sem nada acrescentar, retirar ou modificar, e que aquelas vozes 
lendo o texto continuariam pelo CD inteiro, as crianças aposentavam o 
CD e voltavam ao livro.” (SIMÃO NETO, 2009, p.162). Infere-se que se 
o método DT tivesse sido adotado, as chances de sucesso do projeto 
seriam consideravelmente maiores, especialmente pelo fato de que o 
público-alvo seria consultado e faria parte do processo.

O caso relatado por Simão Neto (2009) fornece as diretrizes 
básicas para projetar o material audiovisual a ser produzido. De acordo 
com a visão de Filatro (2008), o DrI irá atuar no nível micro, uma vez que 
se tem por tarefa a produção de um recurso educacional. 

Como prevê o modelo de processo do DT proposto por Brow 
(2009), o trabalho começa pela etapa de empatia e  é neste momento 
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que o DrI vai definir as características básicas do projeto tais como: 
equipe de trabalho, estabelecer as tarefas de cada membro da equipe 
e  criar um cronograma do processo. Se o projeto for pequeno, o 
DrI tem condições de desenvolver a maioria das tarefas da primeira 
fase, as quais envolvem o mergulho no contexto do problema para 
compreendê-lo, visando a  definir o escopo e os limites do projeto, a 
identificar os perfis de usuários e de outros atores-chave que deverão 
ser abordados e a mapear as áreas de interesse a serem exploradas. 
Nessa fase exploratória, o DrI também vai angariar informações oriundas 
de outras fontes de dados, como por exemplo, sites, livros, artigos, 
revistas, blogs etc., pois há a possibilidade de se identificar tendências 
acerca da temática ou de assuntos análogos ao problema. No caso do 
projeto de elaboração de um recurso audiovisual, a busca por produtos 
análogos ao CD-ROM tem capacidade para revelar as tendências e as 
novidades no âmbito dos materiais audiovisuais. Também é importante 
que se identifique a existência de produtos similares no mercado para 
que se possa fazer uma comparação, identificando pontos negativos 
e positivos dos materiais, bem como as chances de inovação. Todas 
as referências encontradas devem ser registradas para uma rápida e 
fácil consulta ao material levantado e os achados podem figurar em 
um quadro visual ou em um portfólio virtual, ancorados em plataformas 
como Pinterest (https://br.pinterest.com/) ou Canva (https://www.canva.
com/), por exemplo. A vantagem de se usar plataformas online é a 
facilidade de acesso ao material em, praticamente, qualquer lugar e a 
possibilidade de compartilhamento.

O material coletado anteriormente ajudará no próximo passo 
em que deve ocorrer o reenquadramento do problema por diferentes 
perspectivas e ângulos. O propósito é o de desconstruir crenças e 
suposições dos atores e afastar-se de padrões de pensamentos 
circunscritos ao problema do projeto. Ao reenquadrar o problema, há 
a possibilidade de gerar soluções inovadoras e melhoria de produtos, 
serviços e/ou processos. O DrI pode lançar mão da ferramenta 
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brainstorming para obter quantidade de ideias que podem ser 
combinadas, adaptadas, transformadas e desmembradas em muitas 
outras ideias. Um brainstorming produtivo é aquele que conta com 
diferentes pessoas, com diferentes expertises e perspectivas. O grupo 
deve envolver representantes do público-alvo do cliente solicitante. 
É provável que a sessão gere grande número de ideias e, portanto, 
o passo final será o agrupamento destas ideias para facilitar a 
identificação de padrões e chegar a um denominador comum. Há de 
se estabelecer critérios para a seleção das ideais e tais critérios podem 
estar baseados nas três lentes do DT, por exemplo. Um brainstorming 
pode ser realizado presencialmente ou pela Internet, com a ajuda de 
plataformas online como o Stormboar (https://stormboard.com/) ou o 
Miro (https://miro.com/).

Ainda nessa primeira etapa, o DrI vai imergir mais profundamente 
no contexto do problema, na busca por identificar os anseios, as 
necessidades e os valores do público-alvo. Também vaia inteirar-se 
acerca das tendências do mercado em que a empresa atua. Então nessa 
fase, técnicas como entrevistas e observações podem ser utilizadas.

É recomendável que o DrI observe como os usuários utilizam, 
consomem, compram, se apropriam e significam produtos similares ao 
que ele está projetando. Então uma sugestão é que primeiramente o DrI 
selecione um público similar ao seu público-alvo e vai fazer uma visita de 
campo. Por exemplo, ir até uma escola, observar como os alunos usam 
um recurso audiovisual e (havendo possibilidade) entrevistar alguns 
desses alunos que podem fornecer dados esclarecedores. Talvez haja 
a oportunidade de observar alguns dos alunos a utilizarem tais produtos 
em outros contextos, como por exemplo, em suas casas ou espaços 
de entretenimento. Nesta fase é importante que o DrI registre esses 
momentos e os achados. Sugere-se que para tanto o  DrI faça uso de 
cadernos de sensibilização, uma forma de registrar informações sobre 
pessoas e seus universos, com o mínimo de interferência sobre suas 
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ações. É possível ainda que o DrI utilize gravações de áudio e/ou de 
vídeo como uma forma de registro que pode ser revisitada sempre que 
necessário. Enfim, infere-se que quanto mais o DrI conseguir imergir no 
contexto do público-alvo, mais proveitosos serão os dados coletados. 
O resultado dessa etapa será a geração de uma massiva quantidade 
de dados que serão refinados na etapa seguinte. 

A próxima etapa do projeto é a Interpretação. De posse dos 
dados coletados na etapa de Empatia, o propósito agora é o de se 
debruçar sobre eles, visando a identificar o real problema do cliente, 
comungando com os anseios e as necessidades do público-alvo, tudo 
de forma clara e passível de soluções inteligentes. É nessa etapa que 
se define exatamente o público-alvo e ferramentas como Cartões de 
Insights, Personas e Mapa de empatia que são grandes aliadas do 
processo. Os Cartões de Insights são reflexões embasadas em dados 
reais, obtidos na primeira etapa. Sempre que se identifica uma questão 
relevante para o projeto, esta é registrada em um cartão onde deve 
figurar o achado principal, a fonte e uma explicação sobre o assunto. 
Persona diz respeito a um personagem fictício, desenvolvido como 
uma maneira de representar um grupo específico de pessoas. Assim, 
as personas assumem os atributos dos grupos que representam e 
revelam vontades e necessidades de pessoas reais. Essa ferramenta 
auxilia no processo de design porque direciona as soluções para o 
sentido dos usuários, orienta o olhar sob as informações e apoia as 
tomadas de decisão sobre o projeto. A ferramenta Mapa de Empatia 
permite construir um perfil geral acerca do usuário (público-alvo), com 
base no que ele diz, faz, vê, pensa e consome (VIANNA et al., 2012). 
Ainda, é possível identificar as fraquezas (ou dores) e as forças (ou 
necessidades) desse público-alvo. Tal ferramenta é interessante, pois 
ajudará o DrI a descobrir o universo do público-alvo e, com isso, será 
possível entender onde tal público enxerga valor. Nessa fase, o DrI 
também pode criar uma lista de critérios norteadores, cujo propósito 
será o de evidenciar os aspectos que não devem ser perdidos de 
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vista ao longo de todas as etapas do processo. Tais critérios devem 
servir como base para a determinação do escopo do projeto e do seu 
verdadeiro propósito.

O resultado dessa etapa é ter uma síntese de dados que 
demonstrem o problema real do cliente (que pode ser diferente 
daquele que fora por ele apresentado no início), o perfil detalhado do 
público-alvo, contendo elementos sobre seus desejos e anseios, além 
de um panorama acerca do que este público-alvo diz, faz, vê, pensa e 
consome. Esse resultado será utilizado na etapa seguinte.

A terceira etapa do DT é a Ideação e é neste momento que 
entende-se que o DrI vai interagir com pessoas que têm diferentes 
expertises. O propósito dessa inclusão é o de comungar diferentes 
perspectivas e visão de mundo, objetivando tornar o resultado mais 
rico e assertivo. Essa é a fase de se deixar a criatividade fluir para 
se obter o maior número de soluções possíveis para o problema. O 
envolvimento das pessoas com diferentes expertises dar-se-á em 
sessões de brainstorming e workshop de cocriação. O workshop de 
cocriação trata-se de uma sessão organizada na forma de uma série 
de atividades em grupo com o propósito de estimular a criatividade e 
a colaboração, instigando a criação de soluções (VIANNA et al., 2012). 
Tais sessões devem ser utilizadas quando houver uma quantidade 
grande de dados que necessitam de um melhor tratamento ou quando 
for necessário agregar conhecimentos de diferentes especialistas. 
Usualmente convida-se pessoas que estão envolvidas direta ou 
indiretamente com as soluções que estão sendo projetadas (usuário 
final e funcionários da empresa demandante do projeto, por exemplo). 
Com referência ao caso aqui tratado, o DrI seria o facilitador em um 
workshop de cocriação e poderia convidar para tal sessão, alunos, 
professores, designers gráficos, designers de experiência e quem mais 
for julgado interessante para enriquecer o projeto. O DrI pode planejar 
um roteiro para o workshop e preparar questões específicas que devem 
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ser tratadas pelo grupo. Com base no caso e nos achados, o DrI pode, 
ainda, propor um workshop de cocriação visando a mapear os principais 
problemas que ocorrem na utilização de um recurso audiovisual por 
pessoas com deficiências visuais de moderadas a severas. Outra ideia 
seria mapear os estímulos necessários para incentivar o público-alvo a 
usar o livro impresso e o recurso audiovisual que o acompanha.

O resultado da etapa de Ideação é a geração de ideias que 
possam ser traduzidas na melhor solução para o cliente solicitante, 
levando em conta a perspectiva do público-alvo. O DrI selecionará 
aquelas ideias que se mostrarem mais viáveis para a produção e, 
então, passará para a próxima etapa.

A quarta etapa do DT é a Prototipação. Tem por objetivo tornar 
as ideias tangíveis, permitir o aprendizado, enquanto os constrói, 
dividir tal aprendizado com outras pessoas e auxiliar na validação das 
ideias que foram geradas (VIANNA et al., 2012). Um protótipo marca 
a passagem do abstrato para o físico, é a forma de representar a 
realidade e propiciar validações de modo preliminar. Um protótipo pode 
ser de baixa (representação conceitual da ideia), média (representação 
de aspectos da ideia) ou alta fidelidade (representação mais similar 
possível à solução). Nota-se que mesmo com um protótipo rústico 
é possível conseguir uma resposta direta além de aprender como 
melhorar e refinar uma ideia. Com relação ao caso aqui tratado, 
o DrI pode construir as telas do software que estarão no CD-ROM, 
objetivando testar a usabilidade deste software junto ao público-alvo. 

Considera-se que quantos mais as ideias forem testadas, 
maiores serão as chances de sucesso. Protótipos têm a capacidade 
de reduzir as incertezas do projeto, uma vez que se constituem em uma 
maneira ágil de abandonar alternativas que não são bem recebidas e, 
assim, auxiliam na identificação de uma solução mais assertiva. 
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Embora a etapa de prototipação seja apresentada como uma 
das últimas fases do processo de DT, nada impede o DrI de construir 
protótipos ao longo do projeto, simultaneamente com a etapa de 
empatia e/ou de ideação. A fase de prototipação termina com a 
solução que será entregue ao cliente solicitante e será esta solução 
que passará pela última etapa.

Na última etapa do processo de DT, a solução gerada (recurso 
audiovisual) será testada junto ao público-alvo (alunos), quando, o 
DrI avaliará a aceitação da solução junto aos usuários reais. Eis uma 
oportunidade para coletar dados acerca de possíveis melhorias que 
poderão ser implementadas em futuras versões do produto. 

Se o DrI seguir atentamente todas as etapas do método DT, 
é provável que a solução gerada seja satisfatória e com relação ao 
caso aqui analisado, o erro de ter gerado uma solução enfadonha que 
cansou os usuários certamente não ocorreria. Tampouco se ofereceria 
aos usuários o mesmo conteúdo do livro impresso.  É certo que, se 
atendidas todas as etapas do DT, o recurso audiovisual produzido 
agregaria valor ao livro impresso e estimularia os alunos a quererem 
usá-los, pois obteriam outros benefícios que foram descobertos 
durante o processo de produção de tal recurso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa permitiu evidenciar que a utilização do método 
DT pelo DrI, no contexto da EaD, pode ser exitosa. Nesse sentido, 
apresentou o modelo de DT de Brown (2009), composto por cinco 
etapas: 1) Empatia (ou imersão), 2) Interpretação, 3) Ideação, 4) 
Prototipagem, 5) Testes e propôs a sua utilização em um caso de 
fracasso de uma editora de livros didáticos (SIMÃO NETO, 2009).  
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Embora esta pesquisa tenha se concentrado na utilização do DT na 
produção de um recurso audiovisual, percebe-se que tal método pode 
ser facilmente adaptado para outros desafios, tal como a produção de 
um projeto educacional inteiro. Ainda, o DT pode nortear a aplicação 
de atividades avaliativas em uma disciplina EaD, por exemplo, alunos 
com um perfil de aprendizado concreto e ativo, que aprendem melhor 
ao realizar atividades práticas, tais como: apresentações, role-plays e 
debates. Em linhas gerais, a utilização do método DT é dependente da 
capacidade criativa do DrI.

Ainda que o DT seja muito utilizado e faça parte do contexto de 
um designer, nada impede que outros profissionais, de outras áreas do 
saber e do fazer humano possam utilizá-lo. Viu-se que a base, na qual 
o DT está assentado, independe de contexto ou da cultura para darem 
certo. Ora, agir de forma empática, ser colaborativo e curioso são 
habilidades que qualquer pessoa pode desenvolver. Ao considerar que 
nem sempre o DrI tem sua formação inicial em Design e a flexibilidade e 
versatilidade do DT e de suas ferramentas, foi possível perceber que há 
vantagens qualitativas de conhecer e de adotar o DT no âmbito da EaD.

Para pesquisas futuras, nota-se que há uma premente 
demanda por pesquisas que demonstrem como o método DT pode 
ser adotado na produção de soluções mais complexas, tais como um 
projeto educacional completo. Ainda, há a demanda de pesquisas 
que versem acerca de como o DT pode auxiliar o professor na 
produção de atividades que visem à colaboração e à experimentação 
junto a seus alunos.
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RESUMO:
Este trabalho descreve o estudo realizado em uma escola pública da rede 
estadual de Santa Catarina, que visou compreender a concepção das 
professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental sobre o jogo como 
recurso didático-pedagógico, a partir de entrevista semiestruturada. Constatou-
se que as professoras apresentam entendimento sobre o jogo e que a maioria 
o utiliza com objetivo para desenvolver os conteúdos escolares. Evidenciou-se, 
nas falas, que o utilizam para sanar as dificuldades dos alunos em sala de aula, 
que pode passar a ser um forte aliado na aprendizagem destes.

PALAVRAS-CHAVE: Concepção das Professoras; Ensino Fundamental; Jogo 
como Recurso Didático-Pedagógico.
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é decorrente do estudo que buscou avançar 
na reflexão e na compreensão sobre as questões que envolvem o 
jogo como recurso didático-pedagógico no processo de ensino-
aprendizagem. Para tanto, procuramos compreender a concepção 
das professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental sobre o 
jogo como recurso didático-pedagógico e sua contribuição para o 
processo de ensino-aprendizagem do aluno. Como procedimento 
metodológico, valemo-nos da entrevista semiestruturada realizada 
com quatro professoras que atuam nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental de uma escola pública da rede estadual de ensino no 
município de Lauro Müller (SC). 

Para tanto, partimos do princípio de que o jogo, como recurso 
didático-pedagógico no contexto escolar, torna-se importante na 
medida em que o professor tenha compreensão  teórica, que subsidie 
o entendimento do potencial deste recurso para o processo ensino-
aprendizagem da criança. Por isso, resgatamos, entre outros aspectos, 
o que é o jogo na educação, seu sentido e significado nas mais 
diversas épocas, traçando um panorama histórico em uma perspectiva 
histórico-cultural e social.  

BREVE HISTÓRICO SOBRE O 
JOGO NA EDUCAÇÃO

Os jogos, nas diversas sociedades, sempre fizeram parte da 
vida do ser humano como atividades inerentes a todas as fases da 
vida. Sendo assim, eles já eram praticados desde a era primitiva. Os 
indígenas também os praticavam nas suas atividades diárias, como 
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caça, pesca, dança e lutas. Essas atividades, muitas vezes, eram 
formas curiosas de divertimento e prazer. 

Ao longo da história, muitos pensadores procuraram compreen-
der a origem dos jogos na educação. Volpato (2017) enfatiza que, na 
Grécia Antiga, autores como Aristóteles (385-322 a.C.) e Platão (427-
347 a.C.) destacavam a importância da atividade lúdica no processo 
de formação da criança e o potencial presente no uso dos jogos, que 
tanto serviam para instruir, como também divertir, configurando-se em 
atividade de crescimento pessoal e social. Para Aristóteles (apud VOL-
PATO, 2017), o jogo, além de preparar a criança para a vida adulta, 
funcionava como uma forma de “descanso do espírito”, como algo 
oposto ao trabalho, como recreação. Platão (427-347 a.C.) afirmava 
que a infância deveria ser ocupada com jogos educativos praticados 
pelos dois sexos, sob vigilância, visto que eram considerados impor-
tantes nos anos iniciais da criança (ALMEIDA, 2002).

Segundo Kishimoto (1996, p. 28), o jogo foi considerado, 
durante muito tempo após a Antiguidade, “[...] um relaxamento, um 
divertimento, um prazer, uma atividade frívola desprovida de valor em 
si mesma”. Para a autora, na educação, o jogo pode ser entendido de 
diferentes modos, conforme sua especificidade. Assim, dependendo 
de cada sociedade e cultura, ele apresenta seu modo e formas 
diferenciadas de utilização. 

No período Medieval, a educação passou a exercer forte 
influência sobre a criança. Por consequência, o uso do jogo entrou 
em cena, como aponta Ariès (1981), com duas posições conflitantes: 
a primeira tinha como tendência a formação disciplinadora que 
defendia a mortificação do corpo. A segunda, assumida pelo conjunto 
da sociedade, concebia o jogo como atividade de grande relevância 
cultural, pois envolvia e promovia uma intensa comunicação e interação 
social entre todos os membros da comunidade.
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Kishimoto (1990) salienta que, no início da educação greco-
romana, não se utilizavam as letras para a alfabetização das crianças. 
Dessa maneira, foi nessa época que se começou a dar a devida 
importância às letras de madeira por meio de sua utilização em jogos. 
Conforme a autora, os escritos começaram a aparecer a partir de 
Horácio e Quintiliano, que apontaram a presença de guloseimas em 
formas de letras criadas por doceiras de Roma. Ou seja, foi nesse 
momento histórico que surgiu a preocupação de envolver o jogo com 
o ensino.

Lima (2008) destaca que a visão antropocêntrica do 
Renascimento, a partir do século XIV, influenciou para que o jogo 
fosse, gradativamente, retirado da reprovação oficial e incorporado ao 
processo de formação de crianças e jovens, voltando a fazer parte do 
cotidiano da educação. Nessa mesma época, as escolas jesuíticas 
do século XVI, fundadas por Ignácio de Loyola, preconizavam a 
importância do jogo e dos exercícios na formação dos seus alunos, 
visto que o objetivo era enriquecer as ações didáticas com atividades 
de caráter lúdico, fornecendo metodologia educacional diferenciada 
para as crianças (KISHIMOTO, 1990).

O Renascimento, séculos XV e XVI, apresentou uma nova 
configuração de homem e cultura, o que levou ao rompimento de 
concepções dominantes da Idade Média. Desse modo, o jogo começou 
a aparecer nas teorias desenvolvidas pelos pensadores. Assim, deixou 
de ser algo negativo, tornando-se positivo; entrou no mundo da criança 
como nova ideia, o que favoreceu o desenvolvimento da inteligência. 

Quando buscamos na literatura as relações do jogo com a 
educação, encontramos, na época que antecede ao Romantismo 
(movimento do final do século XVIII, que revolucionou o pensamento 
ocidental, principalmente referente à forma de conceber a criança, o 
jogo e as suas relações com a educação) três formas: como recreação, 
desenvolvida durante os intervalos entre o trabalho escolar e outras 
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atividades; como recurso para motivar as crianças para determinadas 
aprendizagens e como instrumento revelador da personalidade da 
criança. Essas três formas possibilitavam ao professor construir um 
ensino pautado no aluno (BROUGÈRE, 1998).

Lima (2008) destaca que o período transitório do jogo no campo 
da educação durante o século XVIII foi marcado pela representação 
negativa da criança, isto é, a visão racional, que representa a criança 
como ser de instinto mau, sempre voltada ao prazer imediato para criar 
desordem, que necessitava ser dominada pela razão e submissão de 
regras. Assim, segundo o autor, nessa época, conviviam duas posições 
que começaram a tomar espaço e a se confrontar ao mesmo tempo. 

Nesse sentido, foi nos séculos XVII e XVIII que ocorreu um avanço 
importante na divulgação e criação da utilização do jogo como meio 
de ensino-aprendizagem nas diversas áreas do conhecimento escolar, 
considerado um dos recursos adequados para o desenvolvimento 
das potencialidades da criança (LIMA, 2008). O autor destaca que, 
na sociedade industrial, o jogo era utilizado como meio socializador e 
integrador, que necessitava ser lapidado e adaptado ao novo modelo 
de sociedade na qual se apresentava. No entanto, pedagogos, médicos 
e nacionalistas demonstraram e apontaram outras justificativas que 
estão ligadas ao jogo e à produção, ao lucro e ao privado, e com isso 
foram feitas novas representações e exigências para a permanência e 
existência dele (LIMA, 2008).

Desse modo, o autor explica que a sociedade pós-industrial 
criou condições em fontes energéticas e divisões de trabalho e de 
poder, as quais permitem às pessoas não gastarem tanto tempo com 
o trabalho. Sendo assim, o trabalho, que tem conotação de sacrifício, 
dever e obrigação, deve ser separado do tempo livre e do estudo, por 
isso passou por uma mudança e misturou-se com o estudo e o jogo, 
dando origem a um novo fenômeno, denominado “ócio criativo”.
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Lima (2008) aponta pedagogos que, no decorrer da história, 
apresentaram posicionamentos divergentes ante o jogo no contexto 
educacional. Entre eles, destaca Fröebel como o criador do Jardim da 
Infância e primeiro pedagogo a sistematizar uma proposta pedagógica 
para a educação ao estabelecer os jogos e os brinquedos como 
elementos centrais em sua teoria educativa. 

Nos séculos XVII e XVIII, a divulgação e a utilização do jogo 
como recurso pedagógico foram intensificadas. Conforme Ariès (1981), 
moralistas da época continuaram enxergando-o como secundário e 
dispensável no contexto educacional. 

Kishimoto (2002) afirma que no século XVIII surgiram grandes 
acontecimentos na área da educação e dos jogos e que, por esse 
motivo, os jogos educativos se popularizaram. Esse movimento 
começou a penetrar no cotidiano popular, dado que naquela época 
quem tinha acesso à educação era somente a elite. Nesse sentido, 
outra descoberta importante foi a da infância, fruto de longa concepção 
construída no decurso do referido século. 

Ao longo do tempo, as brincadeiras e os jogos foram assumindo 
caráter diferenciado, o que acabou por se transformar em um dos 
elementos fundamentais para o desenvolvimento da criança e de sua 
inserção na sociedade. No início do século XIX, essa nova visão do jogo 
como aspecto positivo à educação abriu campo para investigações na 
área, com o objetivo de compreender e explicar a importância desse 
tipo de atividade na vida das pessoas (LIMA, 2008). Fröebel, um dos 
primeiros a analisar o jogo educativo, considerou-o parte primordial 
do trabalho pedagógico por tê-lo “[...] como fator de desenvolvimento 
integral da criança” (KISHIMOTO, 1996, p. 71).

Fantin (2000, p. 34) enfatiza que, por meio das inovações 
pedagógicas no início do século XIX, “Rousseau fala da necessidade 
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de educar as crianças conforme sua natureza infantil [...]” e aponta o 
brinquedo como objeto e ação do brincar. 

No início do século XX, Dewey ressaltou a importância dos jogos 
na educação e das formas de ocupação ativa. A oportunidade à vida 
ativa faz o ambiente da criança ser natural e, dessa forma, possibilita 
a ela aprender conhecimentos mais contextualizados. Desse modo, 
em vez de aprender lições abstratas e remotas de uma vida possível, 
aprenderia com atividades de seu próprio interesse (VOLPATO, 2017).

Conforme Volpato (2017, p. 97), a importância do jogo e do 
brinquedo no processo de aprendizagem e no desenvolvimento de 
“[...] habilidades cognitivas, emocionais, corporais da criança [...]”, 
principalmente nos primeiros anos escolares, tem sido defendida 
constantemente por estudiosos da educação e da psicologia. 

Como visto anteriormente, o jogo como recurso didático-
pedagógico veio se modificando no decorrer da história. Desde a 
antiguidade, como já mencionado, os jogos eram utilizados como 
recreação e relaxamento quando aplicados após as tarefas diárias, as 
quais exigiam muito esforço físico e intelectual na escola. Atualmente, 
o jogo apresenta duas formas: podem ser utilizados na escola como 
promotores de aprendizagem e, ao mesmo tempo, de lazer nas horas 
livres (KISHIMOTO, 1999).

PERSPECTIVAS TEÓRICAS SOBRE O 
JOGO E CONTRIBUIÇÕES NO PROCESSO 
ENSINO-APRENDIZAGEM DA CRIANÇA

A pesquisa por nós desenvolvida nos proporcionou compreen-
der algumas teorias que versam sobre o jogo na educação. Nesse 
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contexto, o jogo como recurso didático-pedagógico passou por várias 
mudanças ao longo da história, como vimos, tendo em vista as dife-
rentes perspectivas teóricas que passaram a fundamentar as práticas 
pedagógicas nas escolas. 

Atualmente, importantes contribuições do jogo foram constata-
das, tanto no processo de ensino quanto de aprendizagem e desen-
volvimento da criança. Nesse sentido, destacamos, conforme a pers-
pectiva vigotskiana, que a criança aprende, por isso se desenvolve.  
Dessa forma, com relação aos aspectos cognitivos, fundamentados 
no referencial teórico de Vygotsky (1998), o jogo proporciona avan-
ços nos processos de aprendizagem e desenvolvimento da criança, 
visto que o desenvolvimento da espécie humana está baseado no 
aprendizado, que sempre envolve a ação, direta ou indireta, de outros 
indivíduos mais experientes. 

Vygotsky (1998) considera que as funções psicológicas 
superiores são frutos do desenvolvimento cultural e não dos 
processos de maturação biológica e são construídas pela mediação 
sociocultural, por meio de instrumentos psicológicos (linguagem 
e signos), evidenciando-se em dois momentos: primeiro no social 
e depois no individual, por meio do processo de apropriação, ou 
seja, da internalização das experiências sociais (SANTA CATARINA, 
1998). Assim, a mediação é importante na intervenção de um 
elemento intermediário de relação, que deixa de ser direta e passa 
a ser mediada por esse elemento. A mediação, caracterizada como 
a relação do homem com o mundo e com outros homens, “[...] é de 
fundamental importância justamente porque é através deste processo 
que as funções psicológicas superiores, especificamente humanas, se 
desenvolvem” (REGO, 2000, p. 50). 

Nessa perspectiva, o jogo constitui-se um dos recursos 
fundamentais para que os processos de desenvolvimento se 
efetivem, resultando em saltos nos processos de aprendizagem e 



115SUMÁRIO

desenvolvimento, pois um está relacionado e articulado ao outro. Para 
trabalhar com jogos, é preciso traçar e definir os objetivos que se quer 
alcançar para que eles se fortaleçam em seus significados para além 
do contexto espontaneista.

Segundo Volpato (2017), como para Vygotsky (1998) a brincadeira 
tem papel importante no desenvolvimento do pensamento da criança, 
levando-a a operar com o significado das coisas e não com os objetos. 
Conforme este último, ela se deve a mudanças que ocorrem na interação 
da criança com o meio social em razão das diferentes posições que 
ocupa e das diferentes tarefas que lhe são colocadas. Para Piaget, 
essa evolução acompanha o desenvolvimento da inteligência e do 
pensamento. Os autores dirigem a atenção para aspectos distintos do 
processo de evolução da brincadeira, reconhecendo nesse processo 
diferentes momentos (FONTANA; CRUZ, 1997).

Lima (2008), em seu livro “O jogo como recurso pedagógico 
no contexto educacional”, oferece indicações para esse processo na 
sistematização de tendências que elabora sobre o jogo.  A ausência 
e proibição da brincadeira que trata o jogo como obstáculo para a 
aprendizagem por desconcentrar e dispersar a criança não é ideia 
compartilhada pelo autor. Para Lima (2008), o jogo como instrumento 
didático traz uma nova perspectiva na qual a brincadeira é tratada 
como meio preparatório para a aprendizagem, apresentando domínio 
sobre os conteúdos nas diferentes áreas do conhecimento. Diante 
disso, o professor direciona e tem como meta desenvolver nas crianças 
habilidades específicas e noções previamente definidas, preparando-
as, assim, para aprendizagens de conteúdos escolares.

Nessa tendência, o jogo didatizado, empregado como meio de 
seduzir a criança para os conteúdos que estão sendo trabalhados, 
deixa de ser brincadeira e assume uma função controlada e orientada 
para finalidades explícitas planejadas pelo professor. 
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Uma terceira concepção apresenta o jogo como atividade 
recreativa, que permite o relaxamento e o gasto de energia 
acumulada durante as atividades desenvolvidas na sala de aula, 
consideradas “sérias”.  

Em outra concepção, presente no sistema educacional, o jogo 
simbólico, as brincadeiras e os jogos são propostos como meios para o 
equilíbrio e a recuperação psicológica por meio dos quais a criança vai 
extravasar emoções reprimidas, frustrações e sentimentos traumáticos 
causados por situações do cotidiano (LIMA, 2008).

Para o autor, uma outra tendência designada laissez-faire 
(expressão francesa que significa deixar fazer, representa as práticas 
educativas espontaneístas, as quais deixam a criança fazer o que 
bem deseja, sem orientação didática), fundamenta as práticas 
educativas que concebem as atividades lúdicas como sendo de 
origem biológica ou natural e que o seu aparecimento se dá em 
razão da maturação das crianças. 

Fontana e Cruz (1997) consideram três concepções distintas em 
relação ao jogo e à brincadeira, que podem ser expressas na escola 
e identificadas pela observação do encaminhamento metodológico 
do professor. Nesse sentido, destacam uma concepção que pode ser 
traduzida nesta frase: Criança vai à escola para aprender, e não para se 
divertir. Portanto, nessa concepção, a brincadeira é considerada uma 
diversão e deve ser permitida na escola somente na hora do recreio. 

Para as autoras, uma outra concepção, encontrada tanto na pré-
escola como nas séries iniciais do Ensino Fundamental, é a que parte 
da ideia de que o brincar é uma das necessidades da criança. Dessa 
maneira, separam-se as brincadeiras das chamadas tarefas sérias; o 
tempo é determinado conforme o desenvolvimento das brincadeiras, a 
idade e o planejamento pedagógico. 
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Conforme as autoras, uma terceira concepção é que brincando 
a criança também aprende, acaba por se traduzir em métodos 
educacionais que valorizam a brincadeira e procuram evitar uma 
distinção rígida entre jogo e as tarefas sérias. Desse modo, os jogos 
podem ser introduzidos como recursos didáticos importantes no 
ensino-aprendizagem.

Assim, as concepções de Lima (2008) e Fontana e Cruz (1997) 
acabam se relacionando pelo fato de criticarem as concepções 
que consideram a brincadeira e o jogo como atividades não sérias, 
permitidas somente depois do término das atividades formais, no recreio 
ou em espaços que lhes são destinados. Dessa forma, as crianças 
apenas podem reproduzir nos seus jogos e nas brincadeiras o que é 
proporcionado pelo espaço e pelo material que estão à sua disposição 
e que aprenderam em suas vivências e experiências anteriores. Tais 
autores consideram o jogo como método educacional e como recurso 
didático importante, que pode ser introduzido no ensino e utilizado 
como metodologia de ensino pelo professor, de forma complementar, 
para desenvolver as mais variadas atividades em sala de aula. 

Em síntese, o jogo como recurso didático-pedagógico precisa 
ser resgatado em sua contemporaneidade, sempre preservando o 
seu significado básico, transformando-o e adaptando-o, conforme 
as circunstâncias, visto que como a sociedade se transforma, 
o jogo também. Sendo assim, o professor necessita atualizar-
se constantemente para que o jogo tenha sentido e êxito em cada 
sociedade, no contexto social e na educação.
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O JOGO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Como exposto, para se compreender a utilização do jogo 
no Ensino Fundamental, é necessário se ter o conhecimento e 
aprofundamento das teorias que buscam explicá-lo como recurso 
didático-pedagógico. Isto porque, para que os jogos façam parte da 
cultura escolar, cabe ao professor analisar e avaliar a potencialidade 
educativa dos diferentes jogos nos mais variados contextos. Segundo 
Kishimoto (2011, p. 106-107), “o jogo não pode ser visto apenas como 
divertimento ou brincadeira para gastar energia, visto que favorece o 
desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social e moral”. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino 
Fundamental, Anos Iniciais, (BRASIL, 2017) considera a valorização 
das situações lúdicas de aprendizagem articuladas às experiências 
e vivências da Educação Infantil. Contudo, para que essa articulação 
progressiva de ensino ocorra, faz-se necessário favorecer às crianças 
novas formas de relação com o mundo e possibilidades de desenvolver 
uma atitude ativa na construção de conhecimentos em suas vidas.

Nesse contexto, a criança, quando chega ao Ensino 
Fundamental, começa a ter modos próprios de vida e apresenta 
múltiplas experiências, que podem ser pessoais ou sociais. Assim, faz-
se necessário reconhecer a existência dessas experiências de infância 
no plural, além disso, identificar que a continuidade desse processo 
deve ter a interdependência da comunidade local (BRASIL, 2017).

Segundo a BNCC (BRASIL, 2017), é importante garantir a 
transição entre as mudanças introduzidas na passagem da Educação 
Infantil para o Ensino Fundamental, devendo prevalecer na educação 
a integração e a continuidade dos processos de ensino-aprendizagem. 
Desse modo, é imprescindível valorizar o que a criança traz para essa 
nova etapa, o que sabe e o que consegue fazer.
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Os jogos e as brincadeiras apresentam seu valor específico, 
por isso necessitam ser organizados de modo a mobilizar os alunos 
para uma melhor apropriação dos conhecimentos escolares. Logo, é 
de fundamental importância o professor fazer diferenciação entre jogo 
como conteúdo específico e jogo como ferramenta auxiliar de ensino 
(BRASIL, 2017).

Andrade (2017) defende que o professor, ao utilizar o jogo como 
ferramenta auxiliar no Ensino Fundamental, necessita acompanhar o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e as demais demandas 
da sociedade, buscando inteirar-se das pesquisas e inovações em sua 
formação, de modo a apreender melhor essa distinção que há no jogo 
e assim reconstituir sua prática docente. 

Volpato (2017) destaca que a escola, quando acumula 
conhecimentos, deve ter o compromisso de socializar o saber 
historicamente produzido; necessita ter o pressuposto de garantir à 
criança a alegria, a satisfação e o prazer de viver cada momento de 
sua vida. No entanto, o que se configura é a real necessidade de uma 
reconciliação que existe entre escola e alegria. Para o autor, a escola tem 
necessidade de ser transformada, principalmente nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, devendo passar pelos aspectos de incorporação 
e valorização dos conteúdos culturais das crianças. Então, para que 
essa aprendizagem seja significativa, deve ser considerado o jogo 
como parte integrante da infância e uma das principais atividades 
propulsoras de desenvolvimento. 

Nesse contexto, o jogo está presente na escola, nas mais variadas 
situações e nos diversos contextos, bem como em diversas formas, 
diversos lugares e na importância atribuída à prática pedagógica. 
Nesse sentido, para Fantin (2000, p. 65), “[...] o maior interesse está 
na educação sistemática, em que a qualidade da experiência possui 
um significado especial onde não importa apenas saber como e o que 
a criança aprende, mas o que pode fazer com o que aprende”. 
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O jogo como recurso didático-pedagógico na escola deve então 
ser oferecido à criança, aliado às suas reais necessidades, podendo 
ser trabalhado em sala de aula, ou por meios tecnológicos, para sanar 
diversas dificuldades pedagógicas, também pode ser utilizado como 
relaxamento e ao mesmo tempo descanso para enriquecer o ensino-
aprendizagem da criança.

CONCEPÇÃO DAS PROFESSORAS SOBRE 
O JOGO COMO RECURSO DIDÁTICO- 
PEDAGÓGICO NO ENSINO FUNDAMENTAL

A pesquisa desenvolvida, como dito antes, buscou compreender 
a concepção das professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental 
sobre o jogo como recurso didático-pedagógico e sua contribuição 
para o processo de ensino-aprendizagem do aluno por meio de 
entrevistas semiestruturadas, cujos dados foram submetidos à análise 
de conteúdo de Bardin (2004). 

As categorias de análise foram definidas com base nos objetivos 
e no roteiro da entrevista, a saber: conhecimento das professoras sobre 
o Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola, aspectos do ensino 
expressos no PPP, destacados pelas docentes; técnicas de ensino 
mais utilizadas, segundo as professoras; categoria sobre objetivos da 
utilização do jogo como recurso didático-pedagógico; tipos de jogos 
mais utilizados, segundo as professoras.

No que diz respeito às técnicas de ensino mais utilizadas 
em sala de aula, segundo as professoras, a maioria declarou que 
consegue desenvolver diversas atividades, como jogos/ brincadeiras 
na alfabetização; pesquisas e textos; utilizam variadas metodologias e, 
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conforme a disciplina e o conteúdo abordados na turma, valem-se de 
um determinado tipo de jogo. 

Conforme a pesquisa realizada, todas as professoras relataram 
que utilizam jogos e brincadeiras em suas aulas como técnicas de 
ensino para desenvolver todas as disciplinas. “Eu utilizo na alfabetização 
jogos, gosto de trabalhar com sequências didáticas, sempre parto ou 
de uma história infantil, de uma parlenda, música, literatura e a partir 
dali planejo as aulas, aprendi a trabalhar”, contou-nos P3. 

Lima (2008) destaca, em sua teoria, que para se trabalhar com o 
jogo em sala de aula é necessário muito estudo por parte do professor, 
aliado a uma diversidade de materiais adequados, de modo que o leve 
a compreender a criança como um ser interativo, imaginativo, ativo e 
lúdico e faça-o descobrir, por meio das atividades desenvolvidas em 
sala de aula, o potencial de desenvolvimento que está por trás das 
brincadeiras e dos jogos. Compreende-se que quando o professor 
faz uso de jogos e brincadeiras como recursos pedagógicos em sala 
de aula, estes devem proporcionar à criança um ambiente capaz de 
desenvolver habilidades, competências e atitudes no processo de 
ensino-aprendizagem e em sua formação (SANTA CATARINA, 2014).

A pesquisa demonstrou que a maioria das professoras 
utiliza jogos e brincadeiras com objetivos definidos, principalmente 
na alfabetização, para sanar as dificuldades apresentadas no 
aprendizado dos conteúdos. Nesse sentido, conforme relatos das 
professoras, comprova-se que a criança melhora no processo de 
ensino e aprendizagem quando é utilizado o jogo como recurso 
didático-pedagógico, o qual também possibilita o desenvolvimento 
global da criança.

Assim sendo, conforme relato, três professoras afirmaram que 
o jogo como recurso didático-pedagógico melhora o processo de 
ensino-aprendizagem da criança quando é utilizado em sala de aula. 
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Para confirmar, segue uma das falas: “Eu vejo o jogo como uma forma 
de melhorar o raciocínio e isso para a educação, pedagogicamente 
falando, vai ajudar bastante a criança no processo” (P2).

Para Santos (2011), é fundamental valorizar na escola a 
atividade lúdica no processo de ensino-aprendizagem da criança, 
aproveitando sempre o que o jogo apresenta de educativo para 
facilitar a aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento pessoal, 
social, cultural.

Quanto aos tipos de jogos mais utilizados, as professoras 
apontaram o quebra-cabeça/montar pecinhas e os jogos silábicos, 
visto que os utilizam para sanar as dificuldades de aprendizagem 
apresentadas pelos alunos, sendo, muitas vezes, na formação 
silábica; outras, de acordo com os conteúdos propostos. Somente 
uma professora declarou que deixa as crianças livres no horário do 
brinquedo em atividades, quando considera necessário: 

No segundo semestre, quando resolvi dificuldades, por 
exemplo, que conseguiram evoluir, pego aqueles no horário, 
porque tem, no primeiro ano, aluno no horário do brinquedo, 
brincam um tempo. E uma vez na semana, enquanto aqueles 
vão para o brinquedo livre, trago quatro, digamos que estão 
com dificuldade, para minha mesa e uso o jogo com a turma 
toda. (P3).

Entende-se, com a resposta da professora, que, ao perceber 
crianças com dificuldades nas atividades, aproveita o horário do 
brinquedo e as leva para sua mesa, afim de explicar os conteúdos; 
as atividades que eles não conseguiram entender, ensina por meio 
dos jogos para assim facilitar a aprendizagem. Entretanto, a pergunta 
que fica é: o uso utilitarista do jogo, nesse caso, não pode sugerir uma 
espécie de punição por privar a criança do momento do brincar livre 
porque não aprendeu?
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 Para Lima (2008), é primordial destacar que deve existir uma 
parceria entre as crianças e os adultos no mundo dos jogos, uma vez 
que o professor, durante o uso desse recurso em sala de aula, torna-se 
o mediador e deve ter percepção apurada quanto às dificuldades que 
a criança apresenta para assim ajudá-la. 

Em suma, as professoras demonstraram ter conhecimento 
sobre o jogo como recurso didático-pedagógico e utilizam-no como 
instrumento e metodologia de ensino em sala de aula, visando 
melhorar o processo de ensino-aprendizagem das crianças. Enfim, o 
jogo como recurso didático-pedagógico, para que chegue a todas as 
escolas com qualidade, necessita que o professor receba formação 
continuada e acompanhamento pedagógico necessário aos meios 
tecnológicos, que se fazem presentes na sociedade contemporânea. 
Isso, por conseguinte, implica pensarmos o jogo como recurso, sem 
lhe descaracterizar do prazer de jogar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer da pesquisa realizada, buscamos compreender 
a concepção de quatro professoras dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental sobre o jogo como recurso didático-pedagógico e sua 
contribuição para o processo de ensino-aprendizagem do aluno. Nesse 
contexto, constatamos que o jogo como recurso didático-pedagógico 
é tema pouco trabalhado nos anos iniciais do Ensino Fundamental 
e pesquisas que autorizam a essa afirmação. Se comprovou que há 
estudos insuficientes sobre essa temática.  

Como vimos, os resultados da pesquisa revelaram que as 
professoras utilizam o jogo como recurso didático-pedagógico 
principalmente para sanar as dificuldades de aprendizagem dos 
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alunos. Elas também deixaram explícito que pouco se preocupam 
com uma base teórico-prática. Isso se relaciona com o fato de 
provavelmente não terem recebido formação acadêmica anterior sobre 
como trabalhar com jogos em sala de aula e, também, no processo de 
formação continuada.

Compreende-se que, na maioria das vezes, as professoras 
utilizam o jogo para desenvolver o processo de ensino-aprendizagem 
e que algumas delas o utiliza também como objeto de socialização, 
concentração e diversão. Ao fazer uso do jogo como recurso didático-
pedagógico, pelo menos uma delas não deixou evidente que o utiliza 
com objetivo claro e definido.

Além dos jogos, algumas professoras fazem uso de textos para 
ensinar os conteúdos, utilizando os jogos como complemento e su-
porte para a sua compreensão. Dessa forma, também se observou a 
preocupação de todas as entrevistadas em relação à aprendizagem de 
seus alunos, visto que todas procuram utilizar vários recursos (meto-
dologias e materiais) para que eles alcancem os objetivos propostos.

Entretanto, faz-se necessário que as escolas avancem e invistam 
mais em relação a esse recurso didático-pedagógico, baseando-
se em estudos e pesquisas, principalmente quando se referem aos 
anos iniciais do Ensino Fundamental. Enfatizamos que existem muitas 
produções e materiais concretos relacionados à Educação Infantil e 
poucos direcionados aos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Devido a esse fato citado e por terem sido encontrados poucos 
materiais referentes ao jogo como recurso didático-pedagógico 
relacionados ao Ensino Fundamental, anos finais, sugerimos outras 
pesquisas que nos façam refletir e problematizar o jogo na educação 
em uma perspectiva histórico-cultural. Dessa maneira, deixamos os 
seguintes questionamentos e desafios: Por que há falta de interesse 
dos pesquisadores em desenvolver pesquisas referentes ao uso do 
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jogo como recurso didático-pedagógico no Ensino Fundamental? O 
jogo, como recurso didático-pedagógico, é ou não educativo? Deve 
ou não ser utilizado com fins didáticos? Por fim, demonstramos aqui 
o desejo de que o professor tome para si o papel de organizador do 
ensino, no qual os jogos possam ter contribuições positivas para se 
pensar o ensino em uma perspectiva histórico-cultural.
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RESUMO:
Com anseio em relatar as experiências vividas na prática pedagógica, 
o presente artigo corrobora com a problemática sobre as metodologias 
utilizadas durante a pandemia do ano de 2020, nas redes municipais de 
ensino de quatro escolas públicas do Oeste do Paraná. Partindo da proposta 
de analisar as transformações educacionais e curriculares que sucederam este 
período, descrevemos a realidade das três professoras autoras com relação 
à elaboração das atividades curriculares remotas, bem como problematizar 
os diferentes recursos metodológicos utilizados. Para tanto, a metodologia 
utilizada foi a observação participante com a apresentação de dados 
qualitativos. Nesse sentido, compartilhar as angústias e realidade da trajetória 
de profissionais, que diante das transformações impostas pelo advento da 
Covid-19, foram designados e desafiados a construir um novo cenário de 
educação e aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVE: Educação; Ensino Remoto; Prática Pedagógica; Apren-
dizagem.
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INTRODUÇÃO

A vida humana é constituída de momentos que fortalecem as 
trajetórias e lutas coletivas e individuais. O ano de 2020 reforçou a 
importância das transformações e a necessidade de mudanças, 
contribuindo para a escrita de novos relatos na história. A humanidade 
enfrenta um vírus, que representa a vida microscópica e constantemente 
se reorganiza e adapta para manter a espécie. 

As notícias afirmavam a chegada de um novo momento para 
todos, mas isso aconteceu de formas diferentes para cada sujeito. As 
transformações em decorrência da alta facilidade de contaminação 
do vírus, desencadeou o afastamento e o isolamento populacional. 
Políticas, leis, ações, planos e projetos foram criados, outros revistos 
de modo a instruir a população para sobreviver às mudanças.

Diante disso, a educação se caracteriza como um dos principais 
setores da sociedade que sofreram alterações pedagógicas e meto-
dológicas. Sendo assim, o relato de experiência tem como principal 
problema a investigação sobre as metodologias que foram utilizadas 
durante a pandemia do ano de 2020 na rede municipal de ensino de 
dois municípios do Oeste do Paraná.

As escolas investigadas pertencem aos municípios de Media-
neira e Matelândia, locais de trabalho das autoras do presente texto. 
De forma geral, estão localizadas em bairros onde a maioria das famí-
lias trabalham de forma assalariada em atividades voltadas aos setores 
secundários e terciários da economia dos municípios, e que diante das 
novas demandas de ensino, precisaram se adaptar às exigências que 
a paralisação das aulas proporcionou. 

Portanto, este relato tem o objetivo de analisar as transformações 
pedagógicas e curriculares que sucederam este período, buscando 
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evidenciar a prática pedagógica cotidiana de três professoras - 
Ana, Elizandra e Karine - com relação à elaboração das atividades 
curriculares remotas, levando em consideração a contextualização 
e problematização dos diferentes recursos metodológicos utilizados 
por elas durante a experiência vivenciada. Para tanto, utilizamos a 
metodologia de observação participante, que de acordo com Lakatos 
e Marconi (1985), a qual caracteriza-se na participação real com o local 
onde está inserido, sendo uma participação natural, pois o observador 
pertence à comunidade estudada.

Os dados apresentam-se com caráter qualitativo, construídos 
a partir do relato de experiências das autoras, consolidando as 
informações de forma verídica e evidenciando as mudanças nas práticas 
pedagógicas que influenciam no processo de ensino e aprendizagem.

As escolas serão apresentadas com a utilização de letras 
aleatórias (A, B, C e D), não as identificando. Nesse sentido, a autora 
1 atua na escola A do município de Medianeira, há 3 anos. A autora 2 
atua nas escolas B e C, sendo uma em cada município, há 7 anos. A 
autora 3 atua na escola D do município de Matelândia, há 6 anos.

A experiência construída por meio dos laços sociais, culturais 
e familiares, consolidam em cada sujeito, características e práticas 
que desconstroem conceitos e preconceitos sobre determinadas 
profissões e suas respectivas atuações. Por isso, é fundamental que 
os relatos sejam valorizados como experiências vividas no âmbito do 
contexto atual da educação, com objetivo a contribuir com futuras 
práticas pedagógicas.
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FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA E A 
FINALIDADE EDUCATIVA A PARTIR 
DE DIFERENTES PERSPECTIVAS

Concebemos a escola pública como local de formação básica 
de direito a todos os cidadãos, tendo como função a construção do 
conhecimento historicamente elaborado e sistematizado, a formação 
das novas gerações em termos de acesso à cultura socialmente 
valorizada e a constituição do sujeito social e crítico. Nesse sentido, é 
possível considerar a educação como um processo de desenvolvimento, 
visto que “o ser humano se desenvolve e se transforma continuamente, 
e a educação pode atuar na configuração da personalidade a partir de 
determinadas condições internas do indivíduo” (LIBÂNEO, 2010, p.74).

Para Mortatti (2011), “a escola é hoje o espaço por excelência 
para que se efetivem as relações de ensino-aprendizagem inicial da 
leitura e da escrita nas quais estão envolvidos os diferentes aspectos 
que integram esse processo” (p. 57). De acordo com a autora, tais 
aspectos devem buscar responder questões relacionadas com o 
ensino-aprendizagem de todas as disciplinas.

Cury (2010) indaga que a finalidade da escola “é a de ser 
espaço de aprendizagem de conteúdos, de valores e de competências 
para continuar aprendendo. Sem a consciência dessa finalidade, ela 
pode derivar para muitas coisas e descurar o fundamental” (p. 26). 
Diante disso, com o contexto de 2020, a finalidade da escola, assim 
como a construção dos espaços familiares, enfrentou obstáculos 
no desenvolvimento e produção do conhecimento, o que pode ser 
configurado como um repensar da escola em cenários que ultrapassam 
os limites dos muros escolares.
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A educação escolar, de acordo com Martins (2010), deve preparar 
os indivíduos para o enfrentamento de diferentes realidades. Nesse 
sentido, “diante de um mundo em ‘constantes transformações’, mais 
importante que adquirir conhecimentos, posto sua ‘transitoriedade’, 
será o desenvolvimento de competências para o enfrentamento 
dessas” (p. 21). Contudo, diante dos desafios vivenciados pela 
sociedade, é possível indagar sobre os caminhos que as propostas 
educacionais direcionam o trabalho pedagógico, visto que a escola é 
reflexo da sociedade e vice-versa.

Ao compreendermos a função social da escola, temos a con-
cepção de que “o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e in-
tencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é pro-
duzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 
2011, p.13). No contexto da prática pedagógica escolar, o processo de 
ensino e aprendizagem “trata-se da organização dos meios (conteú-
dos, espaço, tempo e procedimentos) através dos quais, progressiva-
mente, cada indivíduo singular realize, na forma de segunda natureza, 
a humanidade produzida historicamente” (SAVIANI, 2011, p.13).

A escola possibilita que “a apropriação dos conhecimentos 
científicos promove formas especiais de conduta, modifica a atividade 
das funções psíquicas, cria novos níveis de desenvolvimento humano 
e proporciona um entendimento mais articulado da realidade” 
(MALANCHEN, 2016, p. 115-116). E nessa proposta, a escola é o 
espaço que proporciona o desenvolvimento cognitivo, social e crítico 
de cada sujeito na história.

“É intrínseco ao ato educativo seu caráter de mediação que 
favorece o desenvolvimento dos indivíduos na dinâmica sociocultural 
de seu grupo, sendo que o conteúdo dessa mediação são os saberes 
e modos de ação” (LIBÂNEO, 2010, p.32). Nesse sentido, é possível 
perceber que a interação entre professor e alunos no contexto escolar, 
permite que se desenvolvam saberes sociais e culturais bem como 
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o acesso ao conhecimento científico. Entretanto, o desenvolvimento 
do aluno se complementa com a interação em ambientes externos à 
escola, como por exemplo: a igreja, as famílias, os grupos sociais, 
lugares públicos, entre outros. 

Rego (2012) também estabelece uma análise entre os diferentes 
espaços de aprendizagem, contribuindo para pensar que as atividades 
que ocorrem nos ambientes extraescolares se constituem em 
trocas de conhecimento que não demandam de um planejamento 
curricular pedagógico. Com isso, a autora aborda que as atividades 
escolares “são sistemáticas, têm uma intencionalidade deliberada e 
compromisso explícito (legitimado historicamente) em tornar acessível 
o conhecimento formalmente organizado” (REGO, 2012, p. 104). 

No entanto, considerando a importância das atividades no 
espaço escolar, a prática educativa precisou passar por transformações 
no ano de 2020 que, por consequência da suspensão das aulas, o 
espaço extraescolar citado anteriormente (como o familiar) se constituiu 
como o ambiente essencial para o desenvolvimento das atividades 
propostas pelos professores.

Durante o ano de 2020, a educação, assim como outras esferas 
da sociedade, precisou se reorganizar e atender às novas exigências 
impostas pela situação decorrente da pandemia da Covid-19. No plano 
pedagógico, tais inferências impuseram adequações metodológicas 
de ensino por parte dos profissionais de educação, bem como novos 
hábitos de estudo por parte dos alunos. Nesse sentido, é possível 
destacar a necessidade do uso das tecnologias digitais perante novos 
sistemas de planejamento das atividades pedagógicas e das relações 
socioeducacionais. 

Partindo dessa ideia, Libâneo afirma que as “transformações 
tecnológicas e científicas levam à introdução, no processo produtivo, 
de novos sistemas de organização do trabalho, mudança no perfil 
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profissional e novas exigências de qualificação dos trabalhadores” 
(LIBÂNEO, 2010, p.28). De acordo com esse autor, são inferências que 
neste contexto caracterizado pela pandemia acabaram afetando os 
sistemas de ensino.

Com base na discussão estabelecida, “educar-se é desenvolver-
se, é auto-atividade provocada pelos interesses e necessidades do 
organismo, suscitados pelo ambiente físico e social” (LIBÂNEO, 2010, 
p.75). Ou seja, devido às relações e interações com o meio, o indivíduo 
desenvolve-se e contribui para as transformações sociais que advém 
com as novas demandas do mundo globalizado.

Concebemos como função do trabalho educativo a produção 
da humanidade em cada ser humano. Destarte, “por meio do trabalho 
educativo, produzimos a humanidade em cada aluno, conferimos 
caminhos e direções a esse desenvolvimento, dependendo da 
maneira como conduzimos o processo de ensino e aprendizagem” 
(SACCOMANI, 2016, p. 176). Sendo assim, no contexto da 
pandemia de 2020, o processo de ensino e aprendizagem precisou 
ser reformulado e adequado para o ensino remoto, de modo a dar 
prosseguimento à construção do conhecimento proposto no currículo 
escolar, reescrevendo o processo de construção do conhecimento e 
as relações sociais e educacionais entre a escola e a família.

RECORTE EDUCACIONAL NO CENÁRIO 
DO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19

Apresentamos a seguir o contexto em que ocorreram as 
experiências que resultaram nos relatos que serão apresentados e 
discutidos. A professora 1 é graduada em Pedagogia e Geografia 
e a professora 2, é graduada em Pedagogia, ambas discentes do 
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Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação/Nível de 
Mestrado, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). 
A professora 3 é graduada e mestre em História pela Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Todas as professoras 
atuam nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental dos municípios de 
Matelândia e Medianeira, localizados na região Oeste do Paraná. 

A análise dos dados qualitativos está associada à perspectiva 
de interpretação das informações, bem como a relevância dos dados 
demonstrados, que de acordo com Lakatos e Marconi (1985), permite 
estabelecer a compreensão dos relatos apresentados. 

Expectativa no contexto do retorno às aulas

As aulas foram suspensas na segunda quinzena do mês de 
março de 2020 em razão da pandemia da Covid-19, por recomendação 
da Organização Mundial da Saúde (OMS). Foi um momento inédito 
nas escolas, os alunos estavam assustados, assim como todos os 
funcionários - direção, coordenação, professores, serviços gerais, 
entre outros.

A expectativa era de que a suspensão das aulas fosse breve 
e que o retorno de forma presencial às escolas seria após alguns 
dias, ou até no máximo em dois ou três meses. Porém, nada disso se 
confirmou, gerando grande preocupação às Secretarias Municipais de 
Ensino, Escolas e famílias dos alunos quanto ao aproveitamento dos 
conteúdos curriculares.

Em decorrência de tal preocupação, reuniões aconteceram 
envolvendo a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (AMOP), 
para decidir como seriam os próximos passos e o que se poderia 
fazer em relação à possibilidade de volta às aulas. O melhor caminho, 
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decidido na reunião pelos membros representantes de municípios, foi 
dar sequência ao ensino de forma remota.

Organização das aulas e adaptação do currículo

Os professores retornaram às escolas em maio de 2020 para 
fazer os encaminhamentos necessários e iniciar o planejamento das 
aulas remotas. Para tanto, o currículo precisou ser revisto, selecionando 
os conteúdos emergenciais como requisitos básicos de aprendizagem 
de cada componente curricular, tanto na Educação Infantil, quanto nos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

No município de Medianeira, houve o seguinte encaminhamento: 
as aulas começaram a ser elaboradas pelos professores, envolvendo 
todas as disciplinas, distribuídas durante os dias da semana. 
Após a elaboração das aulas, estas foram impressas para que um 
responsável de cada aluno pudesse retirar na escola. Desta forma, 
sucedeu-se semanalmente.

Já no município de Matelândia, a proposta se deu da seguinte 
forma: a elaboração aconteceu conforme as ações do município 
anterior, tendo como única diferença a organização quinzenal. 
Esta organização foi feita de forma autônoma pelas Secretarias de 
Educação de cada município, seguindo as orientações e protocolos 
dos órgãos competentes.

Portanto, os professores passaram a elaborar as aulas e deixá-las 
impressas, para que fossem retiradas nas escolas por um responsável 
de cada aluno (semanalmente ou quinzenalmente, de acordo com a 
organização de cada município). À medida que as atividades retornavam 
para as escolas, foram feitas as correções individuais.
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Devido ao longo período com as aulas suspensas, o currículo foi 
revisto novamente pelos professores, sendo necessário complementar 
mais conteúdos no planejamento emergencial. Isso foi possível por 
meio de grupos de WhatsApp de professores de cada turma nas escolas 
A, B, C e D, que permitiu o diálogo entre Secretaria de Educação e 
professores, possibilitando a elaboração metodológica das atividades 
e a flexibilização do currículo.

Comunicação entre escola e família

A Secretaria Municipal de Educação do município de Matelândia, 
recomendou que cada professor criasse um grupo no aplicativo 
WhatsApp, incluindo um responsável de cada aluno, para repassar 
recados e informações necessárias, bem como prestar explicações e 
auxílios, de forma remota, em caso de dúvidas por parte dos alunos. 
Também foi sugerido aos professores que fizessem vídeos, áudios ou 
textos explicativos para a elaboração das atividades.

Em Medianeira, ficou livre para cada direção de escola decidir 
sobre criar ou não um grupo no aplicativo WhatsApp. Devido a essa 
livre escolha, algumas escolas optaram para que cada professor 
criasse o grupo e em outras não.

Mesmo diante desses recursos foi possível identificar as 
dificuldades dos pais ao acesso do conteúdo bem como as informações 
repassadas pelos professores. Essa questão é evidenciada pelo 
estudo desenvolvido por Paro sobre o ensino presencial, apresentando 
que “a dificuldade de comunicação encontra-se, sim, em condições 
objetivas da vida dos pais e responsáveis pelos alunos em geral, para 
quem falta tempo e, em certa medida até condições de compreender 
a linguagem da escola” (PARO, 2018, p. 99). Tais dificuldades de 
comunicação evidenciaram-se também no ensino remoto proposto 
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no contexto escolar do ano de 2020, influenciando diretamente na 
construção do conhecimento dos alunos.

Contextualização e discussão do trabalho remoto

Ambiente de trabalho A

Turma de 4° ano do Ensino Fundamental I, composta de 30 
alunos, em uma escola municipal localizada em um dos bairros do 
município de Medianeira.

O bairro em que a escola se localiza é formado em sua grande 
maioria, de residências com alguns comércios locais. Os moradores 
desenvolvem atividades voltadas aos setores secundários e terciários 
da economia do município e de modo geral, participam ativamente nas 
tomadas de decisões escolares. 

Ao levar em consideração os dias em que os alunos frequentaram 
a escola presencialmente, foi possível observar que a turma, apesar 
de ser numerosa, era participativa e desenvolvia grande parte das 
atividades com autonomia e fluidez. Neste período foi possível notar a 
cooperação entre os colegas e o alto nível de criatividade, personalidade 
e principalmente de criticidade que cada aluno detinha, demonstrando-
as por meio de atividades argumentativas e das produções textuais.

Com a implantação das atividades remotas, foi criado um 
grupo no aplicativo WhatsApp com os pais de cada aluno, todos os 
professores que atuam na turma e com a coordenação escolar. Este 
grupo foi utilizado como a principal ferramenta de trabalho para a 
superação do distanciamento entre alunos e professores, uma vez que 
semanalmente os familiares recebiam toda a explicação das atividades 
por meio de vídeo aulas produzidas por cada professor. 
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No início, as famílias demonstraram-se confusas com a nova 
metodologia, devido ao fato de terem que auxiliar o filho com mais 
frequência e se organizarem semanalmente para retirar as atividades 
nos dias e horários propostos pela escola (todas as segundas-
feiras das 7h e 30min às 18h). Toda semana era entregue aos pais 
um saquinho plástico contendo as atividades de Língua Portuguesa 
e Matemática para três dias da semana. As disciplinas de História, 
Geografia e Ciências eram revezadas, cada semana eram enviadas 
atividades de uma destas disciplinas. Arte e Educação física seguiram 
este mesmo modelo.  

Por fim, toda semana os alunos recebiam atividades separadas 
para cada dia, com a intenção de possibilitar uma organização remota 
aos alunos e uma sequência pedagógica aos professores.

A partir da terceira semana de atividades tudo se encaminhou, 
as famílias compreenderam a importância das atividades, os alunos as 
realizavam conforme as orientações pedagógicas, a entrega acontecia 
no prazo estabelecido, porém algumas atividades ainda acabavam 
vindo sem fazer, incompletas ou até mesmo realizadas pelos pais.

Ambiente de trabalho B

Turma de 4º ano do Ensino Fundamental I de uma escola 
municipal de Matelândia, composta por 22 alunos, localizada em um 
dos bairros do município.

No início do ano letivo, enquanto as aulas eram ministradas 
de forma presencial, os alunos apresentavam bastante dúvidas e 
dificuldades de aprendizagem. De modo geral, a turma comportava-
se de forma insegura e sem autonomia para realizar grande parte 
das atividades. Por vez, essa característica foi mudando aos poucos, 
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obtendo-se avanços significativos por parte dos alunos, até que as 
aulas foram suspensas e esse trabalho estagnou.

Quando as atividades remotas iniciaram, as famílias foram 
orientadas aos novos procedimentos e metodologias de ensino. Por 
orientação da Secretaria Municipal de Educação, cada professor 
regente da escola utilizou o aplicativo WhatsApp para criar um grupo 
com os pais de sua turma, incluindo também a direção, coordenação 
e os professores de disciplinas específicas. Outra orientação é que 
deveríamos responder as mensagens do grupo somente no horário 
em que a turma estava matriculada. O objetivo desse grupo foi informar 
recados importantes, orientar as datas de entrega e retirada das 
atividades remotas e auxiliar os alunos sanando eventuais dúvidas.

As atividades foram elaboradas com planejamento quinzenal, 
contemplando as disciplinas Língua Portuguesa, Matemática, Ciências 
e Ensino Religioso (pela professora regente), Arte, Educação Física, 
História e Geografia (pelos professores de disciplinas específicas). 
Após impressas, as atividades eram colocadas dentro de envelopes 
identificados com os nomes dos alunos. Livros didáticos e livros de 
literatura infantil para leitura também eram colocados dentro dos 
envelopes. Vídeos e áudios foram gravados pelos professores e 
enviados no grupo, com explicações das atividades a serem realizadas, 
bem como mensagens escritas descrevendo passo a passo o que 
deveria ser feito.

As orientações iniciaram pelo aplicativo mencionado, obtendo 
uma porcentagem baixa de pais enviando mensagens para esclarecer 
dúvidas. Devido à maioria dos pais estarem trabalhando no horário de 
matrícula da turma, e por haver apenas um ou dois celulares por família, 
as mensagens eram enviadas em horários diversos do dia, inclusive à 
noite e finais de semana. Por opção da professora e consciência de 
que os pais enviavam as dúvidas no horário em que estavam auxiliando 
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seus filhos na realização das atividades, a mesma respondia-os, sem 
se importar com o horário.

No início, de modo geral, os alunos desenvolveram as atividades 
com mais entusiasmo e dedicação. Com o passar do tempo, foi 
possível observar que o entusiasmo foi diminuindo e que as atividades 
começaram a retornar com menos comprometimento, algumas sem 
ser feitas e outras com a letra de um adulto. A interação no grupo de 
WhatsApp também começou a ser menor, pois quando os professores 
solicitavam imagens, vídeos de atividades, ou áudios para recontar 
a história lida no livro de literatura infantil, o número de respostas foi 
progressivamente cada vez menor.

Ambiente de trabalho C

Turma de 5º ano do Ensino Fundamental I de uma escola 
municipal de Medianeira, composta por 24 alunos, localizada em um 
dos bairros do município.

A turma no início do ano letivo, caracterizou-se participativa e 
comunicativa, gostava de desenvolver atividades em grupos, realizando 
tudo com entusiasmo, dedicação e autonomia. Por ser comunicativa, 
os alunos se expressavam oralmente com facilidade, demonstrando 
opinião própria, com elaboração de respostas pessoais críticas, 
argumentadas e ótimas produções textuais.

Com a suspensão das aulas presenciais, a proposta pedagógica 
curricular precisou ser revista e deu-se início à elaboração das aulas 
remotas. Ficou livre o uso ou não do aplicativo WhatsApp, portanto a 
escola orientou que, se houvesse a necessidade de se comunicar com 
a família de um aluno, cada professor deveria procurá-la para repassar 
os recados, ou até mesmo adicionar o familiar em seu aplicativo para 
fazer contato.
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As atividades foram elaboradas com planejamento semanal, 
contemplando as disciplinas Língua Portuguesa e Matemática (pela 
professora regente), Arte, Educação Física, História, Geografia 
e Ciências (pelos professores de disciplinas específicas). Após 
elaboradas, as atividades eram impressas e retiradas pelos familiares 
nos dias específicos organizados pela direção. Também foram 
utilizados livros didáticos e livros de literatura infantil para leitura. 

Nas primeiras semanas, as atividades foram realizadas com 
entusiasmo e determinação, apresentando respostas elaboradas e 
produções textuais com a estrutura em que foi trabalhada anteriormente 
em sala de aula. Aos poucos, conteúdos novos foram sendo introduzidos, 
sempre contextualizados e com explicações breves e objetivas. Houve 
apenas alguns casos específicos em que a professora juntamente com 
a direção, teve que entrar em contato com a família.

Com o passar das semanas, foi possível perceber que houve 
um menor rendimento por parte de alguns alunos, que passaram a não 
elaborar respostas mais completas, as produções textuais passaram 
a ser sucintas e a interpretação textual desatenta. Algumas atividades 
começaram a voltar incompletas, sem ser feitas e até mesmo com letra 
de outra pessoa.

Ambiente de trabalho D

Turma de 2º ano do Ensino Fundamental I composta por 23 
alunos, de uma escola municipal localizada em um dos bairros do 
município de Matelândia.

A população não imaginava que as aulas presenciais não 
voltariam no ano de 2020. E com o passar dos dias, as esperanças 
pelo retorno foram diminuindo enquanto os casos de contaminação 
aumentavam na cidade. Desta forma, as atividades remotas foram 
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organizadas pelos professores. Familiares ou responsáveis de cada 
aluno precisavam se deslocar até a escola para recebê-las, e da 
mesma forma que a escola B, seguindo um planejamento quinzenal.

Além disso, foi solicitado pela escola que cada professor 
organizasse um grupo no aplicativo WhatsApp, inserindo pais ou 
responsáveis pelos alunos da turma, além da professora regente. No 
entanto, muitos alunos ficaram sem participar do grupo devido a falta 
de celular e isso dificultou as orientações por parte da professora.

Com relação às atividades, a professora regente deveria 
organizá-las seguindo o planejamento escolar compartilhado entre 
professores de todos os segundos anos da Rede Municipal de Ensino 
de Matelândia, respeitando e levando em consideração a realidade de 
cada escola e turma. Nesse sentido, a professora regente organizou as 
atividades referentes às disciplinas de Matemática, Português, História, 
Geografia e Ciências. A elaboração das disciplinas Arte, Educação 
Física e Ensino Religioso ficou sob responsabilidade dos professores 
de disciplinas específicas.

Foram organizadas 15 entregas durante o ano de atividades 
remotas, seguindo a programação municipal de Matelândia que 
era uma entrega a cada 15 dias. Portanto, as famílias retiravam as 
atividades na escola e deveriam desenvolver em casa com o auxílio 
dos responsáveis e do professor por meio do grupo de WhatsApp.

Com o retorno das atividades, foi possível identificar diferentes 
níveis de rendimento e de participação dos familiares na elaboração 
e resolução das atividades. Nesse sentido, foram identificadas 
atividades não respondidas pelos alunos e sim, por outra pessoa. Isso 
permite pensar a realidade do aluno e a percepção da família com 
relação a importância dos estudos. Nesse contexto, as orientações 
repassadas são de que o professor deveria entrar em contato com 
pais e responsáveis para identificar o motivo da ação e até mesmo 
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orientá-lo quanto a importância do auxílio e realização das atividades 
por parte do aluno. Diante disso, acionava-se o Conselho Tutelar e 
o Ceape (Centro Educacional de Apoio ao Estudante) para procurar 
o aluno e a família e identificar a situação do mesmo quando as 
atividades não eram realizadas. 

Para contextualizar o que foi exposto, trazemos um relato de 
Paro (2000), que buscou analisar a qualidade do ensino público e a 
contribuição dos pais no ambiente escolar. Nesse sentido, problematiza 
toda a comunidade escolar:

De todos os fatores apresentados como determinantes da 
falta de participação da população na escola, o mais frequente 
mencionado, tanto por pais e usuários em geral, quanto pelo 
pessoal escolar, foi relacionado às condições de vida das 
camadas populares, especialmente a falta de tempo e o cansaço 
após um longo e pesado dia de trabalho (PARO, 2000, p. 320).

Portanto, é possível pensar que foi um ano de muitas dificuldades 
para a escola no sentido de estabelecer diálogo com todos os pais 
e responsáveis, também para os professores, pois a ausência de 
tecnologia por parte dos familiares e do aluno para realizar e concluir 
as atividades, resultou em obstáculos na aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A vida em sociedade propõe diferentes formas de organização 
e desenvolvimento social. Nesse sentido, o ano de 2020 representou 
um cenário de desafios, dúvidas, inseguranças e limites. No âmbito 
educacional, os questionamentos em como proceder diante do 
contexto de uma pandemia desconhecida, promoveu inúmeras 
reformulações e discussões a respeito da prática docente e dos novos 
métodos de ensino.
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No ambiente escolar, os professores tiveram que se reinventar 
e buscar novas metodologias de ensino, como por exemplo o ensino 
remoto, vídeo aulas, explicações de conteúdos e atividades pelo 
WhatsApp, envelopes e apostilas impressas, bem como adaptar as 
propostas curriculares para a elaboração e desenvolvimento das aulas. 
Mas isso não significou que as relações foram promovidas de forma 
satisfatória entre os sujeitos familiares e os professores, pois houve 
uma mudança brusca no modo de vida de muitas famílias, devido à 
permanência dos filhos em casa, percebendo que a aprendizagem 
não ocorreu da mesma forma que no ensino presencial. Nesse cenário, 
foram necessárias soluções imediatas que não representavam, para 
muitos, as melhores escolhas, devido à dificuldade de acesso e 
estrutura econômica.

De modo geral, o ensino remoto (não presencial) foi vivenciado 
por cada família com impressões diferentes: algumas se mostraram 
preocupadas, outras nem tanto; algumas só questionavam quando as 
aulas presenciais retornariam, outras relatavam que tinham receio em 
não conseguir orientar seus filhos em casa. Desse modo, percebeu-
se uma série de questionamentos e dúvidas que por vezes nem nós, 
professores, coordenação e direção sabíamos como proceder devido 
à situação inédita pela qual vivenciamos.

Contudo, esse relato se constitui como um esboço da realidade 
vivenciada por três professoras que representam as mesmas 
dificuldades e angústias de tantos outros colegas de profissão, 
bem como apresenta a consolidação de que os relatos devem ser 
valorizados como experiências vividas no âmbito do contexto atual da 
educação, com objetivo a contribuir com futuras práticas pedagógicas.
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RESUMO:
O presente texto visa colocar em perspectiva a dimensão da História 
para os anos iniciais do Ensino Fundamental segundo os textos tanto dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) quanto da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC). Para tanto, vale-se de abordagem de Catherine Walsh 
sobre a possibilidade de uma Pedagogia Decolonial baseada na noção de 
“interculturalidade crítica” e da noção de “ecologia de saberes” segundo a 
acepção de João Arriscado Nunes. No centro da discussão, a possibilidade 
de rever a mera oposição entre o “Eu” e o “Outro” como paradigma da 
ideia de diversidade. Conduzindo o debate para uma possível diversidade 
epistemológica, apresenta, ainda, a possibilidade de uma alternativa possível 
a partir da análise das obras paradidáticas escritas por Renato Noguera.

PALAVRAS-CHAVE: Colonialidade; Ecologia de Saberes; Interculturalidade; 
BNCC; PCN.
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INTRODUÇÃO

Em relação ao ensino de História no contexto dos anos iniciais 
da Educação Básica, coloca-se em evidência a questão do espaço 
e suas articulações com o tempo. Tratar-se-ia de construir junto com 
o estudante uma ideia sobre seu entorno “identificando o passado 
sempre presente nos vários espaços de convivência – escola, casa, 
comunidade, trabalho e lazer” (BITTENCOURT, 2018, p. 146). 

Não é, contudo, um paradigma novo. Segundo os Parâmetros 
Nacionais Curriculares (PCN), publicados em 1997, eram princípios que 
deveriam nortear a prática docente sobre as disciplinas ora referidas.

Sobre o ensino de História, era indicado para tal segmento da 
Educação Básica o eixo temático articulado entre o local e o cotidiano. 
Afirma o documento que:

[...] a preocupação com os estudos de história local é a de que 
os alunos ampliem a capacidade de observar o seu entorno para 
a compreensão de relações sociais e econômicas existentes no 
seu próprio tempo e reconheçam a presença de outros tempos 
no seu dia a dia (BRASIL, 1997, p. 40).

Para tanto, postula a distinção entre as permanências e rupturas, 
“diferenças e as semelhanças coletivas, sem julgar grupos sociais, 
classificando-os como mais evoluídos ou atrasados” (Idem. Ibidem). Esta 
lida com a alteridade parece nortear parte considerável do documento.

Mais recentemente, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
redimensiona tais preocupações segundo interesses distintos. Aponta 
a História no primeiro ciclo do Ensino Fundamental como relacionada 
à “construção do sujeito” aqui entendida como tendo “início quando 
a criança toma consciência da existência de um ‘Eu’ e de um ‘Outro’” 
(BRASIL, 2017, p. 403). Para tanto, aproxima-se do que era colocado 
no documento de vinte anos antes do qual tratávamos há pouco: 
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Há uma ampliação de escala e de percepção, mas o que 
se busca, de início, é o conhecimento de si, das referências 
imediatas do círculo pessoal, da noção de comunidade e da vida 
em sociedade. Em seguida, por meio da relação diferenciada 
entre sujeitos e objetos, é possível separar o “Eu” do “Outro” 
(BRASIL, 2017, p. 404).

Tal normativa, contudo, segue por um caminho específico, 
quer seja o de estabelecer um horizonte de habilidades a serem 
desenvolvidas. Nelas, os marcadores de comunidade, escola e 
família são recorrentes. Em meio a tais marcadores, a constância na 
identificação de diferenças.

No 1º ano do Ensino Fundamental, por exemplo, há um objeto 
de conhecimento designado como “a escola e a diversidade do 
grupo social envolvido”; objeto este que compõe a unidade temática 
“mundo pessoal: meu lugar no mundo”. Tal objeto culmina na 
habilidade de “identificar as diferenças entre os variados ambientes 
em que vive (doméstico, escolar e da comunidade), reconhecendo 
as especificidades dos hábitos e das regras que os regem” (BRASIL, 
2017, p. 406-7).

Na unidade temática “Mundo pessoal: eu, meu grupo social e 
meu tempo”, há o objeto de conhecimento “a vida em casa, a vida 
na escola e formas de representação social e espacial: os jogos e 
brincadeiras como forma de interação social e espacial”. Em relação 
a este objeto, fundamenta-se a habilidade de “Identificar semelhanças 
e diferenças entre jogos e brincadeiras atuais e de outras épocas e 
lugares” (Idem. Ibidem).

Estes exemplos evidenciam a forma do documento normativo 
de estabelecer a discussão sobre “Eu” e “Outro” que postula como 
caminho para “o conhecimento de si” (Idem. p. 404).
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Entre os dois documentos, PCN e BNCC, há uma certa 
continuidade na concepção da ideia de “diversidade”. Alguns 
levantamentos feitos, por exemplo, por Rebeca Gontijo (2009) sobre 
os PCN parecem ainda ser aplicáveis ao documento de 2017. 
Aponta a autora que ao “desmoronamento das relações clássicas 
de compromisso nacional e à afirmação de um novo tipo de civismo, 
caracterizado pelo elogio da heterogeneidade, que é fundamentado 
pela doutrina do multiculturalismo” (GONTIJO, 2009, p. 66). Em meio a 
esta concepção da ideia de diversidade, acaba-se por reforçar a noção 
de ambiguidade cultural; ou seja, cada qual dos grupos tratados são 
retratados como estanques. 

Caso nos valhamos dos termos da recente BNCC, a fronteira 
entre o “Eu” e o “Outro” são consideradas como fixas – ainda que 
elogiadas. Ainda sobre especificamente os PCN, há o levantamento 
de que tal concepção de diversidade, “em vez de levar à exaltação 
da solidariedade, leva ao elogio da heterogeneidade” (MAGALHÃES, 
2009, p. 179). 

Entretanto, entre a elaboração dos PCN e a consolidação 
politicamente conturbada da BNCC, alguns referenciais teóricos 
distintos surgiram e podem levar a outras interpretações sobre estas 
contradições.

A PROPOSTA DE UMA OUTRA DIVERSIDADE

O multiculturalismo percebido por Rebeca Gontijo (2009) nos 
PCN assumiria uma nova dimensão política quando analisada sob a 
perspectiva de uma pedagogia decolonial.

Para tanto, será considerada, nos termos do presente texto, 
a construção proposta por Catherine Walsh (2009; 2013) sobre o 
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conceito de uma pedagogia decolonial. A autora identifica uma 
permanência colonial ao:

[...] impor e moldar uma racionalidade fundada em binarismos 
dicotômicos – homem/natureza, mente/corpo, civilizados/
bárbaros etc. – e nas ideias de “raça” e “gênero como 
instrumentos de classificação hierárquica e padrões de poder 
(WALSH, 2013, p. 26, tradução nossa).

Nesse sentido, a assunção da imobilidade de determinadas 
identidades (e, principalmente, os critérios utilizados para tanto) seriam 
formas de perdurar uma colonialidade do ser, tal como proposta por 
Walter Mignolo (2003). 

Dessa forma, alguns objetivos indicados pelos PCN para o 
ensino de História no primeiro ciclo do Ensino Fundamental poderiam 
ser colocados em perspectiva. Estipula-se, por exemplo, “caracterizar 
o modo de vida de uma coletividade indígena, que vive ou viveu na 
região, distinguindo suas dimensões econômicas, sociais, culturais, 
artísticas e religiosas” (BRASIL, 1997, p. 40). Ainda no esteio desta 
questão, o documento acrescenta a ideia de “identificar diferenças 
culturais entre o modo de vida de sua localidade e o da comunidade 
indígena estudada” (Idem. Ibidem). São nuances que, a partir da 
primazia fronteiriça entre o “Eu” e o “Outro”, são replicadas pelo 
documento da BNCC.

A decolonial passar por “pedagogias que animam o pensar a 
partir e com genealogias, racionalidades, conhecimentos, práticas 
e sistemas civilizatórios e de viver distintos” (WALSH, 2013, p. 28, 
tradução nossa). Em outras palavras, romper com a ideia de pensar 
sobre o “Outro” para pensar com o “Outro”.

Nesse sentido, a própria noção de “Eu” poderia ser reformulada 
no contexto escolar. Não seria definido a partir de fronteiras estanques 
e pressupostas, mas sim construído em diálogo. Para tanto, é preciso 
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romper com a ideia de uma dicotomia entre aqueles que estudam e 
aqueles que são estudados. Um modo, enfim, de incitar possibilidades 
outras de estar, existir, sentir. 

No caso dos documentos legais aqui trabalhados, PCN e BNCC, 
tratar-se-ia, nos termos de Walsh, de um “multiculturalismo neoliberal” 
ou “interculturalidade de corte funcional, como dispositivos de poder 
que permitem a permanência e o fortalecimento das estruturas sociais 
e sua matriz colonial” (2009, p. 13). Ou seja, partir da naturalização de 
fronteiras, por exemplo, baseadas em conceitos de raça tomando-as 
como intransponíveis e definidoras de uma alteridade reduzia a objeto 
de estudo. Nesse contexto, a abordagem se vale de determinados 
padrões de entendimento próprio a uma perspectiva de mundo 
particular que se pretende universal.

Tal perspectiva sobre a qual se assenta esta postura pode 
ser relacionada a uma construção epistemológica específica. Seria 
derivada de assunção de que:

[...] o “eu” pode produzir um conhecimento que é “verdadeiro” 
para além do tempo e do espaço, “universal” no sentido de 
que não está condicionado por nenhuma particularidade, 
e “objetivo” entendido como equivalente à “neutralidade” 
(GROSFOGUEL, 2013, p. 36).

Uma postura epistemológica que supõe um conhecimento 
particular como universal. E, nesse movimento, a ele atribui a 
capacidade de servir de régua e guia para, de forma objetiva e neutra, 
mensurar outras experiências humanas. 

A alternativa a este sistema pedagógico, propõe-se:

[...] uma perspectiva crítica da interculturalidade, que se 
encontra enlaçada com uma pedagogia e práxis orientadas ao 
questionamento, transformação, intervenção, ação e criação de 
condições radicalmente distintas de sociedade, humanidade, 
conhecimento e vida; isto é, projetos de interculturalidade, 
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pedagogia e práxis que assumem a perspectiva da 
decolonialidade (WALSH, 2009, p. 13-4).

Tal interculturalidade crítica não suporia um centro epistemológico 
prévio a partir do qual conformar o “Outro”. Ao contrário, intenciona 
compor com essas outras perspectivas de modo a conceber diferentes 
centros de sentidos. Por conseguinte, seria capaz de reformular as 
próprias bases do fazer pedagógico e da tal construção do “Eu” 
proposta pela BNCC; uma mudança mais radical na construção e 
percepção destas identidades. Ainda nas palavras de Catherine Walsh, 
“a interculturalidade crítica parte do problema do poder, seu padrão 
de racialização e da diferença (colonial, não simplesmente cultural) 
que foi construída em função disso” (2009, p. 21). Ou seja, reconhecer 
o processo colonial de construção de determinados pressupostos e 
valer-se de epistemologias outras para colocá-lo em perspectiva.

A EDUCAÇÃO ESCOLAR COMO O CULTIVO 
DE UMA ECOLOGIA DE SABERES

João Arriscado Nunes (2008) aponta sobre a obra de Boaventura 
de Sousa Santos a importância da remodelação da ideia de pragmatismo 
proposta por autores como John Dewey. Rompendo com o que Ramon 
Grosfoguel (2013) indica como uma herança cartesiana na suposição 
de um “eu” não-situado capaz de enunciar sentidos universais, há a 
proposta de um pragmatismo epistemológico. Ou seja, assumir que 
“o critério de avaliação de um dado conhecimento depende do modo 
como ele afeta a condição dos oprimidos” (NUNES, 2008, p. 56).

Para tanto, urge considerar diferentes conhecimentos como não 
excludentes e, por conseguinte, longe da dimensão cartesiana. No 
lugar dessa perspectiva eurocentrada, a possibilidade de reconhecer 
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que “nenhum saber poderá ser desqualificado antes de ter sido posta 
à prova sua pertinência e validade em condições situadas” (Idem, p. 
62, grifos nossos). Do universal ao particular; e compreendendo que 
tais particulares são plurais e, portanto, devem ser lidados segundo 
diferentes ferramentais epistemológicos. 

Assim sendo, ao invés de supor uma ruptura entre saberes-
conhecimento e saberes-objetos, construir uma ecologia de 
saberes; um conjunto de epistemologias a serem evocadas a 
partir destes casos particulares e mensurados em relação às suas 
capacidades de lidar com tais questões específicas. Do universal 
aos particulares, conhecimentos que deixam de se referir a um 
padrão único – o do conhecimento científico – e passam a ser 
indissociáveis da avaliação das consequências desses diferentes 
saberes na sua relação com as situações em que são produzidos, 
apropriados ou mobilizados (Idem, p. 63).

Entre esta ecologia de saberes e a interculturalidade crítica haveria 
paralelos a compor uma alternativa à noção de alteridade expressa 
tanto nos PCN quanto na BNCC. A solidez da fronteira entre o “Eu” 
e o “Outro” seria atenuada. E, uma vez flexibilizada, poderia compor 
novas perspectivas sobre o “Eu”. A alteridade não como o exótico a 
ser reconhecido e valorizado, mas como um sujeito capaz de enunciar 
sentidos sobre o mundo que poderiam ser mobilizados de forma a 
engenhar soluções e lidas distintas diante de situações particulares.

A composição de um currículo capaz de inspirar uma ecologia 
de saberes parece necessariamente partir de uma dimensão de 
determinada interculturalidade crítica. E, dessa forma, rompendo com 
“dispositivos de poder que permitem a permanência e o fortalecimento 
das estruturas sociais estabelecidas e sua matriz colonial” (WALSH, 
2009, p. 13); no caso do ora proposta, em especial nas estruturas que 
hierarquizam saberes e, dessa forma, identidades.
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No caráter instrumental conferido à educação escolar pela BNCC, 
posto que articulada em torno de habilidades, os verbos são fundamentais. 
Segundo a concepção que norteia boa parte do documento normativo 
em questão, eles seriam o fundamento do estabelecimento de metas 
de aprendizagem (BLOOM, 1956). No ensino de História para os anos 
iniciais, a BNCC relaciona a temas de diversidade o verbo “identificar”. 
É ele que norteia boa parte da concretização da fronteira entre o “Eu” e 
o “Outro” proposta pelo documento.

Outros verbos, como “conhecer” e “descrever”, focam-se 
exclusivamente em habilidades que versam tão somente sobre o “Eu”.

Dessa forma, fortalece-se uma naturalização da alteridade a 
ser “identificada”. Categorias coloniais, dentro dessa acepção, são 
descoladas de sua construção histórica e replicadas de forma atemporal. 
A diversidade engenhada a partir de uma dimensão multicultural e, 
assim, restrita ao reconhecimento da diferença. Reconhecer o “Outro” 
sem compor com ele; identificá-lo sem conhecê-lo enquanto sujeito 
localizado a partir do qual outros saberes são possíveis. 

Há, entretanto, formas de romper com essa dimensão 
hierarquizada sugerindo a arquitetura de uma ecologia de saberes a 
partir do saber escolar.

O “OUTRO” COMO ALTERNATIVA 

No texto da BNCC, imputa-se ao ensino de História nos anos 
inciais a diferenciação entre o “Eu” e o “Outro” como bases de um 
“aprimoramento dos mecanismos de comunicação e constituem, 
posteriormente, no substrato para a elaboração do diálogo e da 
resolução de conflitos” (BRASIL, 2017, p. 404). Há, portanto, certo tom 
instrumental atribuído à disciplina. 
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Aponta-se, para os 3º e 4º anos, a noção de lugar como 
substrato desta diferenciação identitária ao destacar a “ênfase nas 
diferenciações entre a vida privada e a vida pública, a urbana e a rural” 
(Idem. Ibidem). A “identificação” da diferença entre o “Eu” e o “Outro” 
é, portanto, localizada e, da mesma forma, naturalizada.

Para o 5º ano, enfatiza que a noção de cidadania, com direitos 
e deveres, e o reconhecimento da diversidade das sociedades 
pressupõem uma educação que estimule o convívio e o respeito entre 
os povos (Idem. Ibidem).

O reconhecimento da diversidade, contudo, poderia ser 
articulado segundo uma outra chave de entendimento. Uma 
diversidade não estanque, mas que abra caminho para a construção 
de uma ecologia de saberes.

É nesse sentido que uma coleção de livros paradidáticos 
escritos por Renato Noguera (2012; 2016) parece se organizar. Poderia 
ser considerada como uma tentativa de experiência de determinada 
interculturalidade crítica.

Nesses livros, Nana e Nilo, dois irmãos negros, convivem 
com Mulemba, uma sábia árvore, e Gino, um pássaro. Em uma das 
histórias, chamada “Aprendendo a dividir” (NOGUERA, 2012), Nana 
e sua prima, Laila, disputam uma boneca chamada Núbia. Em meio 
à querela, as primas puxam o brinquedo e acabam rompendo uma 
das pernas da boneca. Gino, o passarinho verde, ao testemunhar o 
problema, recorre a Mulemba, a árvore. Mulemba então chama as 
crianças para uma viagem. Sobem na árvore e viajam até o Kemet 
(que na tradição ocidental é chamado de Egito Antigo). Nessa volta 
ao passado, encontram crianças da época que brincavam de cabo 
de guerra, jogavam Mankalas e pulavam corda – brincadeiras comuns 
no antigo Kemet. Lá, Nana e Nilo conhecem Tié e Tófis, duas crianças 
kemetianas que ensinaram várias brincadeiras de grupo. No fim do 
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dia, Tié presenteou as primas Nana e Laila com uma boneca. De volta 
para casa, no presente, as primas consideram o presente dado por Tié 
como pertencente às duas.

Nesse simples enredo, articula-se o “Outro” como forma 
de compor o “Eu”. A alteridade não é percebida como estanque, 
mas capaz de proporcionar noções distintas diante de problemas 
particulares. Em outras palavras, uma reflexão centrada em práticas, 
experiências e saberes que definem os limites e as condições em 
que dado modo de conhecimento pode ser ‘traduzido’ ou apropriado 
em novas circunstâncias, sem a pretensão de se constituir em saber 
universal (NUNES, 2008, p. 66).

E, neste processo, termina por consolidar uma outra noção 
sobre tempo histórico – não o tempo linear progressivo, mas uma 
circularidade na qual diferentes saberes compõem um emaranhado de 
repertórios de ações possíveis. Haveria uma conexão entre passado 
e presente sem hierarquizá-los. Neste ínterim, recorre-se à noção de 
coletividade, uma das marcas da cultura do Kemet, e a percepção do 
“Eu” apenas a partir do coletivo e da cooperação; assim como a noção 
de que a posse não é privada, mas sim compartilhada.

Destaca-se as brincadeiras daquele contexto histórico não 
apenas como curiosidade anedótica, mas como fruto de determinada 
epistemologia a compor uma ecologia de saberes. Se, na BNCC, 
estipula-se a habilidade de “identificar semelhanças e diferenças 
entre jogos e brincadeiras atuais e de outras épocas e lugares” 
(BRASIL, 2017, p. 407), aqui tais brincadeiras são tomadas como 
alternativas de práticas do próprio “Eu” – e não como marca distintiva 
de uma fronteira identitária.

Em outro livro, “Na Cidade Verde” (NOGUERA, 2016), a relação 
temporal se dá de forma distinta. Os irmãos Nana e Nilo, além do 
pássaro Gino, passam uma manhã em uma praia do Rio de Janeiro. 
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Brincavam na areia montando casas de areia. Nana, então, vê uma 
menina, Alice, jogando um coco na areia e a recrimina. Gino orienta que 
o lixo deve ser descartado no lixo. Mulemba, a árvore, então convida 
as crianças para outra viagem. Dessa vez, vão para o Rio de Janeiro 
do futuro, que então se chama Cidade Verde. Quando lá chegam, as 
crianças são apresentadas a dois novos amigos: uma menina indígena 
chamada Zahy e um menino quilombola chamado Kaiodê. A esta 
altura, a ilustração traz alguns detalhes sobre como seria esse futuro 
da cidade: algumas hélices eólicas ao fundo, casas com tetos vivos, 
caixas de compostagem, painéis solares. 

Zahy explica que antes a Cidade Verde se chamava Rio de 
Janeiro, mas que naquele momento histórico a cidade era organizada 
segundo dois conceitos: “Teko Porã” e “Ubuntu”. Nana logo questiona 
Zahy sobre o que é “Teko Porã”, ao que a menina responde que 
“significa bem viver. Este é o lema do meu povo. Bem viver quer 
dizer que a natureza é a nossa casa. Tudo que existe é natureza” 
(NOGUERA, 2016, p. 18); Nilo pergunta a Kaiodê o que é “Ubuntu”, 
ao que o menino explica que “é o lema do meu povo, quer dizer ser 
gente. Ubuntu significa cuidar de si e cuidar dos outros. Nós estamos 
e somos juntos” (Idem. Ibidem). 

É explicado, então, que a Cidade Verde reclicla, reduz e reutiliza. 
Quando as crianças retornam para o tempo presente, recolhem o coco 
que havia sido jogado na praia.

Aqui, o tempo histórico relaciona o presente ao futuro; entre eles, 
dois conceitos não-europeus que sugerem “um mundo onde muitos 
mundos sejam possíveis” (GROSFOGUEL, 2013, p. 53, tradução 
nossa). Tal se dá exatamente por meio de uma ecologia de saberes – 
no caso, os conceitos de Teko Porã e Ubuntu. 

Como posto anteriormente, a questão indígena é mencionada 
nos PCN a partir da chave da diferença e do distanciamento por meio 
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de uma certa noção de diversidade. Como objetivo para o primeiro 
ciclo, estipula-se a capacidade de “identificar diferenças culturais 
entre o modo de vida de sua localidade e o da comunidade indígena 
estudada” (BRASIL, 1997, p. 40). Mais uma vez, o verbo “identificar”; e, 
mais uma vez, o estabelecimento de uma fronteira naturalizada.

No caso do livro paradidático em questão, indígenas e 
quilombolas não são tomados como uma alteridade exótica, mas como 
possibilidades de conhecimento. E, enquanto horizonte epistêmico, são 
localizados no futuro, não no passado. Este movimento, reordenando 
a temporalidade eurocentrada, sugere tanto uma nova relação com a 
disciplina quanto com os conteúdos a partir dela estudados.

São apresentadas noções que podem suscitar discussões e 
dinâmicas dwentro do ambiente escolar de modo a ressignificá-lo. 
É um horizonte vocabular que, uma vez incorporado e transposto a 
práticas, pode reconstruir a noção de “Eu” a partir do “Outro” – não 
para sintetizar ambos em uma única e homogênea identidade, mas 
sim para compor um repertório epistemológico. 

Sobre o Teko Porã, o entendimento de que haveria uma conexão 
entre todas as coisas, postas em equilíbrio; “como uma imensa teia, 
na qual tudo está interligado, um organismo vivo” (TAKUÁ, 2018, p. 6). 
Significaria, em última instância, que “não tem modo de ser sem o lugar 
de ser” (Idem, Ibidem) segundo filosofia guarani.

Acerca do Ubuntu, Mogobe Ramose (2002) identifica a ideia de 
que se torna o que se é enquanto indivíduo apenas a partir do coletivo. 
É uma noção a diluir a oposição sujeito/grupo e, segundo o autor, 
reconfigurar a noção de responsabilidade.

Na história engenhada por Renato Noguera, ambos conceitos 
são apresentados de forma simples e aplicados a um contexto em 
específico; são, antes do mais, mensurados a partir de um pragmatismo 
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epistemológico capaz de afirmar positivamente a “diversidade de 
saberes existentes no mundo” (NUNES, 2008, p. 46).

CONSIDERAÇÕES FINAIS: DO 
MULTICULTURALISMO AO DECOLONIAL

A diversidade pode ser considerada por caminhos outros ao 
mero reconhecimento de fronteiras identitárias. Para tanto, contudo, 
seria necessário desnaturalizar determinadas categorias coloniais. 

Em relação à BNCC, a organização taxonômica em torno de 
habilidades é um empecilho nesse sentido. Cabe lembrar que criticando 
a estruturação dos currículos a partir de competências e habilidades, 
pesquisadores alertam que tais termos estão comprometidos com 
um certo aprender a fazer, muito relacionado ao mundo da produção 
(MAGALHÃES, 2006, p. 54).

Estas ressalvas podem ser justificadas ao, por exemplo, 
enquadrar-se a diversidade em um quadro meramente da urgência 
de resolução de conflitos. Seria, como no caso dos PCN, um 
“desmoronamento das relações clássicas de compromisso nacional 
e a afirmação de um novo tipo de civismo, caracterizado pelo 
elogio da heterogeneidade, que é fundamentado pela doutrina do 
multiculturalismo” (GONTIJO, 2009, p. 66).

Esta lógica, contudo, contribui para a permanência, uma vez 
que continua organizada segundo categorizações advindas de uma 
percepção particular de mundo que se tornou hegemônica. Ainda que 
reconheça a existência de um “Outro”, define-o a partir da diferença em 
relação ao “Eu”; e, dessa forma, destitui-o de seu volume próprio, de 
sua capacidade enunciadora.
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Por outro lado, agregar ao ambiente escolar sentidos de mundo 
outros, capazes de compor com uma interculturalidade crítica, podem 
conduzir a novas perspectivas. Não significa com isso deslegitimar 
a diversidade, mas sim construir uma ecologia de saberes a partir 
dela. E, dessa forma, tornar plurais tanto o dimensionamento de 
temporalidades quanto de identidades e práticas.
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RESUMO:
O artigo faz um breve trajeto do Ensino Religioso na história da educação 
brasileira, se iniciando-se no período Colonial, passando pelo período Imperial 
até os dias atuais. Nesse movimento histórico, o último passo foi estabelecer 
um currículo comum a todos os estados da federação, no qual se cria um 
documento norteador para a educação, a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC). Com a BNCC, o Ensino Religioso é destacado como uma disciplina 
obrigatória nas escolas públicas de Ensino Fundamental. Desta forma, o Ensino 
Religioso torna-se uma área de conhecimento que busca contribuir para uma 
formação ética e humana, em respeito à diversidade cultural e religiosa.               

PALAVRAS-CHAVES: Ensino Religioso; Desafios; BNCC. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo Paulo Freire, a relação dialógica é uma das 
necessidades inerentes à prática educativa. É oportuno desenvolvê-la, 
pois isto mobilizará os nossos alunados a problematizar as experiências 
vividas, levando-os à apropriação de um conhecimento elaborado, mas 
isso leva ao campo educacional desafios que a realidade apresenta no 
processo de ação-reflexão no sentido da busca de solução.

Introduzir o Ensino Religioso na matriz curricular em uma 
proposta de interação com o fenômeno religioso, como um saber que 
julga fundamental na formação integral do indivíduo, é efetivar uma 
prática de superação ao preconceito religioso.

O trabalho educacional com diferentes culturas religiosas é um 
trabalho desafiador, pois tentar superar uma proposta confessional e 
interagir com o contexto concreto das religiões, é permitir que todos 
promovam um diálogo respeitoso com a diversidade.

Assim, esse trabalho, por meio de pesquisa bibliográfica, 
busca conhecer a trajetória histórica do Ensino Religioso e suas 
atuais configurações assumidas, procurando mostrar a construção 
de sua autonomia enquanto disciplina e como foi construindo o seu 
processo como área de conhecimento em um país no qual o Estado é 
considerado laico.

EVOLUÇÃO DO ENSINO RELIGIOSO NO BRASIL 

O Ensino Religioso, como componente curricular, fez parte 
nas várias e diferentes tendências educacionais, levando-se em 
consideração o processo que ocorreu especialmente ao longo da 
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República brasileira. Entretanto, é fundamental entender como a 
questão religiosa esteve presente no ambiente educacional do país 
desde a colonização. 

 No Período Colonial, entre 1500-1822, em parceria entre Igreja 
e o Estado, o Ensino Religioso tinha como finalidade a catequização 
dos índios e negros, e era um ensino confessional. Acontecimentos 
importantes como a Reforma Protestante (1517) e a Contra-Reforma 
Católica, reforçada pelo Concílio de Trento (1545-1563) e a presença 
e a expulsão dos jesuítas (1549-1759), marcou a ascendência e o 
declínio da educação brasileira.

No Período Imperial ou Monárquico Constitucional (1822-1889), 
o Estado brasileiro subordina o Ensino Religioso ao seu projeto de 
sociedade, sem incluir os elementos da tradição religiosa dos negros e 
índios, o que não evita o sincretismo afro-brasileiro. Durante o Período 
Imperial, a religião Católica torna-se a religião oficial do Império, 
conforme preconizava o art. 5º da Carta Magna de 1824. Desta forma, 
a religião passa a ser um dos principais aparelhos ideológicos do 
Estado, contribuindo para o fortalecimento da dependência da Igreja 
ao poder político do Estado.

Nota-se que em boa parte da história do Brasil, a questão do 
Ensino Religioso não implicou em grandes debates, pois a mesma 
se misturava com a história da igreja, só vindo a ser fonte de debates 
apenas após a Proclamação da República.

 Na primeira parte do Período Republicano (1890-1930), alguns 
fatos mudam a concepção de Ensino Religioso no Brasil: o Positivismo 
torna-se o pensamento científico e ideológico predominante no Brasil; 
têm-se o ingresso dos protestantes no Brasil; e, há a separação 
entre Igreja e Estado. Sob a influência da Revolução Industrial, da 
Revolução Americana e da Revolução Francesa sobre a liberdade 
religiosa, o Estado brasileiro declara-se leigo e, conseqüentemente: 
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“será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos oficiais de 
ensino” (Constituição da República, 1891). Esse enunciado dá origem 
a um longo e polêmico debate, mas o Ensino Religioso esteve sempre 
presente sob a orientação da Igreja Católica.

A longo de 1930-1937, período este do governo de Getúlio 
Vargas, segundo os dispositivos legais, “o ensino religioso será de 
matrícula facultativa e ministrado de acordo com os princípios da 
confissão religiosa do aluno, manifestada pelos pais e responsáveis, 
e constituirá matéria dos horários nas escolas públicas primárias, 
secundárias, profissionais e normais” (Constituição de 1934, art. 153). 
Portanto, o Ensino Religioso continua sendo confessional e é ministrado 
pelos líderes das diversas religiões presentes no país.

No período do Estado Novo (1937-1945), Getúlio Vargas 
empreendeu a reforma educacional de Francisco Campos no qual 
o Ensino Religioso perde o seu caráter de obrigatoriedade: “Não 
poderá constituir objeto de obrigação dos mestres ou professores, 
nem de freqüência compulsória por parte dos alunos” (Constituição 
de 1937, art. 133).

Com o fim do Estado Novo e a ascendência de um novo período 
da República brasileira, entre os anos de 1946 a 1964, o Ensino Religioso 
passa a ser dever do Estado: “É inviolável a liberdade de consciência e 
crença, e assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, salvo o dos 
que contrariam a ordem pública e os bons costumes” (Constituição 
de 1988, art. 5). O Ensino Religioso passa a ser um componente da 
educação, mas fora do sistema escolar, pois deverá ser ministrado 
“sem ônus para os cofres públicos” (LDB, n. 4024/61, art. 97). Acirra-
se a discussão: de um lado, os que defendem a simples laicidade do 
ensino, de outro lado, os que afirmam que a laicidade é legítima, mas 
não excludente da educação religiosa.



169SUMÁRIO

Durante o período da Ditadura Militar (1964-1984), o conceito de 
liberdade passa pela ótica da segurança nacional e, nesse contexto, o 
Ensino Religioso é obrigatório na escola, mas se concede ao aluno a 
opção de freqüentar ou não, no ato da matrícula. O Ensino Religioso é 
incluído no sistema escolar da rede oficial.

A partir de 1986, com a redemocratização do país, tem-se uma 
nova fase na história da educação brasileira. Num primeiro momento, 
dar-se-á a fase do Reconstrutivismo (1986-1996), isto é, há uma crise de 
paradigmas educacionais que gera incertezas pedagógicas. O Ensino 
Religioso busca a sua redefinição como disciplina regular do sistema: 
“O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina 
dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental” 
(Constituição Federal de 1996, art. 210). Diversas entidades religiosas 
aliaram-se à Igreja Católica, para fomentar a criação do FONAPER 
– Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso – no intuito de 
fortalecer a posição favorável à manutenção do Ensino Religioso no 
Ensino Fundamental e Médio. Desde então, cresce o debate sobre 
o Ensino Religioso, com algumas questões: como conciliar o Ensino 
Religioso numa sociedade democrática e pluralista, em relação à 
perspectiva religiosa? Como entender o Ensino Religioso: confessional 
ou interconfessional? Qual o objeto, quais os objetivos, quais os 
conteúdos do Ensino Religioso na escola? Qual a formação necessária 
para o professor de Ensino Religioso?

O NOVO PARADIGMA DO ENSINO 
RELIGIOSO X DEBATES

Depois de muito debate, é promulgada a Lei 9.475/97, que 
altera o Art. 33 da Lei N. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, ficando configurado que o Ensino Religioso deixa 
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de ser confessional ou interconfessional, passando a ser chamado de 
transconfessional, ou seja, não terá caráter doutrinante, mas servirá 
para ampliar o universo cultural do aluno e, de maneira respeitosa, 
possibilitará vivenciar cultos e doutrinas de várias religiões, procurando 
um diálogo saudável entre as diversas culturas religiosas.

Para contemplar esse novo paradigma de Educação para o Ensino 
Religioso, esse ensino deverá levar em conta: a interdisciplinaridade, 
que visa superar a disciplinarização, que são conhecimentos dados 
de formas isoladas, tornado-se um eixo integrador, mantendo a 
individualidade das disciplinas e conduzindo ao conhecimento 
global; uma visão de globalidade, isto é, perceber a religião como 
parte integrante da cultura e incorporar o conhecimento das religiões 
como aquela que possui grande contribuição na história de homens e 
mulheres (CORDEIRO, 2004, p. 30-32). 

 Fica evidente na lei que o ER é de matrícula facultativa para o 
aluno, mas é de responsabilidade das instituições de ensino oferecê-
la como disciplinas em seu currículo para que possa tornar parte 
integrante da formação dos cidadãos (Res. 02/98-CNE) e compondo 
os horários normais de aula. Nas aulas de Ensino Religioso, são 
vedadas quaisquer formas de proselitismo, assegura-se o respeito à 
diversidade cultural religiosa do Brasil e na rede pública será o próprio 
Estado que contrata e qualifica os professores, ouvindo para isso, 
determinada entidade civil (BRASIL, Lei n. 9.475/97). 

Para alguns estudiosos, o caráter facultativo reforça o livre 
arbítrio, isto é, de oferecer ou não o Ensino Religioso, levantando 
alguns debates como: por ser facultativo, o aluno deveria ter no espaço 
escolar outra opção de atividade pedagógica para sua escolha, que 
seja significativa e tornando esse espaço um exercício consciente de 
escolha, dando oportunidade aos alunos vivenciarem e exercerem na 
prática a sua cidadania (CURY, 2004, p. 189). 
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No Brasil, três modelos de Ensino Religioso se aplicam 
atualmente: o primeiro modelo denominado pelos pesquisadores 
de modelo catequético, considerado o mais tradicional, possui suas 
fontes na doutrina determinada pelas igrejas; o modelo teológico, que 
incorpora em seu conteúdo um diálogo entre as religiões cristãs, às 
vezes permitindo um diálogo das religiões denominadas não cristãs; e, 
o terceiro modelo da ciência da religião que busca valorizar o campo de 
conhecimento que estuda especificamente as religiões como elemento 
essencial da cultura, superando o impasse do modelo confessional 
existente (SOARES, 2009, p. 9; PASSOS, 2007, p. 59-66).

Outro fato desafiador, é a formação dos profissionais que 
irão atuar no Ensino Religioso. Pensar um(a) professor(a) que seja 
mediador(a) dos sabres, que ora se propõe, é dotar esse profissional 
de competência técnica, isto é, buscar uma construção teoricamente 
sólida de todas as religiões, sem discriminação e preconceito, 
mostrando a sua imparcialidade diante das mesmas. Para que isso 
aconteça, é fundamental pensar em sua formação e, aqui, os “cursos 
de licenciatura em Ensino Religioso e Ciências da Religião contribuem 
significativamente para a formação desse novo profissional, pois 
pesquisam o campo religioso na perspectiva inter e transdisciplinar” 
(CECHETTI, 2008, p.311).

Podemos deduzir que na rede pública de educação, não são 
mais as religiões e igrejas responsáveis pelas aulas de Ensino Religioso. 
A disciplina não tem por objeto o ensino de alguma religião, mas o 
fenômeno religioso, estudado pelas Ciências da Religião, como a 
Antropologia, Filosofia, Teologia, Psicologia, Sociologia, História e outras.
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O OBJETO DO ENSINO RELIGIOSO

A religião, como fato antropológico e social, permeia a vida dos 
cidadãos de qualquer sociedade, de todas as culturas. Por isso, o 
ensino da religião é fator fundamental para a educação do cidadão, 
tanto quanto o estudo de outros objetos, como, a história, a política, 
a geografia, as ciências naturais, as línguas etc. O estudo da religião 
é necessário para se ter consciência de seu significado na vida do 
indivíduo e sua função na sociedade.

Ignorar a dimensão religiosa do ser humano é ignorar a função 
ética, política e social da religião, é passar a ver o ser humano de forma 
incompleta. O Ensino Religioso é um aspecto da vida humana como 
qualquer outro aspecto, que concorre para o bem ou para o mal, para 
a construção positiva ou negativa da convivência humana individual, 
coletiva e planetária. O fato religioso se torna importante, pois possui 
uma relevância histórica na formação dos povos e dos valores para a 
sociedade. (PASSOS, 2001 p. 115-116). 

O Estado brasileiro, laico, separado da Igreja, respeita as 
liberdades religiosas e se propõe a oferecer uma educação integral e de 
qualidade. Numa proposta de formação integral, a formação religiosa 
não pode ser excluída. A religião não é assunto tão somente do indivíduo 
que crê e milita em alguma igreja, mas é um fato antropológico e social 
que perpassa todos os âmbitos de vida dos cidadãos que compõem 
o Estado plural e laico. 

O Ensino Religioso tem por objeto de estudo o fato religioso 
nas suas múltiplas expressões e dimensões, que é estudado pelas 
Ciências da Religião. Diferentemente da Teologia, as Ciências da 
Religião trabalham de maneira metaconfessional e independente. 
Não tomando partido a favor de uma determinada religião e suas 
reivindicações de verdades. O que é ensinado na escola deve estar 
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embasado numa tradição científica.  As Ciências da Religião é a área 
de conhecimento que goza de autonomia teórica e metodológica, 
capaz de subsidiar práticas de Ensino Religioso, dentro do sistema 
laico de educação, pois o estudo científico das religiões é tão laico 
como qualquer estudo de ciências. 

Uma área de conhecimento com episteme própria, fundamentada 
na concepção de que o eixo da religiosidade é mais uma forma, 
entre tantas outras, de explicar o sentido da existência humana. 
Seu objeto de estudo é a análise dos elementos comuns e 
específicos à diversas religiões, isto é, o fenômeno religioso em 
si e em suas múltiplas expressões. Assim seu objeto é maior 
do que a confessionalidade presente em cada denominação 
religiosa. Trata-se de uma ciência construída, em seus princípios 
e métodos, dentro das tradições das ciências modernas 
(MENEGHETTI, 2003, p. 94 apud NASCIMENTO, 2016, p. 12).

 As Ciências da Religião têm uma base antropológica que 
focaliza o ser humano, também voltado para a dimensão transcendente, 
donde emanam valores como: amizade, amor, solidariedade, respeito 
etc. O objetivo do Ensino Religioso é, sem imposição de um credo 
em particular como único e verdadeiro, contribuir para os educandos 
superarem certas alienações e superficialidades, denunciar situações 
desumanas, superar inquietações, encontrar o sentido radical da 
própria existência (CORDEIRO, 2004, p. 30-32).  

A educação em geral, fundada em conhecimentos científicos e 
em valores, assume o preceito religioso como um elemento comum às 
demais áreas que fazem parte dos currículos como um dado histórico-
cultural fundamental para as finalidades éticas inerentes à ação 
educacional. O ensino da religião não é uma atividade científica neutra, 
mas tem uma clara intencionalidade educativa, destacando a importância 
do seu conhecimento para a vida ética e social dos educandos. Trata-se 
de uma visão transreligiosa que supera a confessionalidade religiosa e, 
portanto, pode sintonizar-se com a visão epistemológica atual que, entre 
outras coisas, busca superar a fragmentação do conhecimento pelas 
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diversas ciências em suas especializações e alcançarem horizontes de 
uma visão mais ampla do ser humano. 

O ENSINO RELIGIOSO EM TEMPOS ATUAIS

Com o objetivo de padronizar os currículos no país, surge 
o documento BNCC – Base Nacional Comum Curricular, em 20 
de dezembro de 2017, no qual está abrangida tanto as instituições 
públicas como as privadas. 

A BNCC é um documento de caráter normativo que define 
aprendizagens essenciais aos alunos durante a sua Educação Básica, 
assegurando o desenvolvimento dos mesmos em conformidade com 
o PNE – Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2017, p. 7). Por meio 
de muitos debates e polêmicas, ficou decidido que o Ensino Religioso 
no Ensino Fundamental faz parte do currículo como mais uma área 
de conhecimento, deixando de ser pertencente à área das Ciências 
Humanas. Com isso, a área de Ensino Religioso tem como objetivo 
proposto atingir as dez competências gerais que o documento propõe: 

a) Proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, 
culturais e estéticos, a partir das manifestações religiosas 
percebidas na realidade dos educandos;

b) Propiciar conhecimentos sobre o direito à liberdade de 
consciência e de crença, no constante propósito de promoção 
dos Direitos Humanos;

c) Desenvolver competências e habilidades que contribuam 
para o diálogo entre perspectivas religiosas e seculares de vida, 
exercitando o respeito à liberdade de concepções e o pluralismo 
de ideias, de acordo com a Constituição Federal;
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d) Contribuir para que os educandos construam seus sentidos 
pessoais de vida a partir de valores, princípios éticos e da 
cidadania (BRASIL, 2017, p. 434).

O Ensino Religioso adota a pesquisa e o diálogo como princípio 
norteador, busca o acolhimento de identidades culturais, religiosas, 
procurando combater a intolerância e a discriminação, tendo em vista 
desenvolver competências e habilidades específicas como:

1.Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/
movimentos religiosos e filosofias de vida, a partir de 
pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos.

2. Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas 
e filosofias de vida, suas experiências e saberes, em diferentes 
tempos, espaços e territórios.

3. Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da 
natureza, enquanto expressão de valor da vida.

4. Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, 
convicções, modos de ser e viver.

5. Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos 
da cultura, da política, da economia, da saúde, da ciência, da 
tecnologia e do meio ambiente.

6. Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos 
e práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho 
religioso, de modo assegurar os direitos humanos no constante 
exercício da cidadania e da cultura de paz (BRASIL, 2017, p. 436).

Há autores que desacreditam na proposta, ora já destacada, 
levantando certo pessimismo quanto à sua implementação nas 
escolas, partindo do pressuposto de que a escola pública é laica e 
existem adeptos religiosos que, por serem convictos de suas crenças, 
não conseguem aceitar a igualdade de direitos religiosos, direito este 
defendido pela BNCC.
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Não tem cabimento apresentar o professor de ER como 
especialista em tolerância [...] Não se trata apenas de 
tolerar o diferente. A tarefa da educação laica é lutar contra 
a discriminação material e simbólica nas dimensões em que 
ela aparece em cada estabelecimento de ensino: racial, de 
gênero e religiosa. Mais do que sujeito, a religião é objeto da 
luta contra as discriminações, na escola e fora dela. [...] Mais 
do que os alunos, os professores é que precisam ser educados 
sobre como agir numa escola pública: não impor suas próprias 
crenças (como se fossem universais) e respeitar diferenças 
entre as religiões e entre os religiosos e os não religiosos. Essa 
é a grande tarefa, mais ligada ao currículo oculto do que ao 
manifesto. Ódio e discriminação não são dirigidos somente 
aos adeptos das diferentes religiões. Tampouco é religiosa sua 
solução (CUNHA, 2016, p. 282 apud CAES, 2018, p.125).

Mas se olharmos atentamente o documento norteador da 
educação na BNCC, temos elementos a favor de quem compactua 
por um Ensino Religioso que permita estudar o fenômeno religioso a 
partir de experiências religiosas, pois é perceptível que o documento 
não preconiza tendências confessionais, trazendo consigo uma 
educação pautada no respeito à diversidade que, por meio do diálogo, 
propõe respeitar o que é dado como diferente, buscando valorizar a 
experiência do(a) aluno(a), tendo como princípio conhecer, respeitar e 
valorizar. Uma proposta como essa não a teremos pelo simples fato de 
ter um documento, mas aponta para o preparo de seus profissionais 
para atuar (FERREIRA e ABRANDENBURG, 2019, p.510-513).

 Ter como proposta de educação realizar relações interculturais é 
um dos maiores desafios, pois possibilita a construção de um indivíduo 
crítico, cooperativo, articulando formas de convivência com respeito às 
diferentes histórias culturais desenvolvidas ao longo dos tempos. Esse 
encontro entre pessoas de diferentes culturas, possibilitará conhecer 
os aparatos simbólicos os quais orientam a vida dos indivíduos, 
possibilitando aos mesmos o sentido às suas ações, palavras e 
sentimentos. Nesta perspectiva, é que se deve pensar uma educação 
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intercultural, levando-se a trabalhar pedagogicamente a diversidade 
religiosa dos grupos socioculturais que convivem em uma sociedade 
pluralista (FLEURI, 2013, p.61-68).

A escola não é espaço para professar convicções religiosas, 
mas é um lugar acadêmico e, por isso, tem como finalidade a 
construção de conhecimentos. Para que esse objetivo seja atingido, 
deverá conhecer a diversidade religiosa de diferentes lugares, e cabe 
aos mediadores dessa construção refletir sobre as experiências 
religiosas que os cercam, lidando com o desafio de vedar qualquer 
forma de preconceito e discriminação e deixando claro que conhecer 
é agregar conhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebe-se que nos referidos períodos da história do Brasil, 
a relação entre Igreja e o Estado vai se distancinado. No período 
Colonial e Imperial, assistimos uma aproximação entre Igreja e Estado, 
levando a liberdade e o reconhecimento do pluralismo religioso para 
o período Republicano.

A construção histórica do Ensino Religioso não se fez da noite 
para o dia e até hoje demanda grandes reflexões. Debates e polêmicas 
estão sendo criados a todo tempo, principalmente no que tange aos 
paradigmas que foram surgindo e, com isso, levando o pensar e o agir 
para a prática pedagógica do Ensino Religioso. 

Conclui-se que, atualmente, o Ensino Religioso é uma 
disciplina que faz parte do currículo, se formou como uma área de 
conhecimento, cabendo a escola ofertá-la com o propósito de dialogar 
sobre o fenômeno religioso como experiências vividas pelos seus 
representantes ou atores nas várias religiões existentes e deixando 
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registrado que o objetivo não é viver uma confessionalidade dos(as) 
alunos(as), mas dialogar, de forma respeitosa, dentro de um espaço 
que poderá vivenciar os mais diversos tipos de cultura religiosa, pois 
cabe à escola a responsabilidade de entregar a disciplina nas mãos 
de professores que possuem uma formação que poderá dialogar e 
cumprir com as competências e habilidades que o documento da 
BNCC determina na formação de seus educandos(as). 
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