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EDITORIAL

Prezados(as) usuários(as) da CEB,
Apresentamos o primeiro número do volume 6 da revista Cadernos de Educação Básica
(CEB).
A CEB (Qualis B2) está vinculada à pós-graduação do Colégio Pedro II, em seus
programas de Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica e Residência
Docente.
Nesta publicação, que ainda está aberta, trazemos uma entrevista com o coordenador do
Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica, o ProfEPT, Prof.
Leonardo Leonidas Brito, assim como diversos trabalhos de variadas áreas.
Assim que este número estiver fechado, faremos a publicação do volume único.
Aguardem!
Esperamos que essa nova edição possa promover práticas pedagógicas criativas e
inovadoras para a Educação Básica. Tenham excelentes reflexões!
Prof.ª Dr.ª Alda Maria Coimbra Aguilar Maciel
Editora-chefe da revista Cadernos de Educação Básica
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O PROFEPT NO COLÉGIO PEDRO II: A CONJUNÇÃO DA
EXCELÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA REGULAR COM A EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Leonardo Leonidas Brito (CPII)
Rogério Rodrigues Damasceno (CPII)
Alda Maria Coimbra Aguilar Maciel (CPII)

1) O que é o PROFEPT e como o Colégio Pedro II oferece o curso?
O ProfEPT, Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica, é um
programa de mestrado em rede nacional ligado à área de Ensino da Capes. Hoje, é um
dos maiores programas de Pós-graduação do país porque é oferecido por 40 Institutos
Federais nas 27 unidades da federação. Temos cerca de 2.200 alunos de todas as regiões
do país e quase 500 docentes envolvidos. O Colégio Pedro II (CPII) se associou ao
ProfEPT no ano de 2017 e, desde então, tem ofertado 20 vagas anualmente em
concorrência pública. Destas vagas, 50% são destinadas a servidores dos institutos que
compõem a Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Os outros 50% são
disponibilizados para ampla concorrência. Foi um grande acerto o CPII ter se associado
ao ProfEPT, pois, a partir disso, passou a produzir reflexões sobre a EPT oferecida no
Colégio e na Rede Federal como um todo.

2) Qual é o público-alvo do programa?
O público-alvo é formado, em grande parte, por profissionais da área de Educação, mas
não somente. Temos, em nosso corpo discente, advogados, jornalistas e muitos servidores
públicos administrativos que buscaram o ProfEPT para qualificação profissional e maior
mobilidade profissional em suas autarquias de origem.

3) Sendo o Colégio Pedro II uma instituição de ensino comprometida com a
formação de cidadãos, qual a importância da Educação Profissional e Tecnológica
para essa formação?
Extremamente importante, pois, em 2012, quando o CPII foi equiparado a Instituto
Federal de Ciência e Tecnologia, o CPII já tinha “know-how” na oferta de um ensino
propedêutico e humanista. A possibilidade de oferta de cursos técnicos de nível médio
integrado foi a oportunidade para convergir a excelência na oferta da educação básica
regular e os cursos técnicos profissionais, visando à formação plena para o mundo do
trabalho.
Ressalto “mundo do trabalho” e não “mercado de trabalho”, pois a formação profissional
que a Rede Federal deseja é aquela que concilie uma formação social e política crítica à
qualificação profissional.
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Defendemos, no CPII e na Rede Federal de educação, uma educação politécnica, em que
o trabalho especializado não signifique trabalho parcelar, alienante que aparta “o fazer” e
o “saber fazer”. A defesa é pelo trabalho como princípio educativo e realizador das
necessidades humanas e não subordinado ao capital. Neste sentido, para o ProfEPT, o
trabalho está no centro da nossa condição humana, mas não o trabalho “objetivificado”
como mercadoria, tal qual formatado pelo capitalismo desde suas origens como sistema
produtivo.
Neste sentido, um Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica na Rede Pública
Federal é a oportunidade para se pensar a categoria “trabalho” a partir de outra
perspectiva. Imaginando o trabalho como categoria existencial que nos define como seres
humanos livres e capazes de transformar a natureza, e não como “trabalho mercadoria”,
tal qual pensado pela lógica do capital, que desumaniza o Homem e o subordina à mera
força de trabalho.

4) De que forma os conhecimentos de História podem contribuir com a realização
do curso?
As bases conceituais que defendemos na Educação Profissional e Tecnológica (EPT)
passam necessariamente por uma tradição histórica contra hegemônica à ordem social
capitalista. O que isso quer dizer? É imprescindível que voltemos ao passado para
compreender a historicidade das categorias teóricas que são chave para a EPT, em geral,
e para o ProfEPT, em particular. São elas: o Trabalho como princípio educativo, como
ontológico (existencial) da condição humana e a aprendizagem politécnica (não separação
entre a educação para o trabalho intelectual e a educação para o trabalho manual). Essas
bases conceituais foram originalmente formuladas por uma tradição do pensamento
socialista, inaugurada pelo filósofo francês Pierre Joseph Proudhon, na década de
quarenta do século XIX. Posteriormente, Karl Marx retoma a reflexão Proudhoniana
sobre as chamadas “contradições econômicas” entre capital e trabalho, que sustentam o
capitalismo como forma de produção e concentração de riqueza. No século XX, outros
expoentes da tradição filosófica do Marxismo retomaram este debate e produziram muitas
reflexões sobre trabalho, educação e dominação burguesa capitalista. No entanto, há uma
tradição tão ou mais importante que ainda não foi devidamente apropriada pelas bases
conceituais do ProfEPT, que é a tradição socialista libertária. Geógrafos anarquistas nos
séculos XIX e XX, como Élisée Reclus e Piotr Kropotkin, já apontavam sobre a
necessidade de se pensar o trabalho a partir de uma dimensão emancipadora da condição
humana, mas por algum motivo são obliterados por uma percepção marxista, correta,
porém que é tributária dos socialistas libertários de meados do século XIX. Portanto,
entender a historicidade destas categorias de análise é fundamental para a defesa da
educação profissional pública e que atenda os filhos da classe trabalhadora, a fim de
apontar para a construção de um outro mundo que subverta uma ordem capitalista
socialmente excludente.
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5) Como a experiência no corpo docente do PROFEPT/CPII ajuda na sua rotina
como professor de História?
Graças ao meu vínculo com o ProfEPT, desde 2019, apropriei-me de toda uma
bibliografia que conhecia pouco sobre a História da Educação Profissional no Brasil. Isso
me permitiu, inclusive, iniciar um estágio de Pós-doutorado no IFRN, no programa de
Pós-graduação em Educação Profissional. Inclusive neste programa, há docentes que
também atuam no ProfEPT e contribuem muito para o amadurecimento deste. O IFRN,
hoje, é uma espécie de polo irradiador do conhecimento histórico produzido em História
da Educação Profissional no Brasil. Ou seja, fui apresentado a uma bibliografia que se
situa numa área de fronteira entre a Educação e a História. Motivou-me a pensar escolas
libertárias racionalistas da primeira República no Brasil, que foram vistas como ameaça
às iniciativas oficiais do Estado no campo da educação em geral.
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JOGOS AFRICANOS NO PROJETO DE EXTENSÃO EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR NA PERSPECTIVA INCLUSIVA
Michele Pereira de Souza da Fonseca
Universidade Federal do Rio de Janeiro
michelepsf22@gmail.com
Luciana dos Santos Rodrigues
Secretaria Municipal de Educação (Rio de Janeiro)
lsrluciana@yahoo.com.br
Victor Barreto Gonçalves de Oliveira
Universidade Federal do Rio de Janeiro
prof.victorbarreto@hotmail.com
Lucas Ribeiro de Melo
Universidade Federal do Rio de Janeiro
lucas.ribeiro.m@outlook.com

Resumo
Este estudo tem como objetivo relatar a experiência vivenciada com o bloco de conteúdo
jogos, desenvolvendo especificamente os jogos africanos, a partir das ações do projeto de
extensão Educação Física escolar na perspectiva inclusiva, da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, em parceria com docentes de uma escola pública municipal no Rio de
Janeiro. Apoiamos nossas ações e reflexões em um conceito de inclusão amplo,
processual, infindável e dialético que busca problematizar e minimizar toda forma de
exclusão envolvendo qualquer diferença humana. Para este recorte, relataremos a
experiência vivenciada com 39 estudantes do 8º ano no 3º bimestre de 2019. Neste artigo,
mostramos situações cotidianas e nossa forma de enfrentamento das exclusões
envolvendo (não) participação, casos de violência e questões de gênero, a partir de um
conteúdo que, por si só, já é carregado de intencionalidade inclusiva posto que valoriza a
cultura africana e afro-brasileira.
Palavras-chave: Inclusão; Extensão universitária; Educação Física escolar; Ensino
Colaborativo; Jogos Africanos.
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AFRICAN GAMES IN THE EXTENSION PROJECT OF SCHOLAR
PHYSICAL EDUCATION IN THE INCLUSIVE PERSPECTIVE

Abstract
This study aims to report the experience specifically developing African games, from the
actions of the extension project School Physical Education in the inclusive perspective,
of the Federal University of Rio de Janeiro, in partnership with teachers of a municipal
public school in Rio de Janeiro. We support our actions and reflections in a broad concept
of inclusion, procedural, endless and dialectic that seeks to problematize and minimize
any form of exclusion involving any human difference. At this time, we will report the
experience with 39 students of the 8th year in the 3rd quarter of 2019. In this brief report,
we show everyday situations and our way of facing exclusions involving dropping out of
classes, cases of violence and gender issues, based on content that, by itself, is already
loaded with inclusive intentionality, because it values African and Afro-Brazilian culture.
Keywords: Inclusion; University Extension; School Physical Education; Collaborative
Teaching; African Games.

Introdução
Processos dialéticos de inclusão/exclusão se apresentam cotidianamente no
âmbito escolar assim como na sociedade, infelizmente, muitas vezes mais excludentes
que inclusivos. Por isso, discussões e ações envolvendo exclusões de toda ordem são alvo
de nossas preocupações na sociedade, na escola, mas, especificamente, nas aulas de
Educação Física.
Dessa forma, o projeto de extensão Educação Física escolar na perspectiva
inclusiva (PEFEPI) se insere neste contexto e tem como objetivo proporcionar ações
inclusivas nas atividades desenvolvidas durante as aulas de Educação Física em uma
Escola Municipal no Rio de Janeiro, considerando a diversidade de estudantes
participantes. Este acontece por meio da parceria do Laboratório de Estudos e Pesquisas
sobre Inclusão e Diferenças na Educação Física Escolar (LEPIDEFE), com a participação
de estudantes e docentes de Licenciatura em Educação Física da Escola de Educação
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Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EEFD-UFRJ), juntamente
com docentes de Educação Física da Escola Municipal.
O objetivo desse artigo é relatar a experiência vivenciada no 8º ano com o bloco
de conteúdo jogos, desenvolvendo especificamente os jogos africanos, por meio dos
diários de campo e observação participante das aulas a partir do olhar de docentes
extensionistas atuantes no projeto.
Baseando-nos em autores como Sawaia (2017), Booth e Ainscow (2011) e Santos,
Melo e Fonseca (2009), apoiamos nossas ações e reflexões em um conceito de inclusão
amplo, processual, infindável e dialético que busca problematizar e minimizar toda forma
de exclusão envolvendo qualquer diferença humana, seja por questão de gênero,
sexualidade, racialidade, etnias, religiosidade, deficiência, transtornos e outros
marcadores sociais.
A concepção do projeto de extensão em tela evidencia-se pelo aspecto
educacional. Entendemos que a natureza das ações de Extensão tem caráter dinâmico,
fluido e em constante diálogo com diversos setores da sociedade, sendo orientadas pelas
diretrizes da Extensão universitária: Interação dialógica; Interdisciplinaridade e
Interprofissionalidade; Indissociabilidade ensino – pesquisa – extensão; Impacto na
formação do estudante e Impacto na transformação social (FORPROEX, 2012).
Considerando esse conceito amplo de inclusão e inquietados por exclusões que
ainda se enraizam nas práticas da Educação Física na escola, a extensão universitária tem
sido campo profícuo para refletir e operacionalizar estratégias pedagógicas inclusivas
como a diversificação de conteúdos e o ensino colaborativo.
A Educação Física carrega marcas de um histórico excludente que privilegia o
desempenho físico, o padrão técnico, supervaloriza o esporte e o apresenta como
conteúdo majoritário em detrimento de outros elementos da cultura corporal (SILVA,
2004; SILVA, 2008, FONSECA, 2014). Em contraponto, o projeto considera a
diversificação de conteúdos como uma forma de ampliar as possibilidades de
experiências corporais por meio das danças, lutas, esportes, ginásticas, jogos, brincadeiras
e suas variações, em prol de uma Educação Física escolar crítica e reflexiva atentando
para as singularidades dos estudantes, baseando-se na perspectiva inclusiva e acolhedora
das diferenças (FONSECA; RAMOS, 2017).
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Ensino colaborativo e coensino são nomenclaturas comumente utilizadas no
campo da Educação Especial com uma das possibilidades de Atendimento Educacional
Especializado, cujo foco envolve especificamente o público-alvo da Educação Especial:
pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades/superdotação.
Esta ação pedagógica tem como modo mais recorrente um professor especialista em
Educação Especial atuando junto ao professor regente da classe com foco de atendimento
prioritário a esses estudantes citados acima. (BRAUN; MARIN, 2016; CASTRO;
KELMAN, 2016; MENDES; ALMEIDA; TOYODA, 2011; VILARONGA; MENDES,
2014, 2017). Inspiradas por essas referências, adotamos nas nossas ações do projeto de
extensão a nomenclatura ensino colaborativo para expressar o trabalho que
desenvolvemos, porém, ampliamos em dois aspectos. Tal colaboração acontece entre
professoras regentes, estudantes extensionistas e coordenadora do projeto; além disso, os
estudantes atendidos não são somente o público-alvo da Educação Especial e sim toda
turma, considerando suas singularidades e necessidades específicas na direção de uma
perspectiva inclusiva.
Considerando essas estratégias pedagógicas inclusivas, todas as ações do projeto
de extensão são planejadas numa construção coletiva, considerando que não há uma
hierarquia entre a atuação de docentes e estudantes extensionistas, objetivando “atingir
objetivos comuns negociados pelo coletivo” a partir da “liderança compartilhada,
confiança mútua e corresponsabilidade pela condução das ações” (DAMIANI, 2008, p.
214).
A dinâmica do PEFEPI inclui reuniões entre a coordenação do projeto, as
professoras da escola e os estudantes extensionistas atuando colaborativamente desde o
planejamento, execução até a avaliação de todo processo educacional. Além disso,
discutimos demandas específicas das aulas, estudos de caso e propostas de ações mais
inclusivas. Assim sendo, neste artigo como também no cotidiano do projeto, os/as
estudantes extensionistas são considerados professores/as devido ao caráter coletivo no
compartilhamento das ações, orientados pelo ensino colaborativo.
O projeto se faz na construção diária em parceria com os professores/as, posto que
acompanhamos todas as aulas de Educação Física da escola e nos aproximamos de todas
as necessidades existentes. Coadunando com a perspectiva de inclusão que nos apoiamos,
intencionamos realizar um projeto de extensão de fato inclusivo, onde todas as pessoas
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estejam aprendendo juntas e não segregadas em guetos que categorizam e excluem os
estudantes por suas características singulares.

Caminhos metodológicos
O PEFEPI, assim como este artigo, se fundamenta metodologicamente pela
pesquisa-ação, que se apresenta como um método de investigação em que existe a
possibilidade de diálogo entre professores e pesquisadores em um envolvimento de ajuda
mútua para as ações estabelecidas como metas (THIOLLENT, 1996).
O projeto de extensão atua em todas as turmas da escola, do 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental II, e também nas turmas do Projeto Carioca (correção de fluxo que trabalha
com estudantes com defasagem idade/série) atendendo a cerca de 300 estudantes. Para
este recorte, apresentaremos um relato das experiências vivenciadas com 39 adolescentes
do 8º ano no 3º bimestre de 2019, ao desenvolvermos, colaborativamente, o bloco de
conteúdo de jogos, especificamente jogos africanos, com a participação dos envolvidos
no projeto, docentes da escola e da universidade.
Sobretudo, esta é uma pesquisa de cunho qualitativo posto que, se considera as
interpretações, conceitos, histórias e representações das pessoas envolvidas.
[...]. O analista qualitativo observa tudo, o que é ou não dito: os gestos, o olhar,
o balanço, o meneio do corpo, o vaivém das mãos, a cara de quem fala ou deixe
de falar, porque tudo pode estar imbuído de sentido e expressar mais do que a
própria fala, pois a comunicação humana é feita de sutilezas, não de grosserias.
Por isso, é impossível reduzir o entrevistado a objeto. (DEMO, 2012, p. 33).

Nesse sentido, o diário de campo e a observação participante se constituem como
instrumentos que nos auxiliaram a entender e interpretar os sentidos e as significações
dessa experiência vivenciada, relatada aqui pelo olhar de docentes extensionistas atuantes
no projeto.

A experiência com Jogos Africanos a partir do olhar de docentes extensionistas
Ao início do ano foi realizada uma reunião para traçar os caminhos metodológicos
e elencar os conteúdos que seriam desenvolvidos durante o ano letivo. Em colaboração,
a temática Jogos Africanos foi selecionada para ser ministrada no 3º bimestre do ano de
2019, para a turma do 8º ano. Esta seleção se deu a partir da importância da desconstrução
de uma visão eurocêntrica e colonizadora acerca do continente africano, além de
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apresentar e valorizar a diversidade e riqueza cultural deste continente e seus
desdobramentos na cultura corporal.
Nesta perspectiva, apontamos a diversificação de conteúdos como uma
possibilidade real de estratégia pedagógica inclusiva, que amplia a participação, pois
quanto mais diversificados forem os conteúdos, mais possibilidades de participação terão
os estudantes envolvidos no processo (FONSECA; RAMOS, 2017).
Durante o 3º bimestre foram realizados 5 encontros, totalizando 10 aulas de
Educação Física ministradas referentes ao bloco de conteúdo jogos (Jogos Africanos). As
aulas foram desenvolvidas da seguinte forma: ao início de cada aula era realizada uma
roda de conversa inicial onde os/as professores/as apresentavam e contextualizavam o
conteúdo que seria desenvolvido e construído ao longo da aula. No segundo momento,
eram realizados os jogos africanos propostos para o dia, e, ao final da aula, uma roda de
conversa para problematizar e refletir sobre o conteúdo abordado.
Jogos africanos como “Terra e Mar” (Moçambique); Kameshi Ne Mpuku
(Congo), Banyoka (Zâmbia e Zaire), “Amarelinha africana” e Escolha a pedra (Libéria)
enriqueceram as aulas de Educação Física e possibilitaram a ampliação do olhar dos
estudantes acerca da diversidade cultural presente no continente africano e seus reflexos
no nosso cotidiano.
Iniciamos com dois questionamentos, nos quais se obteve diferentes respostas:
1. O que vem em mente quando se fala em África? Resposta: culturas diferentes,
roupas estranhas, dança, animais, língua estranha, elefante, pessoas em situação
de fome, ebola, música estranha, pessoas negras, religiões; 2. Como a história
da África foi passada para vocês? Resposta: continente, Angola, portugueses
viajaram pela África, escravos (Diário de campo 2)

Desde então percebemos a necessidade de desconstrução da visão eurocêntrica do
continente africano, em que foi perceptível uma ótica colonizadora sobre o que é/vem da
África, muitas vezes apontados pelos estudantes como estranho. Para tal discussão, nos
apoiamos em Crochík (2011) a fim de elucidar as questões de preconceitos e estereótipos
traçando uma relação com a respostas dos estudantes. Neste sentido, o autor traz a
perspectiva do preconceito como uma distorção da realidade, o considerando como um
fenômeno cultural e que portanto, não é intrínseco, mas é construído a partir do processo
de socialização.
Estabelecendo um diálogo com as respostas da turma, no diz respeito em como a
história do continente africano foi passada, podemos observar a influência do
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conhecimento e perspectiva do colonizador sobre o colonizado, onde tal relação de
subalternização se encontra impregnada em nossas relações sociais, fazendo com que este
fenômeno se apresente no cotidiano escolar.
Tecendo tais reflexões a respeito dos rótulos relacionados às respostas obtidas,
Almeida (2018, p. 25) nos ajuda a elucidar que “o preconceito racial é o juízo baseado
em estereótipos acerca de indivíduos que pertençam a um determinado grupo racializado,
e que pode ou não resultar em práticas discriminatórias” ou seja, a não problematização
frente a essas questões podem além de naturalizar tais estereótipos a respeito do
continente africano, suceder em atos de discriminação.
Por meio das atividades propostas ao longo do bimestre, os/as professores/as
buscaram colocar em prática as reflexões acerca da perspectiva inclusiva, considerando
todas as diferenças. Logo na primeira aula surgiu uma situação durante a atividade inicial
envolvendo questões de gênero.
O primeiro jogo africano foi Terra-Mar, onde no momento inicial os
professores pediram para que os estudantes se dividissem em duas filas na
quadra. Neste momento, percebemos que em uma fila estavam todos os
meninos da turma e na outra todas as meninas da turma, configurando uma
divisão de gênero. (Diário de campo 1)

A partir desta situação, os/as professores/as problematizaram a divisão feita pelos
próprios estudantes, contextualizando uma das exclusões mais presentes nas aulas de
Educação Física, a segregação entre meninos e meninas em grupos distintos. Sempre
adotamos o diálogo com a turma no sentido de refletir e desconstruir esta visão e perceber
que aprendemos melhor na diversidade, considerando as diferenças. Após essa conversa
eles/as se organizaram de forma mista.
Historicamente essa configuração por gênero, simbolizada na dicotomia
masculino-feminino, era e ainda é comum nas aulas de Educação Física, no qual as
propostas, atividades e espaços são pensados de forma a separar meninos e meninas
(JACO E ALTMANN, 2017). Em contrapartida, o PEFEPI propõe e possibilita durante
as aulas um espaço democrático, onde todos/as se desenvolvem e constroem o
conhecimento juntos.
Após este momento de desconstrução, a atividade Terra-Mar, de Moçambique, foi
ministrada:
É uma brincadeira simples, mas muito atrativa para as crianças de todas as
idades. Uma longa reta é riscada no chão. Um lado é a “Terra” e o outro “Mar”.
No início todas as crianças podem ficar no lado da terra. Ao ouvirem: mar!
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Todos pulam para o lado do mar. Ao ouvirem: terra! Pulam para o lado da terra.
Quem pular para o lado errado ou fazer menção de pular quando não deve pular
sai. O último a permanecer no jogo vence. (CUNHA, 2016, p. 23)

Conforme a descrição da atividade, e como acontece corriqueiramente em
diversas aulas de Educação Física, quem erra sai da atividade. Apoiados na perspectiva
inclusiva aqui exposta, os/as professores/as propuseram que quem errasse o comando
formaria outra fileira ao lado, e pode-se perceber que no decorrer da atividade diversas
filas foram criadas onde os/as estudantes ficavam transitando entre elas, participando a
todo momento. Para além disso, também foram estimulados a darem os comandos para
seus colegas realizarem a atividade, configurando assim outra forma de participação.
Imagem 1: Jogo Africano Terra-Mar, país de origem: Moçambique

Fonte: Os autores (2019)
No decorrer de algumas aulas, poucos estudantes não participaram das atividades,
e, no movimento de tentar trazê-los para a aula, nós sempre buscávamos o diálogo para
investigar o motivo da não participação, ao mesmo tempo em que os mesmos eram
motivados a participar das aulas. Um exemplo emblemático desta situação foi relatado no
diário de campo: “Poucos alunos ficaram fora das atividades, um por questão médica
(lesão no joelho) e outra por problemas pessoais (agressão da mãe)”. (Diário de campo 1)
Nas aulas de Educação Física, a não participação é um aspecto muito evidente,
pois é notório quando os/as estudantes se encontram no canto da quadra, não realizando
as atividades propostas naquele momento. Tal fato se dá por essa área do conhecimento,
lidar diretamente com o corpo em movimento, não o considerando com uma visão
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dicotômica corpo/mente, mas contemplando suas múltiplas dimensões e considerando-o
em sua complexidade e totalidade.
Se levarmos essa discussão para outras disciplinas, como por exemplo matemática
e português, caso apresentem uma metodologia tradicional, podemos considerar
simbolicamente que tais estudantes podem simplesmente se “esconder” atrás de seus
livros e cadernos, causando uma falsa impressão de participação na aula, podendo assim
se configurar como uma exclusão oculta, onde as pressões excludentes envolvidas
naquela situação não estão sendo observadas pelo/a professor/a. Em contrapartida, uma
metodologia participativa que convida os educandos a se tornarem parte efetiva do
processo, se apresenta como uma estratégia possível frente às diversas tensões
excludentes na sala de aula.
No relato supracitado, descrito no diário de campo 1, a informação sobre a
agressão foi obtida por meio de uma conversa da professora com a estudante em
particular, onde a mesma não se sentia à vontade de fazer atividades práticas em quadra,
uma vez que estava com marcas roxas em algumas partes do seu corpo, pois sua mãe a
havia agredido.
Este cenário foi posto, no momento em que grande parte da turma estava
realizando um jogo africano, enquanto poucos estudantes estavam sentados ao lado da
quadra. Na tentativa constante de aproximação de todos/as, uma vez que ser professor na
perspectiva inclusiva exige conhecer seus educandos, a professora em uma conversa pôde
obter esse relato que envolvia violência doméstica. Antunes (2010, p. 108) afirma que:
[...] a barreira do silencio é difícil de ser rompida, em alguns casos é preciso
muita conquista para que a criança adquira confiança no adulto para que o
silêncio seja rompido. [...] se prestarmos atenção no olhar de uma criança que
sofre de algum tipo de violência, percebemos que este olhar pede proteção,
carinho, atenção, compreensão[...].

Naquele momento, seria inapropriado de nossa parte exigir que aquela estudante
participasse da atividade, pois a mesma estava com marcas da violência em seu corpo e
não queria que a turma notasse. Ela não estava se sentindo bem emocional e
psicologicamente, cabendo a nós naquele momento de aula apenas acolhê-la, escutá-la e
se sensibilizar com tal situação.
Diante desse contexto, podemos observar os processos dialéticos de inclusão e
exclusão que se materializam no ambiente escolar, neste caso, especificamente nas aulas
de Educação Física. Em razão disso, é de suma importância considerarmos o conceito
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amplo de inclusão, que abrange o olhar sensível para todas as diferenças, a fim de
minimizar as exclusões de toda e qualquer ordem.
Utilizamos frequentemente como estratégia pedagógica para contornar a não
participação dos estudantes durante as aulas, a atribuição de uma outra função na
atividade realizada, fazendo com que entendam seu papel na construção da aula e que se
sintam parte do processo, explorando outras formas de participação, uma vez que
incentivamos que os estudantes sejam os protagonistas dos seus conhecimentos.
Para ilustrar tal fato, pode-se observar como ocorreu a atividade Kameshi Ne
Mpuku (O gato e o rato), que é realizada da seguinte forma:
Os jogadores se organizam em linhas e colunas iguais (4x4, 5x5 etc.) deixando
um espaço de aproximadamente um metro entre eles. Em cada linha os alunos
ficam de mãos dadas. A seguir são escolhidos dois alunos (o rato e o gato). O
professor ou uma criança assume a figura de coordenador da brincadeira. Para
iniciar o jogo, o gato persegue o rato entre as linhas formadas pelos jogadores.
Quando o coordenador gritar “coluna!” os jogadores soltam as mãos do colega
da linha e colocam as mãos nos ombros do jogador a sua frente, que está de
costa. Isso muda a direção dos corredores. Quando o coordenador gritar
“linha!” os jogadores retiram as mãos dos ombros do colega da frente e pegam
nas mãos dos colegas de linha. O coordenador fica modificando a configuração
dos corredores. O rato e o gato devem ficar atentos às mudanças constantes
entre linhas e colunas. Nem o gato e nem o rato podem passar por baixo dos
braços e devem respeitar os limites internos do labirinto. O jogo termina
quando o rato for pego ou o tempo determinado pelo grupo for atingido,
ficando o rato como vencedor. (CUNHA, 2016, p. 70)

Na organização do jogo foram formadas grandes linhas e colunas com a turma
inteira, separando dois jogadores para que fossem o gato e o rato, alternando sempre
quando o jogo reiniciava. No início, alguns estudantes não queriam correr por motivos
distintos e, a partir daí, os/as professores/as estimulavam e explicavam para os educandos
que a atividade não consistia somente em um pique-pega, mas que os outros colegas da
turma, que formavam linhas e colunas, também exerciam função tão importante quanto
quem estava correndo (pegando/fugindo). Os/As professores/as começaram a atividade
dando os comandos e, ao longo do jogo, essa função foi compartilhada com a turma,
possibilitando que os estudantes participem de outra forma.
Ao final desta aula, os/as professores/as passaram uma tarefa, em que os
estudantes deveriam pesquisar um país do continente africano, à sua escolha, e seus
respectivos aspectos e elementos culturais.
Na aula seguinte, após a contextualização inicial, foi realizada a construção do
mapa do continente africano na quadra, outra experiência bem marcante durante o bloco
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de conteúdo jogos. Foi proposto construirmos coletivamente o mapa da África com a
divisão dos países e seus respectivos nomes, aspectos e elementos culturais. Tal produção
foi fruto da pesquisa dos estudantes e das discussões realizadas durante o bimestre.
Inicialmente foi proposto para turma que desenhássemos o entorno do continente
africano, com giz, no chão da quadra. Os/As professores/as estimularam a turma para que
algum estudante o pudesse fazer e desta forma um educando se disponibilizou para
realizar o desenho conforme ilustra a imagem 2. A partir do que a turma havia pesquisado,
apresentaram oralmente sua investigação acerca do país selecionado em roda de conversa
para todos. Depois, escreviam dentro do mapa próximo a real localização geográfica, o
nome do país e em volta alguns dos elementos culturais relacionados a ele, como por
exemplo: costumes, culinária, língua, religiões e aos poucos o mapa era nutrido de
informações (imagem 3).
Imagem 2: Estudante desenhando com giz, no chão da quadra

Fonte: Os autores (2019)

Imagem 3: Mapa da África construído pela turma

Fonte: Os autores (2019)

Apesar de nem todos os estudantes terem realizado a pesquisa previamente,
durante a aula possibilitamos que os mesmos utilizassem seus celulares para realizar a
pesquisa. Longe de ter uma visão ingênua, considerando que o acesso à internet não é
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uma realidade para todos da turma devido as diferenças socioeconômicas ali presentes,
sugerimos que formassem pequenos grupos em que pelo menos um celular com acesso à
internet pudesse ser utilizado para pesquisa e desta forma utilizamos a tecnologia para
enriquecer a aula.
Durante a apresentação e a construção coletiva do mapa da África, muitos
estudantes trouxeram aspectos culturais que a maioria achava que não tinham influências
dos países africanos, tais como a brincadeira reloginho, a própria língua portuguesa falada
em diversos países devido a colonização, pratos culinários como o acarajé e outros
elementos que enriqueceram não só o mapa como as reflexões e o repertório cultural da
turma.
A partir da perspectiva de desconstrução de uma visão uniforme e colonizadora
acerca do continente africano, pudemos constatar por meio da construção coletiva do
mapa da África, que a turma pôde repensar e enxergar por uma outra perspectiva a vasta
riqueza e diversidade cultural de diversos países desse continente, além de refletir acerca
das diferenças relacionadas à língua, costumes, culinária e entre outros, ou seja, observar
que a África é diversa e possui diferentes culturas.
Neste cenário, torna-se necessário romper com a visão hegemônica, refletindo
constantemente sobre seus desdobramentos durante todo processo. Isto posto,
corroboramos com Candau (2008, p.53), no sentido de que:
Promover processos de desnaturalização e explicitação da rede de estereótipos
e pré-conceitos que povoam nossos imaginários individuais e sociais em
relação aos diferentes grupos socioculturais é um elemento fundamental sem o
qual é impossível caminhar. Outro aspecto imprescindível é questionar o
caráter monocultural e o etnocentrismo que, explícita ou implicitamente, estão
presentes na escola e nas políticas educativas e impregnam os currículos
escolares; é perguntar-nos pelos critérios utilizados para selecionar e justificar
os conteúdos escolares, é desestabilizar a pretensa “universalidade” dos
conhecimentos, valores e práticas que configuram as ações educativas.

Outro jogo africano realizado, denominado Banyoca, segundo Cunha (2016, p.
35) se configura da seguinte forma:
Os jogadores devem ficar em fila indiana, um atrás do outro, sentados no chão,
formando uma “cobra”. As pernas devem estar afastadas e os braços colocados
ao redor da cintura do aluno à frente ou sobre o ombro deste. Cada grupo ou
“cobra” deve se mover sentado e em conjunto, arrastando no chão sem se
soltarem.

O nome da atividade, oriunda dos países Zâmbia e Zaire, significa cobra, um
animal cujas características são valorizadas nesses locais. Para aproveitar essa bagagem
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cultural realizamos uma roda em que a turma deveria escolher um animal que o
representasse, explicando-o por meio de um adjetivo ou característica (ex: Leão/Força).
A cada aula eram trazidos jogos africanos com seus nomes originais, países de
origem, características e contextos culturais e a forma de jogar. Com isso, a bagagem
cultural a respeito das diferenças entre os diversos países africanos era ampliada. Desta
forma, cabe destacar também a quebra do paradigma na Educação Física da prática pela
prática, que “significa uma prática sem objetivo pedagógico, enfocando unicamente o
fazer, e não com cunho educacional” (FONSECA, 2014, p. 59).
Durante toda a construção do conteúdo, os jogos africanos eram trabalhados de
forma crítica, reflexiva e contextualizada para que de fato os estudantes entendessem o
significado e o motivo de estarem vivenciando aquela manifestação corporal. Nesse
sentido, todas as práticas que foram experienciadas contemplavam a perspectiva
inclusiva, objetivando a participação de todos/as envolvidos no processo.
Abordando mais um jogo nesse bloco de conteúdos, a amarelinha africana foi
apresentada. Embora associada popularmente à África, não foi encontrada nenhuma fonte
garantindo que a amarelinha africana é originada nesse continente.
A Amarelinha Africana, diferente da nossa tradicional amarelinha não usa uma
pedrinha, céu ou inferno e a forma como é desenhada muda seu objetivo,
acentuando o caráter cooperativo. Não é uma brincadeira de competição, não
há perdedores, e utiliza música. O número de participantes varia de acordo com
as possibilidades da coreografia que será criada. Esta coreografia deve ser
executada de forma simétrica e ao mesmo tempo, por isso a necessidade de
uma música. Na África existe festivais dessa amarelinha, cada grupo cria a sua
coreografia e escolhe a música. (PARANÁ, 2016, s/p)

Existem inúmeras variações da atividade criando outros traçados que podem
conduzir para que a dinâmica do jogo seja diferente, contando com um número maior de
participantes. Uma outra configuração possível se apresenta de forma mais simples
formando uma coluna, em que os participantes em sequência pulam um atrás do outro.
Por meio desta vivência, pudemos perceber a resistência inicial dos estudantes
quando o elemento musical cantado foi apresentado como parte integrante do jogo.
Apesar da atividade ter ganhado uma dinâmica alegre e descontraída com a música, e de
percebermos que em outros momentos alguns estudantes a cantavam mesmo fora da
atividade, ainda assim nem todos da turma participaram do jogo.
O último jogo africano aqui apresentado, nomeado “Escolha a pedra” é uma
adaptação de uma brincadeira infantil da Libéria, cujo “o objetivo é escolher a pedra
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correta. O primeiro jogador vira de costas para o jogo enquanto os outros escolhem uma
pedra. As pedras são numeradas de 1 a 16 e organizadas em duas linhas, 1 a 8 e 9 a 16.”
(CUNHA, 2016, p.101). Originalmente o jogo acontece utilizando pedras ou até mesmo
pedaços de papéis numerados para serem as peças.
A estratégia que utilizamos para que todos os estudantes da turma participassem
desse momento de aula, foi transformá-los nas peças do jogo tendo cada um, seu número
e sua função/participação. Este jogo africano possibilita trabalharmos noções espaciais
diversas, e lidar diretamente com questões de raciocínio lógico; tal atividade abre
possibilidades reais de se desenvolver um trabalho interdisciplinar com a área da
matemática por exemplo, fazendo com que enriqueça ainda mais as aulas.
O contraponto entre a não participação de alguns estudantes na Amarelinha
africana e a participação de toda a turma no jogo Escolha a pedra, retrata de forma
evidente a dialética entre inclusão/exclusão (SAWAIA, 2017) que embasa nossas
reflexões, considerando as complexidades que emergem a partir das vivências da cultural
corporal.
A partir das diversas experiências vivenciadas por meio dos jogos africanos, foi
proposto que a turma recriasse jogos a partir dos já vivenciados, fato este que estimulou
a participação coletiva e a criatividade, além do resgate das memórias de cada vivência,
possibilitando assim que todos os estudantes tivessem um papel protagonista na aula.
O ensino colaborativo, aqui já apresentado, esteve presente desde o planejamento
até a execução e avaliação de todo o processo. Cabe destacar, também, que a todo
momento os estudantes eram avaliados, tornando assim a avaliação de caráter processual.
A partir de diversos momentos vivenciados em aula, refletimos sobre: a desconstrução de
que a África é um único país, por meio da pesquisa para realização do mapa e a
apresentação dos países de origem de cada jogo africano; a riqueza e a diversidade
cultural; a percepção da presença da cultura africana na formação da cultura brasileira
com elementos presentes na culinária, moda, danças, ritmos musicais, termos e palavras
do nosso vocabulário; a descoberta, por parte dos estudantes que a criatividade aliada ao
desejo de brincar e se divertir possibilitaram a construção, por parte dos povos africanos,
de jogos e brincadeiras populares que puderam nos alcançar e também a outros povos e
culturas.
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Um desdobramento bastante impactante dessa experiência foram os debates e a
compreensão por parte dos estudantes sobre o racismo existente na nossa sociedade a
partir da relação com a escravidão no Brasil. Como esse tema é complexo, muitas vezes
optamos por fazer rodas de conversa com pequenos grupos, onde a intervenção é, muitas
vezes, facilitada pelo fato do estudante se sentir à vontade para se posicionar mais
reservadamente, contando fatos doloridos que aconteceram consigo ou com outros.
Tais reflexões, sobre racismo foram iniciadas neste bloco de conteúdos sobre
Jogos Africanos e continuadas no bloco seguinte Lutas, no qual o conteúdo Capoeira foi
o ponto de partida para desdobrarmos tais questões.
Desta forma, o desenvolvimento dos jogos africanos durante o 3º bimestre de
2019, foi fundamental para que durante todo o processo e construção coletiva de
conhecimento, pudéssemos desconstruir e descaracterizar uma visão colonizadora acerca
da África. A construção de que a África é um continente diverso, rico e formado
atualmente por 54 países, cada um com sua própria cultura, se faz crucial, pois desconstrói
a visão eurocêntrica de que a África é uma única nação.

Considerações Finais
Este trabalho se propôs a relatar a experiência vivenciada no 8º ano com o bloco
de conteúdo jogos, desenvolvendo especificamente os jogos africanos, intencionando
valorizar a extensão universitária, a aproximação da universidade e escola, a educação
pública e a formação/ação docente considerando a perspectiva inclusiva. Nesse artigo,
mostramos situações cotidianas e nossa forma de enfrentamento das exclusões a partir de
um conteúdo que, por si só, já é carregado de intencionalidade inclusiva posto que
valoriza a cultura africana e afro-brasileira.
A desconstrução de uma visão eurocêntrica, colonizadora e estereotipada sobre o
continente africano possibilita a ampliação do olhar dos estudantes acerca da diversidade
cultural e da importância dessa herança histórica nas nossas trajetórias coletivas e
individuais. Acreditamos que essas experiências contribuíram para essa reflexão.

A partir das experiências vivenciadas com os jogos africanos, emergiram também
questões importantes envolvendo a (não) participação nas aulas, caso de violência e
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relações de gênero, questões estas que não podem ser invisibilizadas, pois são reflexos da
vida social no cotidiano escolar.
Embasados pelo conceito de inclusão de forma ampla, como um processo
dialético e infindável, esse trabalho objetiva mostrar que a operacionalização desse
conceito pelas nossas ações no projeto de extensão atinge a todas as pessoas envolvidas
e não somente um público específico. Além disso, propõe uma educação física escolar
ressignificada na perspectiva inclusiva, tendo como estratégias pedagógicas a
diversificação de conteúdos e o ensino colaborativo.
Tais experiências nos fazem repensar nossas práticas, num processo de ensino e
aprendizagem horizontal, compartilhado e colaborativo entre estudantes extensionistas já
atuando como professores, professores da educação básica e da educação superior e
estudantes da escola, valorizando, sobretudo a educação pública, gratuita, crítica,
democrática e inclusiva.
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Resumo
O presente artigo possui como objetivo compartilhar práticas pedagógicas
interdisciplinares (Geografia e História) realizadas ao longo do ano de 2019 no Centro
Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET), Unidade Maria
da Graça, voltada para as questões raciais e para o ensino decolonial. Nesse intuito, foi

realizada uma saída de campo, para a região da Praça XV de Novembro. Neste trabalho
apresentamos as experiências vivenciadas nesse que foi um dos principais portos de
desembarque de cativos nas Américas. Tendo em vista ampliar os conhecimentos e
sensibilizar os alunos acerca da presença negra no coração da cidade do Rio de Janeiro.
Palavras-chave: Praça XV; Interdisciplinaridade e Educação Étnico Racial e Paisagem

Carioca.

PRAÇA XV AS AN INTERDISCIPLINARY LEARNING SPACE ABOUT THE
MEMORY OF TRAFFICKING AND SLAVERY

Abstract
This article aims to share interdisciplinary pedagogical practices (Geography and History)
carried out throughout 2019 at the Federal Center for Technological Education Celso
Suckow da Fonseca (CEFET), Maria da Graça Unit, focused on racial issues and teaching
decolonial. For this purpose, a field trip was made to the Praça XV de Novembro region.
In this work we present the experiences lived in what was one of the main ports for the

Cadernos de Educação Básica, Rio de Janeiro, v. 6, n. 1, jan./abr. 2021

28

landing of captives in the Americas. With a view to expanding knowledge and sensitizing
students about the black presence in the heart of the city of Rio de Janeiro.
Keywords: Praça XV; Interdisciplinarity and racial ethnic education and carioca
landscape.

Introdução
A cada ano que passa fica mais latente a necessidade de se debater e de se inserir

nas escolas as discussões étnico-raciais, não apenas por uma necessidade burocrática de
adequação ao currículo a lei 10.639 de 2003 que torna a temática afro-brasileira
obrigatória nos currículos de ensino fundamental e médio. Mas pela emergência de fatos
que rotineiramente assolam a cidade do Rio de Janeiro e impactam na vida de docentes e
discentes. Como ignorar o genocídio da população negra? Ou a posição espacial e social

desse grupo no cenário econômico do país? Essas e outras questões nos parecem
incontornáveis e precisam de reflexão por parte dos jovens das escolas públicas.
Tendo como intuito debater algumas dessas questões, foi desenvolvido um projeto
envolvendo as disciplinas de geografia e história. Os objetivos dessa iniciativa foram:
trazer as questões étnico-raciais para fora da sala de aula, apresentar equipamentos
urbanos públicos aos discentes, trabalhar conceitos como memória, educação patrimonial,
organização do espaço urbano, etc. Para isso, foi realizada a incursão a Praça XV de
Novembro, tendo como finalidade reconhecer a história da população negra na paisagem
carioca.
Este artigo pretende sistematizar e difundir a prática pedagógica realizada na Praça
XV que esteve voltada para o ensino da educação étnico-racial, para além dos muros da

escola, tendo em vista experienciar lugares de educação não formal.
A cidade do Rio de Janeiro, e, mais especificamente, o centro foi escolhido como
local do trabalho de campo, pelo fato de ter testemunhado inúmeros acontecimentos
históricos, carregando assim uma forte carga simbólica, e pela existência de rugosidades,
termo cunhado pelo geógrafo Milton Santos para designar objetos técnicos que
testemunham períodos pretéritos e que persistem na paisagem. Comprovando, assim,
diferentes camadas cronológicas, entre elas o período escravista. Durante a atividade,
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estivemos preocupadas em enfatizar as especificidades dos diferentes contextos históricos
e a diacronia dos eventos relativos à história negra nos espaços visitados.
Notadamente essa região carrega a presença negra em sua paisagem, na medida

em que concentrou grande parte de pessoas escravizadas e seu porto, também localizado
na região do centro, foi a principal entrada de mão de obra cativa no país, chegando a ser
considerada a maior cidade escravista das Américas, ou ainda, lócus do mundo AfroAtlântico. Como afirma Maurício de Abreu e Ynaê Santos a maioria da população da
cidade era escrava, poucos eram trabalhadores livres, possuindo uma pequena elite
administrativa e econômica. Sendo assim, o Rio de Janeiro até a chegada da Corte era
notadamente uma cidade negra e mercantil. Caráter que não se esgotou com a chegada da
Família Real, contudo a partir de 1808, a cidade tornou-se o principal centro político da
monarquia portuguesa e do seu império, complexificando ainda mais seu contexto
econômico e seu tecido socioespacial.
O trabalho teve como intuito trazer diferentes abordagens sobre o centro da cidade

do Rio de Janeiro, na tentativa de romper com os discursos oficiais que ignoram a
presença do negro no centro político e econômico da cidade. Dentro de uma perspectiva
decolonial de dar voz aos invisibilizados, aos grupos subalternos e outras formas do saber.
Assim, procuramos deslocar o enfoque eurocêntrico que geralmente prevalecem nos
discurso sobre a paisagem carioca para um olhar decolonial. Nossas exposições, não
estavam preocupados em destacar apenas as narrativas que ressaltam a colonialidade
carioca, os grandes fatos e discursos ligados ao passado branco, patriarcal e europeu. Mais
do que isso, nossa proposta foi no sentido de sensibilização, treinamento e imaginação
dos alunos em relação a vida e a riqueza da presença negra na paisagem.
Neste sentido, a atividade orienta-se a partir dos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs), enfatizando a convivência de tradições, convicções e práticas culturais

diferenciadas contribuindo para o aprendizado do respeito e valorização da diferença,
bem como da formação de identidades plurais. Buscamos mediar o processo de
aprendizagem apontando os conflitos e contradições que são próprios à sociedade
brasileira, como a todas as sociedades humanas. Acreditamos que assim, permitimos
aprofundar a compreensão acerca da pluralidade cultural, fundamental para educação dos

jovens, especialmente, os alunos das escolas públicas, majoritariamente, oriundos dos
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segmentos populares. Dessa forma, acreditamos contribuir para rompemos com o mito da
mestiçagem como homogeneizadora ou formadora de uma "democracia racial".
Orientamos nossa prática criando estratégias a partir da ideia de que tanto os

professores, quanto os alunos, são participantes ativos do processo de ensino e
aprendizagem, e, esse, não se restringe ao conhecimento livresco, mas aos modos de
viver, aos hábitos de ser e às práticas da vida. Entendemos que a aula campo permite ao
educando desenvolver a percepção acerca das interações do Homem e o seu meio, bem
como se entender enquanto sujeito atuante e transformador da sociedade em que está
inserido.

O Recorte do Espaço
A Pequena África corresponde ao Circuito Histórico Arqueológico de Celebração
da herança africana. A alcunha foi usada pela primeira vez por Heitor dos Prazeres e
corresponde a zona portuária, especificamente, os bairros da Gamboa e Saúde. Todavia,

não há consenso nessa delimitação. Lucia Silva defende que a partir da articulação entre
cultura, etnia e território, a Pequena África corresponderia a um território ainda maior,
abarcando além da Saúde e da Gamboa, os bairros de Santo Cristo e do Caju,
incorporando a Avenida Presidente Vargas a partir da Igreja de Santa Rita.
Ao planejarmos nossa atividade, propomos uma terceira percepção desse espaço
incluindo ainda a Praça XV. Essa decisão deveu-se ao fato de ter sido esse o principal
porto de desembarque de escravos da cidade até 1758, portanto, é correto afirmar que esse
porto funcionou como ponto de chegada de escravizados por mais de duzentos anos. Tal
movimento, nos permitiu problematizar as razões para a transferência do desembarque de
cativos, assim como aguçar a percepção dos alunos para as presenças e ausências da
população negra nos monumentos e na paisagem do centro do Rio de Janeiro, ao longo

do tempo. Tais escolhas estão representadas no mapa abaixo, cuja fonte é o Projeto
Passados Presentes.
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Fonte: http://passadospresentes.com.br/site/Site/index.php (mapa elaborado pelas
autoras)

A visita à Praça XV de novembro
Buscando repensar o ambiente urbano atrelado à História tradicional que destaca
a matriz europeia como constitutiva da realidade colonial, procuramos apresentar e
debater as narrativas sobre a Praça XV. Metodológicamente, optamos por enfrentar a

problemática através do diálogo com as experiências e vivências dos educandos.
Igualmente, recorremos ao uso de imagens de época, bem como da própria capacidade de
imaginação dos alunos.
Nesse espaço público, além da bolsa de valores e dos edifícios da Assembleia
Legislativa, chamam a atenção o Chafariz do Mestre Valentim (1740) - o deslumbre dos

alunos em saber que o mar chegava até ali é digno de nota e graça - e o Paço Imperial,
antigo Palácio dos Governadores (1738-1743). Ambos foram construídos no contexto das
obras de melhoramento urbano da cidade realizada pelo governador Gomes Freire de
Andrade.
Chamamos a atenção dos alunos para as datas das obras citadas e a transferência
do desembarque de escravos da Praça XV para o que chamamos hoje de Zona Portuária,

elas não são mera coincidências. A transferência do desembarque para a Prainha, espaço
ainda não habitado da cidade, foi motivada pelo incômodo da população local com a
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presença dos Pretos Novos. Incômodo que vinha de longa data. Ao menos desde 1718, a
câmara do Rio de Janeiro solicitava ao rei a vista da saúde ao navios negreiros, pois eram
focos de "achaques contagiosos". Era preciso "limpar" a região.

Além do discurso sanitário, havia a questão moral. O "povo" alegava que os
negros recém chegados, estavam semi-nus, quando não nus, escandalizando a "boa
sociedade".
Embaixo de uma fina chuva, pedimos aos alunos que localizassem no ambiente
referências aos nossos relatos. Não há placas, um aluno disse. Outro afirmou que já havia
estado ali algumas vezes, mas nunca tinha passado nada daquilo pela cabeça dele. Uma
aluna arriscou: "foram os escravos que construíram isso aqui" - apontando para o Paço.
Ela estava correta. Porém um turista que circulasse por ali ou o trabalhador que cruza a
praça para pegar as barcas ou o VLT todos os dias, pode ter acesso a essa informação?
Os alunos, quase como um coro, disseram que não.
Neste primeiro momento do campo, procuramos ressaltar as diferentes

temporalidades presentes no perímetro da Praça XV. Neste espaço de ensino não formal,
os alunos puderam perceber as diferentes camadas de objetos que atestam técnicas
construtivas e modos de organização social e econômica de tempos pretéritos. Além
disso, os alunos puderam observar a presença dos monumentos na paisagem e constatar
a invisibilização de elementos que ratificassem a presença do negro nesse setor da cidade,
no qual a arquitetura do período colonial foi preservada, entretanto sem mencionar a
escravidão.
Compartilhamos com os alunos a imagem 1 através de um aplicativo de
comunicação. Pedimos a eles que identificassem elementos comuns entre o passado
retratado na imagem e o presente. O Chafariz, em terceiro plano, foi prontamente
reconhecido. A partir disso, solicitamos uma descrição dos demais componentes da tela

de Debret. A presença de homens e mulheres negros na paisagem foram destacados. O
comércio realizado pelas mulheres negras, vendendo alimentos chamou a atenção das
alunas que questionaram: elas eram livres ou escravas? Impossível saber. A negritude
aproximava-a todos da escravidão, mesmo sabendo-se que muitos desses indivíduos
poderiam ser livres ou libertos através dos mais diversos tipos de acordos com os seus

proprietários.
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Figura 1: Os refrescos no largo do Paço, depois do jantar. Jean-Baptiste Debret.
Rio de Janeiro, cidade mestiça: nascimento da imagem de uma nação.

Fonte: São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p.6.
O guarda em contato rotineiro com os negros, assim como o soldado no primeiro
plano, visivelmente armado, atestam o controle e a vigilância sob o espaço e os corpos

que circulavam por lá. O feitor não estava ausente, ele se fazia passar pela força do Estado,
homens negros e mulheres negras estavam em constante vigilância.
Como exercício de imaginação, provocamos os alunos a pensar e sentir os
diferentes cheiros - bolos, doces, angu, fezes, entre outros -, o fluxo de pessoas, suas
cores, vestimentas, conversas em diferentes línguas - banto, criollo, português e quantos
mais não estariam por ali? - Condições sanitárias, e, o adensamento em torno do chafariz.
Através dessa representação podemos constatar a centralidade do Chafariz, sua
função primeira - fornecer água - e a sociabilidade decorrente dela. Assim, acreditamos
ressaltar a presença da população negra da cidade do Rio de Janeiro constituinte
fundamental do cotidiano em torno desse monumento.
Seguimos em direção à Rua do Mercado. Agora com alguns alunos mais atentos

à paisagem, chamamos a atenção para os usos daqueles prédios como armazéns e vendas
de diversos produtos vindos de diferentes partes do ultramar como também das freguesias

Cadernos de Educação Básica, Rio de Janeiro, v. 6, n. 1, jan./abr. 2021

34

mais distantes da cidade e mesmo dos "sertões". Relatamos o ataque francês de inícios do
século XVIII - quando o ouro das minas gerais também circulava por aquelas estreitas
ruas - e o incêndio decorrente do mesmo. Outros incêndios e contratempos marcaram a

história daquelas vielas, hoje repletas de bares e restaurantes em antigos casarios de estilo
eclético construídos entre o final do século XIX e início do século XX.
Alcançamos a Casa França Brasil, antiga Alfândega. Nesse ponto, algumas
questões nos ajudaram a problematizar com os alunos o próprio fazer historiográfico. Isto
porque há divergências e silenciamentos quanto aos usos desse equipamento ao longo do
tempo. Colocamos para os alunos que aquele edifício também esteve diretamente
envolvido no trato negreiro. Ao menos até 1762, os escravizados deram entrada naquela
Alfândega para os procedimentos ligados ao Erário Régio. Ou seja, contagem e
arrecadação dos tributos envolvendo as peças. Dali partiam para diversos pontos da
cidade ou mesmo para outras regiões da colônia.
Se por um lado, esse uso não é questionado, tendo em vista que o escravizado era

considerado como uma mercadoria como qualquer outra, por outro, o problema tem
origem quando da transferência do porto para o Cais do Valongo. A polêmica estaria
relacionada ao primeiro lugar de desembarque dos cativos. Estudo recente ao diferenciar
desembarque - trâmite de controle alfandegário - de descarga - ações de descarregamento
-, indica que o primeiro procedimento continuava a ser feito na Alfândega, enquanto o
segundo, sim, era realizado no Valongo.
Destacamos para os discentes que não há certezas absolutas no fazer
historiográfico, sendo esse um conhecimento processual. Esse debate, não empobrece, ao
contrário, demonstra o valor da História enquanto ciência, fortalecendo a área, adensando
sua agenda temática, e, nesse caso específico, contribuindo para ampliar a espacialidade
do trato negreiro e os lugares de memória da escravidão.

Assim, lembramos que, tendo ou não cessado o desembarque na Alfândega antes
mesmo de finalizado o tráfico, o atual centro cultural Casa França Brasil, não pode ser
visto apenas por seus traços arquitetônicos de influência europeia, tão pouco como um
lugar dos franceses no Brasil. A Casa tem sido menosprezada em quanto lugar da história
e da memória negra na cidade. Pedimos que os alunos mantivessem os olhos vivos e

buscassem referências à escravidão naquele prédio ou entorno. Nada foi relatado por eles.
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Dando procedimento ao exercício imagético, realizado anteriormente, enviamos
a imagem 2 para o aplicativo de mensagens. Novamente, os alunos espantaram-se com a
antiga proximidade do mar, criando a oportunidade para destacar os múltiplos

aterramentos que ocorreram naquela região e transformações nas condições naturais da
cidade. Falando em transformações, foi colocada a diferença no próprio edifício, o que
levou uma aluna a perguntar se era de fato o mesmo lugar. Destacamos ao fundo o
Mosteiro de São Bento e Arsenal de Marinha da Corte, atestando a referência.
Figura 2: O Desembarque. Johann Moritz Rugendas. Viagem pitoresca através
do Brasil. Paris: Lith. de G. Engelmann, 1835.

Disponível em:
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_iconografia/icon94994/icon94994.htm
O relato destacou a presença de negros e embarcações. Alguns perceberam

diferenças entre a vestimenta dos homens brancos, dos possíveis escravizados e, também,
entre os próprios negros. A presença predominante de crianças assustou. No deque, a cena
sugeriu aos alunos uma negociação entre os homens de negócios e agentes régios.
Novamente a presença policial foi percebida pelos discentes e destacada.
Finalizando essa primeira etapa, visitamos o Centro Cultural Banco do Brasil. Em

um momento de mais descontração, além de várias fotografias para as redes sociais dos
alunos, conversamos brevemente sobre a história do Banco do Brasil, fundado e falido
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pela primeira vez pelo rei D. João VI. A partir desse ponto, concluímos nosso primeiro
encontro, deixando os alunos livres para experimentar/experienciar os equipamentos
urbanos da cidade, que para muitos, lhe eram desconhecidos.

Como a abordagem interdisciplinar - Geografia e História - pode contribuir para a
leitura da história negra na paisagem carioca.
A Geografia e a História enquanto ciências voltadas para a compreensão da
organização das pessoas, objetos, ações no espaço e seus respectivos nexos temporais

contribuem para complexificar a leitura do cotidiano do aluno em relação ao seu meio e
ao contexto vivido.
No tocante às atribuições do professor de geografia, podemos dizer que este
possui como principal objetivo o desenvolvimento de um raciocínio geográfico voltado
para as ações de localizar, descrever e analisar o espaço que é intrínseco à sociedade,

tendo em vista que ele não é apenas o reflexo dessa, e sim a própria. Outro papel desta
disciplina escolar é o de conscientizar o discente a respeito dos impactos e importância
de suas próprias ações no espaço. Concordamos com Straforini ao afirmar que cabe
também ao ensino dessa ciência explicitar a espacialidade das ações que impactam
diretamente ou indiretamente no seu meio, transformando-o completamente ou em partes,
ou conservando-o em suas formas e interações.

Ainda para este autor, a geografia escolar produz essas ações, chamadas por eles
de práticas espacial, ao criar significados discursivos voltadas para a composição de
visões de mundo, a partir do conteúdo que seleciona em seu currículo. Isto é, o
conhecimento geográfico é uma maneira de olhar e um agir sobre o mundo transmitido
aos discentes. Esse sem dúvida é o maior mérito dessa matéria. Em um ambiente de ensino

não formal, como o centro do Rio de Janeiro, os alunos passam de espectadores para
agentes ativos na cena. Eles intervêm naquela paisagem ao animá-la e ao compô-la. O
campo é um meio para os alunos interpretarem e interagirem na paisagem, enquanto
conjunto de elementos físicos e simbólicos percebido através dos sentidos e delimitada
pelo alcance visual.
A História, por sua vez, ao pensar as ações humanas como um campo de luta que

não ocorre no abstrato, mas no espaço concreto, contribui para que o educando possa
realizar aquilo que em parte já estava na sua consciência, de ser subalterno, ou
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subalternizado: a percepção diacrônica dos mecanismos de coerção e a presença da
diferença. Essa proposta acredita na capacidade dos educandos e dos demais agentes
envolvidos de entender e agir sobre o mundo.

Considerações finais
O trabalho de campo se insere como um instrumento didático para o
reconhecimento, verificação e registro das constantes transformações que ocorrem na
paisagem; um recurso voltado para despertar o interesse sobre os fenômenos que ocorrem
no espaço vivido dos discentes, através do desenvolvimento de uma sensibilização do
olhar e das sensações percebidas ao longo do campo. Ele propicia, ainda, a compreensão
das contradições espaciais existentes, é um meio para elucidar a teoria apresentada em
classe e promover novos questionamentos sobre o tema, alguns despercebidos pelos
docentes, mais perspicazmente aventados pelos alunos, complexificando o que foi

anteriormente debatido.
Acreditando em todos esses benefícios, realizamos o projeto supracitado, tendo o
campo como prática fundante. Revisitando espaços consagrados pela narrativa colonial a
partir de uma nova perspectiva, buscamos identificar a presença dos subaltenizados e a
experiência da escravidão na paisagem carioca. Tal movimento, contribui para a
compreensão das continuidades e rupturas entre o passado e o presente.
No caso do percurso da Praça XV, os alunos retomaram os conteúdos acerca dos
usos da mão de obra escrava, da associação entre escravos e mercadoria, e da negritude
como pressuposto da ausência de liberdade. Recuperaram as informações sobre o tráfico
transatlântico de escravizados, e as transformações administrativas e espaciais da cidade.
Imaginaram outras formas de existir e notaram os silêncios na paisagem. Dificilmente,

eles voltarão a esse lugar sem visualizar a presença negra em cada um daqueles
equipamentos urbanos. Combinando perspectivas, a prática ajudou a indicar para os
alunos como o tempo e o espaço estão intrincados nas múltiplas dinâmicas sociais. A
localização ou não do desembarque de escravizados em um lugar determinado podia
alterar a leitura e compreensão dos sujeitos históricos sobre o espaço no passado, bem

como no presente.
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Por tudo que foi exposto, defendemos que as atividades extramuros,
especialmente com uma abordagem interdisciplinar, podem criar caminhos para os alunos
falarem sobre suas experiências, encarando-as e indo além. São possibilitadoras de novas

vivências e empoderamentos. Acreditamos que a educação anti-racista só pode virar
teoria a partir da prática. Essa é uma forma de colocar em tela inter-relações,
temporalidades distintas buscando respostas, e, não a resposta para problemas complexos.
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Resumo
A fim de contribuir com as discussões acerca do uso de jogos aplicados à Educação e ao
ensino de Inglês como Língua Estrangeira (English as a Foreign Language – EFL), o
presente trabalho propõe a análise de jogos digitais com resultados de experiência em
turmas do Ensino Fundamental. O objetivo é contribuir para a prática pedagógica de
Língua Inglesa (LI) utilizando técnicas de gamificação para estimular e facilitar a
compreensão do idioma. Nesse sentido, a escolha dos jogos digitais como recursos
didáticos baseou-se na observação da familiaridade dos estudantes com o mundo dos
games diante do relato de experiência de aulas de LI em turmas do Ensino Fundamental
de duas escolas particulares que oferecem um programa bilíngue com aulas de inglês
diárias. A partir dessa análise, esse trabalho visa discutir a contribuição das mecânicas de
jogos no ensino de LI bem como apontar algumas opções para professores de inglês e
demais profissionais da educação envolvidos na promoção desta disciplina, auxiliando no
aprimoramento de práticas pedagógicas neste contexto.
Palavras-chave: Língua inglesa; Gamificação; Ensino Fundamental; Jogos digitais.

THE ELECTRONIC GAME AS A TEACHING-LEARNING TOOL IN
ENGLISH LANGUAGE PEDAGOGICAL PRACTICES
Abstract
In order to contribute to the discussions about the use of games applied to Education and
to the teaching of English as a Foreign Language (English as a Foreign Language - EFL),
the present work proposes the analysis of digital games with results of experience in
Ensino Fundamental classes. The objective is to contribute to the pedagogical practice of
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English Language (EL) using gamification techniques to stimulate and facilitate the
understanding of the language. In this sense, the choice of digital games as didactic
resources was based on the observation of the students' familiarity with the world of
games in view of the experience report of EL classes in elementary school classes from
two private schools that offer a bilingual program with daily English classes. From this
analysis, this work aims to discuss the contribution of game mechanics in the teaching of
EL as well as to point out some options for English teachers and other education
professionals involved in the promotion of this discipline, helping to improve pedagogical
practices in this context.
Keywords: English language; Gamification; Elementary School; Digital games.

Introdução
As novas tecnologias têm transformado as formas de interação em diversos
âmbitos e exercido um papel importante no processo de aprendizagem. Estamos cercados
de uma série de mídias (texto escrito, imagem, som, vídeo etc.) que tornam o mundo
virtual mais dinâmico e atrativo. Considerando a sociedade como um organismo marcado
pelo digital, novas formas de leitura devem ser consideradas, a fim de que se detone um
processo educativo de alfabetização e letramento significativo, que leve em conta a
multiplicidade tecnológica que hoje se apresenta e que não pode ser negada
(COSCARELLI; RIBEIRO, 2011). Aos poucos, nos apropriamos dessas tecnologias e
tornamos seu uso uma competência a ser desenvolvida pelos alunos. Entretanto, é
necessária uma reflexão sobre o papel dessas tecnologias no processo de aprendizagem,
fazendo prevalecer as interações com a realidade.
Refletindo essa prática dentro do contexto do ensino de língua inglesa no Brasil,
que enfrenta desafios de diversas origens, pode-se inferir que as Tecnologias Digitais da
Informação e Comunicação (TDICs), enquanto recursos didáticos, exercem papel
fundamental no ensino do idioma, ampliando as possibilidades de interação com o mundo
globalizado em que vivemos. Segundo o estudo do British Council “O Ensino de Inglês
na Educação Pública Brasileira” realizado em 2015, p. 15,
para os professores, os recursos didáticos, especialmente os tecnológicos, têm
uma relevância maior no ensino do inglês do que em outras matérias. No seu
entender, o inglês é uma disciplina que demanda mais atividades lúdicas,
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coletivas e interativas para gerar engajamento dos alunos e envolvimento
prático com a língua.

No caso da língua inglesa, o fácil acesso à informação possibilitado pelas TDICs
proporciona o contato com diversas formas culturais estrangeiras (músicas, filmes,
literatura, jogos etc.) e desperta nos alunos o interesse pelo idioma. No Brasil, “cerca de
24,3 milhões de crianças e adolescentes, com idade entre 9 e 17 anos, são usuários de
internet [...], o que corresponde a cerca de 86% do total de pessoas dessa faixa etária no
país” (CRUZ, 2019). A “Pesquisa sobre o uso da internet por crianças e adolescentes no
Brasil 2018” realizada pela TIC Kids Online Brasil em 2019, p. 18, estima que mais da
metade das crianças e adolescentes entrevistados utilizam a internet para jogar sem
conexão ou conectados com outros jogadores. Com relação ao mercado de games,
observa-se que este tem expandido consideravelmente. Segundo o levantamento realizado
em 2018 pelo principal fornecedor global de análise de jogos, Newzoo, o Brasil ocupa a
13ª posição no ranking de mercado de games no mundo, somando 75,7 milhões de
jogadores (NEWZOO, 2018). Isso aponta um crescimento no consumo de jogos digitais
da população online do país, o que está diretamente ligado aos estudantes da Educação
Básica.
Baseando-se no aumento do número de jogadores no Brasil com faixa etária
correspondente aos alunos do Ensino Fundamental, o presente trabalho busca analisar
jogos digitais cujas propostas envolvam a Língua Inglesa e estejam relacionadas aos
conteúdos desenvolvidos nas turmas observadas (do 4º ao 8º ano) com o intuito de
investigar e discutir mecânicas de gamificação que possam atrair a atenção dos alunos e
contribuir para sua aprendizagem.
Os jogos contribuem para o processo de ensino aprendizagem pois provocam
emoções positivas e estimulam a cognição. Segundo Furió et al. (2013), conforme citado
por Busarello et al. (2014, p. 13), “o ato de jogar, além de proporcionar prazer, é um meio
de o sujeito desenvolver habilidades de pensamentos e cognição, estimulando a atenção
e memória”. Além disso, os jogos apresentam um grande fator motivacional que
proporciona o estímulo do aluno-jogador durante o processo de ensino-aprendizagem. De
acordo com Vianna et al. (2013), também citado por Busarello et al. (2014, p. 14), “a
gamificação tem como princípio despertar emoções positivas e explorar aptidões,
atreladas a recompensas virtuais ou físicas ao se executar determinada tarefa”.
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Apesar das diversas implicações trazidas pela inserção de atividades digitais no
contexto escolar, o foco aqui é analisar os jogos Kahoot e Under the Sea - Time levandose em consideração os objetivos de ensino de LI nas séries observadas e examinando
como suas mecânicas de jogo e promoção de engajamento contribuem para a prática
pedagógica de Língua Inglesa no estímulo e facilitando a compreensão do idioma. Para
isso, este trabalho desenvolverá ideias e explicará conceitos baseados no referencial
teórico pesquisado e será divido por subseções em: incorporação das atividades ao
currículo e disposição de recursos didáticos digitais; outras implicações e análise dos
jogos. Nos dois primeiros tópicos serão discutidas as implicações da aplicação de jogos
digitais no contexto escolar, enquanto na última subseção serão analisados os dois jogos
selecionados para este relato.

Letramentos digitais
Atualmente, há uma preocupação acerca das mudanças na sociedade causadas pela
ampliação do acesso à internet e aos jogos eletrônicos, principalmente com relação ao uso
da língua e ao comportamento. Entretanto, novas tecnologias geralmente trazem
mudanças para a organização da sociedade, que aos poucos se reorganiza de forma a
incluí-las. Segundo Dudeney (2016), “alguns observadores percebem perdas, tais como
o declínio de abordagens mais lineares de leitura ou abordagens mais reflexivas de escrita.
Mas outros percebem ganhos, tais como a educação por meio de redes pessoais de
aprendizagem, ou projetos colaborativos baseados na inteligência coletiva”.
Como a possibilidade de um retrocesso é remota, novos caminhos devem ser – e
vêm sido – explorados de forma que possamos usar as novas tecnologias a nosso favor.
Isso inclui pensar a educação de agora para a formação de indivíduos cujo futuro, diante
de tantas transformações que vivemos hoje, ainda não pode ser vislumbrado de forma tão
clara. Contudo, já conseguimos delinear a formação de uma sociedade e economia
marcada pela interconexão digital – mais do que já é atualmente. E para acompanhar essa
sociedade do futuro, é preciso desenvolver habilidades próprias do século XXI, tais como
criatividade e inovação, pensamento crítico e capacidade de resolução de problemas,
colaboração e trabalho em equipe, autonomia e flexibilidade, aprendizagem permanente
(DUDENEY, 2016). Além disso, é necessário ser capaz de interagir com e através de
tecnologias digitais, o que determina também o desenvolvimento de letramentos digitais.
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Diante desse cenário, devemos pensar em incluir tecnologias do século XXI no
ensino de alunos do século XXI, o que vai muito além do letramento impresso tradicional.
Privá-los disso, especialmente no ensino de língua estrangeira – e mais ainda em
contextos onde os alunos ainda não reconhecem a importância desse conhecimento, seja
pela maturidade ou pela situação socioeconômica –, é tirar-lhes a oportunidade dessa
formação que o futuro nos propõe e de significar os assuntos tratados em sala de aula.
Com o advento do letramento digital, outras questões tornaram-se também
pertinentes para sustentar a viabilidade do mesmo, como a incorporação das atividades
ao currículo, preparo dos professores, conhecimento prévio e habilidades digitais (e, nesse
caso, linguísticas) dos alunos, escolha das atividades e como lidar com espaços escolares
tecnologicamente limitados.

Todas essas questões serão brevemente discutidas no

desenvolvimento desta pesquisa.
Dentro dos letramentos digitais, destaca-se ainda uma necessidade crescente de
letramento referente aos jogos digitais. Dudeney (2016, p. 30) explica que
Trata-se de um macroletramento – em outras palavras, de um letramento
inspirado em vários outros – e envolve habilidades linguísticas,
multimidiáticas, espaciais, cinestésicas e outras. Além do mais, a noção
referida por Gee (2017b), como “identidade projetiva” (ou seja, a identidade
frequentemente idealizada escolhida pelas pessoas para se projetarem através
de seus avatares em ambientes virtuais) está ligada ao letramento pessoal.

O autor ainda afirma que, no futuro, ambientes de jogos virtuais podem se tornar
espaços de aprendizagem onde as pessoas interagiriam, adquirindo diversos tipos de
letramentos. Mas não é preciso ir tão longe para perceber a crescente aplicação de jogos
eletrônicos educativos em sala de aula. Isso porque os jogos proporcionam emoções
positivas que propiciam uma aprendizagem mais significativa através de técnicas de
gamificação.

Gamificação na educação
Gamificação é a aplicação de mecanismos de jogos (motivação, recompensa,
diferentes níveis de habilidade etc.) em um contexto fora do jogo, como palestras, aulas
e treinamentos. Apesar do termo ser relativamente recente, a gamificação está presente
no ensino há bastante tempo, mesmo em situações simples, como ganhar uma estrelinha
ao atingir um determinado objetivo estabelecido pelo(a) professor(a).
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O principal objetivo da gamificação na educação é estimular a memória e/ou
atenção do aluno e desenvolver habilidades de pensamento e cognição, contribuindo para
a aprendizagem. Além de explorar aptidões e de proporcionar prazer, os jogos
proporcionam o fator motivacional, amparado pelo engajamento. De acordo com DeaterDeckard et al. (2013, p. 22), engajamento é um conjunto de estágios de atenção
direcionada no qual a motivação oriunda de emoções positivas serve para reter e sustentar
as competências cognitivas e motoras do aprendiz, que geralmente demandam um grau
de esforço. Segundo o autor, os estágios de engajamento incluem componentes
cognitivos, comportamentais e afetivos.
O engajamento está ligado ao nível de dificuldade da atividade e também a outros
diversos fatores individuais. No geral, se uma atividade é muito fácil ou muito difícil, o
engajamento é menor; porém, “se a atividade estiver dentro dos limites de habilidade dos
alunos (em outras palavras, se estiver dentro do que Vygotsky chama de Zona de
Desenvolvimento Proximal; Chaiklin, 2003) e se for suficientemente desafiadora, então
o engajamento aumenta” (DEATER-DECKARD et al., 2013, p. 22). Nesse sentido, o
engajamento dos jogadores ocorre através de motivações intrínsecas (quando o indivíduo
se interessa por vontade própria) e extrínsecas (devido a alguma recompensa material
e/ou social). Para Busarello (2014, p. 18),
No caso dos jogos, os comportamentos intrínsecos estão baseados nas relações
mecânicas, que compõem os elementos para o funcionamento do jogo e
permitem as orientações nas ações do jogador; dinâmicas, que são as interações
entre o jogador e as mecânicas do jogo; e estéticas, que dizem respeito as
emoções do jogador durante a interação com o jogo. Essa relação resultada das
relações anteriores entre as mecânicas e as dinâmicas, que levam à criação das
emoções do jogador. (BUSARELLO ET AL, 2014, apud ZICHERMANN;
CUNNINGHAM, 2011):

Além das mecânicas de jogos, para motivar os jogadores, o jogo também precisa
contar com uma boa narrativa. Uma vez que o jogo passa pela construção de uma
narrativa que permite ao jogador se envolver emocionalmente com o jogo, o mesmo
proporciona um ambiente propício para o processo de ensino-aprendizagem.
Todo jogo está fundamentado em regras nas quais o jogador deve conhecer para
poder jogar. As regras estão relacionadas a outros fatores, como metas e feedback, que
contribuem para o engajamento do aluno e reforçam o benefício da gamificação, uma vez
que em um contexto de aprendizagem fora do jogo os objetivos e o parecer de seu
desenvolvimento podem não ser claramente definidos.
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Para desenvolver um artefato com base em gamificação, Busarello et al. apud
Vianna et al. (2013) identificam quatro características essenciais na mecânica dos jogos:
a meta (motivo para a realização da atividade que deve servir como orientação para tal),
as regras, o sistema de feedbacks (orientação sobre a posição do jogador dentro do jogo)
e a participação voluntária (aceitação dos elementos anteriores). De acordo com Busarello
et al. (2014, p. 26),
Simões, Redondo e Vilas (2013) entendem que em um contexto educacional
aspectos dos jogos como repetição de experimentos, ciclos rápidos de resposta,
níveis crescentes de dificuldade, diferentes possibilidades de caminhos,
reconhecimento e recompensa são extremamente significantes para a
aprendizagem. Da mesma forma, Li, Grossman, Fitzmarurice (2012) destacam
elementos encontrados nos jogos que podem favorecer a motivação do jogador,
entre eles: Situações Fantasiosas [...]; Objetivos Claros [...]; Feedback e
Orientação [...]; Crescimento Contínuo de Habilidades [...]; Tempo e Pressão
[...]; Recompensas [...]; Estímulos [...].

A análise desses critérios é importante não só para o desenvolvimento de um jogo,
mas também para a análise de como suas mecânicas podem contribuir para o engajamento
dos alunos-jogadores. Nesse sentido, Busarello et al. (2014, p. 28) cita uma série de
ferramentas que, segundo Zichermann e Cunningham (2011), têm a capacidade de
produzir respostas estéticas significativas aos jogadores. Essas ferramentas foram
organizadas no quadro-resumo a seguir.
Tabela 1 – Quadro-resumo de ferramentas de jogos.
FERRAMENTA
PONTO

DEFINIÇÃO/FUNÇÃO
Possibilita o acompanhamento dos jogadores durante a interação com
o sistema, podendo servir como estímulo para o jogador e/ou parâmetro
para o desenvolvedor.

NÍVEIS

São etapas que indicam o progresso do jogador dentro do jogo.

PLACAR

Tem como propósito a realização de comparações entre jogadores.

DIVISAS

São elementos simbólicos – como distintivos – com o objetivo de
marcar os objetivos e constantes progressos dentro do sistema.

INTEGRAÇÃO

Possibilita que um jogador inexperiente se veja inserido no sistema.
Este é um parâmetro que indica o desenvolvimento do engajamento do
jogador ao experienciar um jogo pela primeira vez.

DESAFIOS E MISSÕES

São dados aos jogadores indicando as direções daquilo que deve ser
feito dentro do universo da experiência.
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LOOPS

DE

ENGAJAMENTO

A criação e manutenção de emoções motivadoras sucessivas
contribuem para que o jogador tenha um contínuo processo de
reengajamento na experiência do jogo.

PERSONALIZAÇÃO

Pode ser caracterizada de várias formas e possibilita a transformação
de itens do sistema pelo jogador. Devem ser disponibilizadas de modo
gradual uma vez que poucas ou muitas escolhas podem desmotivar o
envolvimento do indivíduo.

REFORÇO

E

FEEDBACK

Servem para fornecer dados ao jogador, informando-o onde se
encontra no ambiente e o resultado de suas ações.

Fonte: Adaptado de BUSARELLO et al. (2014, p. 29).
Os autores ainda separam doze mecânicas de jogos que são utilizadas em
profundidade dentro de games atuais (Busarello et al. apud Zichermann; Cunningham,
2011):
Tabela 2 – Quadro-resumo de ferramentas de jogos utilizadas atualmente.
FERRAMENTA

DEFINIÇÃO/FUNÇÃO

RECONHECIMENTO DE

Ao tentar desvendar a complexidade do novo universo, o jogador busca

PADRÕES

reconhecer padrões que o auxiliam a organizar o mundo ficcional.

COLETA

Coleta de materiais possivelmente úteis no futuro.

SUPRESA

E

PRAZER

As formas de utilização variam e dependem do efeito esperado.

INESPERADO
ORGANIZAÇÃO

E

CRIAÇÃO DE ORDEM

Alguns perfis de jogadores são atraídos com sistemáticas de
organização de elementos ou conjuntos, principalmente quando são
recompensados por isso.

PRESENTEAR

Muitas dessas mecânicas consistem em dar algo a alguém para ganhar
algo em troca. A lógica desta ferramenta não é o valor, mas sim se o
presente é divertido e fácil.

FLERTE E ROMANCE

Servem como forma interessante – e simpática – de promover o
envolvimento entre os jogadores.

RECONHECER

PARA

Consiste basicamente em entender como funcionam as regras do

REALIZAR

ambiente para então realizar uma determinada tarefa.

LIDERANÇA

Ferramentas em que a recompensa foca no poder de liderança do
jogador.

FAMA

A métrica deste item está ligada ao número de pessoas que veem,
assinam, falam, compartilham algo de alguém.

TORNANDO-SE HEROI

Esta ferramenta é baseada em jogos populares baseados no conceito de
resgate à princesa, ou similares. Atualmente, o comportamento do
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indivíduo pode ser estruturado para outros jogadores, assim as
recompensas dirigem-se aos pares.
STATUS

Define hierarquias dentro dos sistemas.

NUTRIÇÃO

E

CRESCIMENTO

Conceito onde os jogadores devem ter que cuidar de certo ambiente
para florescê-lo. Ou seja, a ideia é de que o indivíduo invista e controle
em determinadas ações para ter um resultado futuro.

Fonte: Adaptado de BUSARELLO et al. (2014, p. 31).
Incorporação das atividades ao currículo e disposição de recursos didáticos digitais
Ao incorporar atividades digitais ao currículo, esbarramos em dois questionamentos
principais: como e quando. Com relação à forma com que essas atividades devem ocorrer,
não há uma regra. É necessário pensar as atividades de forma que essas não sejam
reduzidas à resolução de exercícios a fim de que não se reproduza velhas práticas de modo
digital. As tecnologias digitais têm espaço para essas práticas também, mas é preciso
oportunizar a produção e o caráter colaborativo que essas ferramentas possibilitam para
estimular os estudantes.
Já com relação ao segundo questionamento, é preciso planejamento e uso crítico
das novas tecnologias, que podem complementar diversos conteúdos. Ainda que os
professores precisem seguir um programa de ensino e que este nem sempre permita tempo
suficiente para acrescentar atividades, é possível adaptar os processos didáticos. Nesse
sentido, Dudeney (2016, p. 301) explica que
Não existe uma sequência certa para ensinar letramentos digitais. As atividades
digitais que decidamos integrar ao nosso currículo dependerão de vários
fatores. A questão fundamental é como exatamente podemos integrar os
letramentos digitais em nossos programas de ensino. Isto dependerá de nosso
próprio contexto de ensino e do currículo que tenhamos de seguir.

Além da questão curricular, muitos professores podem se deparar com ambientes
tecnologicamente limitados. Para atividades realizadas nesses espaços, deve-se pensar em
alternativas viáveis, como compartilhamento de equipamentos ou o modelo “Traga seu
próprio dispositivo”. Este último, porém, implica a organização das tarefas em aparelhos
com capacidades diferentes e também a falta de controle do que está sendo acessado pelos
alunos.
Essa nova realidade também traz consigo consequências que refletem diretamente
no currículo, como as habilidades digitais dos estudantes e professores – que serão
determinantes na duração da aula planejada – e a forma de avaliar a contribuição dessas
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ferramentas para o processo de ensino aprendizagem. A busca da solução para essas
questões é contínua e varia de acordo com as diferentes realidades.

Outras implicações
Além da incorporação de atividades ao currículo e espaços tecnologicamente
limitados, a inclusão de jogos digitais implica outras situações como habilidades
linguísticas e/ou digitais dos alunos e preparo dos educadores.
No contexto de escolas regulares, em termos de competências tecnológicas e, no
caso do EFL (English as a Foreign Language – Inglês como Língua Estrangeira),
linguísticas, a probabilidade de nos depararmos com turmas heterogêneas é grande. Isso
porque cada aluno detém um conhecimento prévio e nem sempre suas habilidades estão
niveladas.
No caso da aptidão digital, é comum que alunos que tenham mais contatos com
ferramentas digitais tenham mais facilidades para realizar tarefas nesse meio – o que
implica ter mais ou menos dificuldade com determinadas tarefas de acordo com o seu
uso. Isso quer dizer que alunos que usam ferramentas de busca com frequência podem
não apresentar a mesma habilidade com programas de edição, por exemplo. Com relação
aos jogos, essa heterogeneidade torna-se ainda mais evidente dado que estes exigem
habilidades mecânicas diferentes para cada tipo de jogo (luta, corrida, tiro, simulação de
vida real etc.).
Já com relação às habilidades linguísticas, é comum encontrarmos alunos com
diferentes níveis de conhecimento em inglês em uma mesma turma devido a diversos
fatores, como vivência, incentivo familiar, realização de aulas particulares, interesse
próprio e contato com material em inglês (filme, música, jogos etc.). Diferentemente de
um curso de idiomas, os alunos de uma mesma turma em escolas regulares não são
nivelados, o que torna esse trabalho mais desafiador e propício a atividades colaborativas
no âmbito digital.
O planejamento das atividades deve ser feito pensando nessa diversidade e
buscando formas de equilibrar as diferenças ao longo das aulas. É importante também
observar a evolução dos estudantes bem como seus interesses e motivações a fim de obter
maior receptividade da proposta digital pelos mesmos.
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Além de desenvolver competências tecnológicas nos alunos, é preciso também
desenvolvê-las nos professores. Esse é um assunto que permeia a discussão da integração
do desenvolvimento tecnológico na formação (continuada) do corpo docente e que traz
diversas implicações.
Os Padrões de Competência em TIC [Tecnologias da Informação e
Comunicação] para Professores, publicados pela Unesco (2008), oferecem
uma proposta de formação para ensino superior que vai além da chamada
alfabetização tecnológica. Este documento enumera competências e
habilidades que devem ser adquiridas pelos professores que estão vinculados
à alfabetização tecnológica. (BITTENCOURT, 2017, p. 58)

As mudanças na estrutura da formação docente é um processo a longo prazo,
contudo precisamos gerar soluções para o agora. Reconhecer a importância da
incorporação de atividades digitais ao currículo é uma delas. Ao planejarmos tais
atividades, precisamos também descobrir como usar todas as ferramentas que propomos
e assim nos preparamos também para as possibilidades proporcionadas pelas TDICs.

Análise dos jogos
Foram selecionados dois jogos para essa pesquisa, Kahoot e Under the Sea – Time,
cuja análise está baseada nos itens da tabela 1 e no diário de campo realizado com turmas
do 4º ao 8º ano de duas escolas particulares que oferecem um programa bilíngue em Rio
das Ostras – RJ. Dentro deste programa, os alunos participam de cinco aulas de Língua
Inglesa de cinquenta minutos por semana, as quais são desenvolvidas através da
interdisciplinaridade.
Os jogos foram escolhidos a devido à relação que tinham com os conteúdos
programáticos e a partir da vivência e observação das turmas.

Kahoot!
Disponível em: www.kahoot.com
Kahoot! é uma plataforma de aprendizado baseada em jogos que possibilita criar,
compartilhar e jogar jogos educativos em formato de perguntas. A plataforma conta com
jogadores em mais de 200 países e é utilizada por mais de 50% dos professores dos
Estados Unidos.
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A meta do jogo é responder as perguntas corretamente e o mais rápido possível. As
perguntas podem ser criadas de acordo com diversos temas, logo a narrativa do jogo é
variável, podendo haver personagens ou não. Há a possibilidade de definir o tempo de
resposta para cada uma delas (dentro das opções liberadas pelo jogo) e pode-se inserir
imagens e vídeos nas perguntas.
Os questionários aplicados e avaliados neste trabalho envolveram três tipos de
pergunta disponibilizados pela plataforma: quiz, true or false (verdadeiro ou falso) e
puzzle. No tipo quiz, as perguntas podem ser criadas em forma de questão múltipla
escolha com até quatro opções de resposta (podendo haver mais de uma correta). No
puzzle, o jogador deve ordenar as palavras a fim de acertar a frase original.
O jogo pode ser jogado no modo classic (um dispositivo por jogador) ou team (um
dispositivo para um grupo de jogadores).
As ferramentas de jogo desenvolvidas pelo Kahoot! foram analisados conforme a
tabela a seguir de acordo com as informações das tabelas 1 e 2.
Tabela 3 – Análise das ferramentas de jogo proporcionadas pelo Kahoot!.
FERRAMENTA

ANÁLISE
A pontuação varia não só quando a resposta está correta como também
com o tempo que o jogador leva para responder (quanto menor o

PONTO

tempo, maior a pontuação). Este é um dos principais fatores de
engajamento observado.
A complexidade do jogo varia de acordo com as perguntas – que
podem ser dispostas aleatoriamente –, porém este só apresenta um

NÍVEIS

nível.
O placar é disponibilizado após o feedback de cada pergunta,
mostrando os cinco jogadores que tiveram os melhores resultados da

PLACAR

partida. Ao final das perguntas, a plataforma forma um ranking com os
três jogadores que conquistaram as melhores pontuações.
Não há divisas. O progresso dos jogadores dentro do sistema é

DIVISAS

mostrado no placar ao término de cada pergunta.

INTEGRAÇÃO
DESAFIOS E MISSÕES

A regra do jogo (quiz) é clara e em poucas partidas o jogador consegue
fazer o reconhecimento dos padrões do jogo, o que facilita a integração.
Não há.
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A plataforma indica no placar o avanço dos jogadores que se

LOOPS DE
ENGAJAMENTO

destacaram nas últimas perguntas mesmo que estes não estejam
posicionados como os cinco primeiros.
A personalização do jogo pode ser identificada na escolha do
nickname, que é o nome que o jogador escolhe para representá-lo na

PERSONALIZAÇÃO

partida. No modo classic, os jogadores apresentam nicknames
individuais; no modo team, os jogadores definem um nickname para o
grupo.
O feedback é imediato. Assim que todos os jogadores respondem uma
pergunta ou quando o tempo para tal acaba, a plataforma disponibiliza
a resposta correta e a quantidade de jogadores que escolheu cada opção
de resposta. O jogo disponibiliza a coleta de dados para o aplicador

REFORÇO E FEEDBACK

(nesse caso, o professor), informando a performance geral da partida,
o placar detalhado e as respostas individuais dos jogadores e tempo de
resposta para cada pergunta. Esses dados são disponibilizados em uma
planilha excel, o que possibilita a organização dos dados de forma a
criar gráficos e afins para análises futuras.

Fonte: Elaborada pela autora.
Este jogo foi avaliado em todas as turmas pelo menos uma vez. Nas turmas de 4º e
5º ano a aplicação aconteceu mais de uma vez. As duas turmas de 5º ano observadas
experienciaram os dois jogos analisados nesse trabalho e notou-se que o nível de
engajamento proporcionado pelo Kahoot! é mais alto e que os resultados proporcionados
pelo outro jogo analisado neste trabalho. Observou-se também que:
•

o jogo pode ser jogado até duas vezes seguidas (nas turmas de 4º e 5º ano) ou mais
de uma vez em oportunidades diferentes, mesmo que as partidas sejam sobre o
mesmo questionário;

•

a inserção dos jogadores no formato de pergunta quiz é fácil, porém ao serem
apresentados ao puzzle (ordenação de palavras) pela primeira vez, houve um
declínio no engajamento devido à falta de familiarização com o jogo. Percebeuse aumento no engajamento quando os alunos jogaram na modalidade puzzle pela
segunda vez, quando conseguiram entender a dinâmica do jogo, mas ainda assim
observou-se a preferência dos jogadores pela opção quiz;
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•

o questionário despertava mais interesse quando apresentava perguntas de
diferentes disciplinas estudadas ao longo do trimestre, como geografia,
matemática e ciências;

•

o resultado da coleta de dados oferecida pela plataforma não é completamente
confiável uma vez que os alunos que chegam à conclusão da resposta mais rápido
a dizem em voz alta, possibilitando que os demais alunos que estiverem ao redor
selecionem a opção de acordo com a instrução do colega e não necessariamente
de acordo com seu conhecimento;

•

caso não haja conexão com a internet ou a mesma esteja lenta, o jogo é
comprometido;

•

o jogo apresenta algumas falhas técnicas que fogem do controle do
professor/aplicador.
De maneira geral, a experiência com o jogo em todas as turmas foi positiva e o

mesmo apresentou-se como uma ferramenta apropriada. Sugere-se a criação e aplicação
de questionários como recurso de revisão de conteúdos.

Under the Sea! - Time
Disponível em:
http://www.learnalberta.ca/content/me3usa/flash/index.html?goLesson=13
Under the Sea – Time é um jogo de um curso de matemática desenvolvido pela
LearnAlberta.ca. O site é designado para professores de Alberta (Canadá) da Educação
Infantil ao Ensino Médio e utiliza recursos digitais de ensino aprendizagem produzidos
pelo Ministério da Educação.
O jogo selecionado está relacionado a problemas matemáticos envolvendo medidas
de tempo como segundo, hora, dia etc. Como o nome sugere, o jogo se passa no fundo do
mar, onde um peixe guia outro peixe (avatar do jogador) pelo caminho que os leva a dois
tópicos, passage of time e calendar, os quais contêm três atividades que o jogador deve
resolver para desbloquear um tesouro, demonstradas na tabela abaixo.

Cadernos de Educação Básica, Rio de Janeiro, v. 6, n. 1, jan./abr. 2021

54

Tabela 4 – Atividades do jogo Under the Sea! – Time.
TÓPICO

ATIVIDADES
Ordenar as medidas de tempo da mais curta a mais longa (segundos,
minutos e horas).

PASSAGE OF TIME

Classificar ações rotineiras (escovar os dentes, estalar os dedos, piscar etc.)
entre atividades que podem ser realizadas em minutos ou segundos.
Encontrar os pares que representam o mesmo período de tempo. Exemplo:
uma semana – 7 dias; 24 horas – 1 dia.

CALENDAR

Problemas matemáticos envolvendo datas de acordo com um calendário e
estruturas gramaticais relacionadas ao presente, passado e futuro simples.

Fonte: Elaborada pela autora com base no jogo Under the Sea - Time.
A dinâmica do jogo é intuitiva e o jogador pode realizar as atividades na ordem que
desejar.
O primeiro passo do jogo é inserir o nome do jogador e o nome do peixe (avatar)
do jogador. Em seguida, as instruções são demonstradas através de áudio e por escrito.
Há quatro personagens: o peixe que acompanha o avatar do jogador e dá as orientações
durante o jogo; o peixe do jogador (avatar); a estrela do mar, que dá o feedback das
atividades realizadas; e a ostra, que dá as instruções das atividades, explicando através de
uma animação que simula a tarefa.
O tesouro é desbloqueado ao completar todas as tarefas dos dois tópicos. Após a
conclusão, há um certificado da lição com a opção de impressão e um túnel do tempo no
qual os tesouros estão inseridos. O jogador precisa explorar esse túnel, clicando em cada
uma das opções. As opções (tesouros) dispõem de atividades diversificadas e todas
oferecem a opção de ajuda (help). São elas:
•

Goal time: Há uma máquina que estabelece a quantidade de segundos que você
deve adivinhar. Ao clicar no botão start a máquina começa a contar os segundos
sem que o jogador veja a contagem. O mesmo deve clicar no botão stop ao achar
que o tempo estabelecido pela máquina foi atingido. A atividade também oferece
a opção de recomeçar (reset), trocar o tempo estabelecido (new time) e o registro
das últimas 10 tentativas do jogador.

•

Complete the puzzle: Um quebra cabeça com as partes embaralhadas é exibido e
o jogador deve definir em quantos segundos ele acha que conseguirá concluir a
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tarefa. O tempo máximo é de um minuto e há a opção de escolher outra imagem
de quebra-cabeça.
•

Conversor de tempo: Um conversor disponibiliza cinco medidas de tempo
(segundos, minutos, horas, dias e semana) e o jogador pode inserir um número
em uma das opções. Em seguida, clica em “convert” e a máquina faz a conversão
dessa medida de tempo de acordo com as outras quatro opções. Os dados podem
ser apagados e (re)inseridos quantas vezes o jogador quiser.

•

Gerador de calendário: Nessa atividade, o jogador cria um calendário que pode
ser impresso. Ele escolhe o mês e o ano, uma imagem de fundo e pode adicionar
adesivos nos dias (vacation, don’t forget, special day etc.).

•

Corrida do cavalo marinho: Ao clicar em start um cavalo marinho começa uma
corrida de um ponto a outro e o jogador precisa contar mentalmente quantos
segundos o personagem leva para realizar a atividade. Ao final, o jogador registra
o tempo e clica em check, quando ocorre o feedback e resultado. Há a opção de
jogar novamente ao clicar em new swim.
As ferramentas de jogos foram identificadas e analisadas conforme a tabela abaixo

de acordo com as informações das tabelas 1 e 2.
Tabela 5 – Análise das ferramentas de jogo proporcionadas pelo Under the sea! –
Time.
FERRAMENTA

ANÁLISE

PONTO

Não há ponto, placar, nível ou tempo, o que suaviza a pressão da

NÍVEIS

partida. Apesar desse fator diminuir o engajamento, observa-se esse
fato como um ponto positivo já que os estudantes – especialmente os
de EFL – precisam de concentração para realizar as tarefas, que

PLACAR

demandam conhecimento matemático e linguístico.
As divisas são os símbolos de check que mostram o desenvolvimento
do jogador na partida. Quando as três atividades de um tópico são

DIVISAS

realizadas corretamente, aparece um símbolo de check na placa que
representa o tópico, informando que o mesmo foi concluído.
O jogo apresenta uma narrativa e estética simples e objetiva, o que
torna o reconhecimento dos padrões mais fácil e consequentemente

INTEGRAÇÃO

proporciona uma boa integração dos jogadores. A dinâmica do jogo
também é clara e permite ao jogador uma partida livre, uma vez que a
ordem das atividades é definida por ele.
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A missão do jogo é desbloquear o tesouro, que disponibiliza novas
DESAFIOS E MISSÕES

atividades ao ser alcançado. Não há desafios além das atividades
propostas.

LOOPS

DE

ENGAJAMENTO
PERSONALIZAÇÃO

Os loops de engajamento ocorrem devido a diversidade de tarefas, o
que gera a curiosidade do jogador.
A personalização do jogo pode ser identificada pelo avatar (peixe),
porém não há opção de customização deste, apenas de identificação.
O sistema de feedback é imediato. A estrela do mar comenta os
resultados através de texto e, quando há alguma resposta incorreta, esta

REFORÇO E FEEDBACK

retorna para a posição inicial para que o jogador tente novamente
enquanto as respostas corretas permanecem na tela. Ao selecionar cada
tópico, o jogo fornece a posição do jogador, informando quantas
atividades estão pendentes.

Fonte: Elaborada pela autora.
Na parte inferior da tela, há a opção de glossário (com animação) com as palavras
utilizadas na lição e no curso (de matemática), além de uma atividade impressa do mesmo
tema.
Quanto às mecânicas de jogos, as regras, meta e feedback são satisfatórios, porém
para alunos de EFL a barreira linguística pode ser um fator a dificultar a jogabilidade uma
vez que todas as instruções são em inglês.
Durante a aplicação do jogo nas turmas de 5º ano observou-se que:
•

o jogo manteve os jogadores concentrados durante o jogo e os mesmos
expressaram suas emoções ao atingir os objetivos;

•

apesar de ter sido explicado resumidamente antes da partida, a dinâmica do jogo
ficou clara para os jogadores mesmo com todas as instruções em inglês;

•

o tempo de conclusão da partida variou muito devido às aptidões digitais,
linguísticas e matemáticas dos jogadores – especialmente em relação às duas
últimas –, porém todos conseguiram concluir a partida com sucesso dentro do
tempo previsto (30 minutos);

•

o jogo não apresentou falhas técnicas;

•

a atividade foi realizada individualmente e poucos alunos pediram ajuda (alunoprofessor e aluno-aluno) durante o processo;
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•

os alunos que geralmente apresentam dificuldade com o idioma e realizam as
atividades baseados na de outros colegas mostraram-se mais determinados a
resolver as tarefas sozinhos;

•

os alunos que tiveram dificuldade com o vocabulário das atividades (e não com
a dinâmica da mesma) usaram a ferramenta Google Tradutor ou perguntaram à
professora ou aos colegas o significado das palavras.
De maneira geral, esse jogo exigiu mais atenção e foco dos jogadores do que outros

jogos vivenciados ao longo do ano letivo, porém eles mostraram-se menos empolgados
durante a partida do que nos demais. Isso pode ter ocorrido devido a diversos fatores,
como: o fato do Under the Sea não ter limite de tempo para realizar as tarefas, diminuindo
a pressão; o jogo exigir uma maior concentração por envolver problemas de raciocínio
lógico; o entendimento linguístico não estar ligado a palavras isoladas (vocabulário), mas
a um contexto interdisciplinar; não haver competição entre outros jogadores; e o interesse
dos alunos em solucionar os problemas, deixando a disciplina de inglês em segundo plano
e tornando a matemática o assunto principal. Contudo, a experiência do jogo foi positiva
no âmbito cognitivo e emocional. Sugere-se a aplicação do jogo para prática de problemas
matemáticos e interpretação de texto em LI dentro deste contexto, bem como a exploração
dos diversos jogos desenvolvidos pela plataforma com a mesma finalidade.

Considerações Finais
A gamificação na educação tem se tornado cada vez mais utilizada devido às
diversas vantagens no processo de ensino-aprendizagem além de dialogar com a realidade
dos alunos do século XXI. É uma maneira de aprender (ou revisar) de forma prazerosa,
estimulando a atenção e a memória e reforçando o processo cognitivo por envolver as
emoções do aluno.
Lidar com as novas tecnologias na educação, entretanto, é uma atividade que requer
planejamento e pensamento crítico a fim de não tornarmos essa ferramenta uma simples
reprodução de antigas práticas. Por isso a análise dos jogos selecionados para esse relato
buscou demonstrar como as ferramentas de gamificação podem ser favoráveis no
processo de ensino-aprendizagem de Língua Inglesa através de jogos digitais.
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Neste trabalho, as mecânicas de jogos do game Under the Sea! – Time e Kahoot!
foram analisadas com base no referencial teórico, onde notou-se que o estímulo
proporcionado pelos jogos está relacionado à dinâmica do jogo. Jogos que incitam a
competição e funcionam com limite de tempo tendem a engajar mais os alunos ao mesmo
tempo em que, em alguns casos, desviam o foco de aprender (ou revisar) para competir.
Já os jogos individuais que não estabelecem duração para a partida requerem uma maior
concentração, mas apresentam perda no entusiasmo.
Outro fator preponderante para esta conclusão foi observado em uma experiência
em que os alunos do 6º ao 8º ano das turmas observadas criaram um jogo relacionado ao
tema da aula em que as mecânicas escolhidas pelos mesmos na maioria dos jogos foram
limite de tempo e recompensa. Este fato indica as preferências dos alunos com relação ao
funcionamento dos jogos, as quais estão de acordo com as observações dos jogos
analisados.
Apesar de ser considerada uma ferramenta útil na prática pedagógica de Língua
Inglesa, a utilização dos jogos observados como um instrumento avaliativo não é
considerada ideal uma vez que depende do sistema de feedback do jogo (se ele fornece
dados ao professor ou não) e por apresentar falhas técnicas. Entretanto, o uso de dados
fornecidos pelo jogo contribui para a análise de desenvolvimento da turma pelo educador.
Quanto ao objetivo de tornar essa prática mais dinâmica através de jogos
eletrônicos, conclui-se que o aparato tecnológico em si não pode mudar o cenário
educacional sozinho. Além disso, ele traz consigo desdobramentos que merecem atenção,
como infraestrutura e letramentos digitais de alunos e professores. Do mesmo modo, a
inserção de jogos eletrônicos no currículo demanda uma avaliação e planejamento crítico
e reflexivo a fim de inovar positivamente as práticas pedagógicas. Contudo, conclui-se
que o objetivo proposto neste trabalho é realizado satisfatoriamente e alcança os
resultados previstos.
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Resumo
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 assegura a educação como
direito de todos os cidadãos brasileiros, sem nenhuma exceção. O presente trabalho tem
como objetivo discutir como ocorre o processo de inclusão de estudantes com
necessidades especiais nas escolas do município de Humaitá-AM, procurando
compreender os desafios e possibilidades por meio da coleta das percepções dos
professores de ciências: biologia e química, além de apresentar um levantamento do
número de estudantes com necessidades especiais nas escolas. A metodologia perpassa
pela aplicação de um questionário aos professores com questões abertas e análise nas
matrículas dos estudantes nas escolas, com abordagem qualitativa. Os resultados apontam
como maior desafio, o despreparo dos professores da rede pública quando se refere à
educação inclusiva, bem como a possibilidade de melhoria nas parcerias das escolas com
outras instituições do município, com o intuito de promover melhoria para a educação
inclusiva em Humaitá, como também possibilita que estudantes tenho acesso à educação
de qualidade como sugere a constituição federal.
Palavras-chave: Formação de Professores; Ensino-Aprendizagem; Educação em
Ciências.
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CHALLENGES AND POSSIBILITIES OF INCLUSIVE EDUCATION IN THE
PERCEPTION OF SCIENCE, BIOLOGY AND CHEMISTRY TEACHERS IN
THE SOUTHWEST OF AMAZONAS STATE
Abstract
The 1988 Constitution of the Federative Republic of Brazil ensures education as a right
for all Brazilian citizens, without any exception. This paper aims to discuss how the
inclusion process of students with special needs occurs in schools in the city of HumaitáAM, seeking to understand the challenges and possibilities by collecting the perceptions
of science teachers: biology and chemistry, as well as presenting a survey of the number
of students with special needs in the schools. The methodology involves applying a
questionnaire to the teachers with open-ended questions and analyzing the enrollment of
students in the schools, with a qualitative approach. The results indicate that the biggest
challenge is the lack of preparation of public school teachers when it comes to inclusive
education, as well as the possibility of improving school partnerships with other
institutions in the municipality, in order to promote improvement for inclusive education
in Humaitá it also makes it possible for students to have access to quality education as
suggested by the federal constitution.
Keywords: Teacher Training; Teaching-Learning; Science Education.

Introdução
A educação é um direito social assegurado na Constituição Federativa de 1988,
sendo dever do estado e da família. A Lei nº 9.394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases
para Educação Nacional (LDB), na qual reforça que a educação abrange todos os
processos formativos desenvolvidos na vida familiar, no convívio humano, no trabalho,
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da
sociedade civil e nas manifestações culturais (BRASIL, 1996).
Como direito assegurado nos documentos oficiais, a educação também deve ser
oferecida para pessoas com necessidades especiais, que precisam ser inclusas no ambiente
escolar. Assim, a inclusão escolar se centraliza numa concepção de educação de qualidade
para todos e no respeito à diversidade dos educandos. Em face das mudanças propostas,
cada vez mais tem sido reiterada a importância da preparação de profissionais e
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educadores, em especial do professor de classe comum, para o atendimento das
necessidades educativas (SANTANA, 2005).
Frequentemente, grande parte dos professores recém-formados não possui nenhum
tipo de vínculo com os alunos que dispõem de necessidades especiais, acarretando dessa
forma vários problemas futuros, o que torna essas discussões fundamentais para o
processo de ensino-aprendizagem em cursos de graduação e pós-graduação para reverter
essa falta de experiência e preparo para trabalhar com estudantes com necessidades
especiais.
Para Freire (1996), o professor tem o dever de despertar no aluno a capacidade e o
senso crítico, independentemente dos desafios que enfrenta em sua jornada de trabalho,
pois educar não se limita apenas a passar um conteúdo, mas em despertar a curiosidade e
ensinar a pensar. Assim, é indispensável que os profissionais da educação estejam
preparados para lidar com as situações diversificadas no ensino, como as particulares
condições sensoriais, cognitivas ou físicas de cada aluno.
Assim, como a necessidade de preparação dos profissionais para atuarem na
educação inclusiva, os conteúdos e metodologias são ponto que precisam ser conectados.
Entre os componentes curriculares obrigatórios no ensino regular, as Ciências (Biologia,
Física e Química) necessitam ser dialogados para uma aprendizagem eficiente. No geral,
os conteúdos de ciências são considerados difíceis por alguns estudantes e profissionais
da educação, sendo relevante pensar de que forma educandos com necessidades especiais
compreendem de modo significativo os conteúdos específicos dessas disciplinas. Vale
ressaltar que as ciências estão presentes na existência de todos os seres vivos, sendo
basilar a abordagem dos seus conteúdos de forma integrada e que possa atender todos os
estudantes com suas particularidades. Corroborando com esta ideia, Cachapuz et al.
(2005) enfatizam que o estudo de ciências está pautado na possibilidade de desenvolver
no educando uma visão crítica da realidade que o cerca, utilizando conhecimentos
adquiridos no cotidiano, analisando situações e avaliando conteúdos de importância na
determinação de sua qualidade de vida.
Considerando a importância da educação inclusiva no contexto escolar, o presente
trabalho tem como objetivo discutir como ocorre o processo de inclusão de estudantes
com necessidades especiais nas escolas municipais de Humaitá-AM. A proposta visa
compreender os desafios e possibilidades por meio da coleta das percepções dos
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professores de ciências: biologia e química que atuam com estudantes portadores de
necessidades especiais, onde serão apresentadas questões que podem contribuir com
estudos futuros, principalmente na possibilidade de mostrar quão necessário a educação
inclusiva em todos os níveis de ensino.
O artigo trata-se de um recorte do trabalho de conclusão de curso desenvolvido no
âmbito do curso de Licenciatura em Ciência: Biologia e Química da Universidade Federal
do Amazonas - Campus Vale do Rio Madeira. O curso de licenciatura em questão, nunca
havia discutido questões inclusivas em trabalhos dessa natureza, assim a proposta
apresentada no trabalho permitiu pensar na necessidade de abordagens inclusivas no
curso de licenciatura que até então pautava-se em conteúdos engessados.

Educação especial e Educação inclusiva: Breve contextualização
A educação voltada para pessoas com quaisquer deficiências é denominada de
educação especial, devido a exigência de que o sistema ofereça tratamento especial a
esses sujeitos, como se encontra explícito na LDB (BRASIL, 1996).
A educação especial é considerada como uma modalidade de ensino destinada a
alunos com deficiências, podendo tratar-se de: deficiência física, sensorial, mental ou
múltipla, ou mesmo características específicas como altas habilidades, superdotação ou
talentos. No geral, a Educação especial é um ramo da educação que se ocupa ao
atendimento e educação de pessoas com deficiência, em instituições especializadas,
como, por exemplo: escolas para surdos, cegos ou para atender pessoas com deficiência
intelectual (MANTOAN, 2006).
No Brasil, a educação especial instituiu-se e expandiu-se por meio de instituições
privadas de caráter filantrópico, a partir da iniciativa de familiares de indivíduos com
deficiência. Essa modalidade teve seu início no período Colonial em 1600, com a criação
de uma instituição particular especializada na área de deficiência física, junto à Santa
Casa de Misericórdia em São Paulo (MENDES, 2006).
A educação inclusiva se distingue da educação especial pela característica de uma
política de justiça social que alcança alunos com necessidades especiais, como está
explícito na Declaração de Salamanca:
O princípio fundamental desta linha de ação é de que as escolas devem acolher
todas as crianças independentemente de suas condições físicas, intelectuais,
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sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Devem acolher crianças com
deficiência e crianças bem-dotadas, crianças que vivem nas ruas e que
trabalham, crianças de minorias linguística, étnicas ou culturais e crianças de
outros grupos ou zonas desfavoráveis ou marginalizadas (BRASIL, 1994, p.
17- 18).

A inclusão é uma provocação cuja intenção é melhorar a qualidade do ensino das
escolas, atingindo a todos que fracassem em suas salas de aula (MANTOAN, 2006). O
termo educação inclusiva refere-se à responsabilidade da escola em atender a diversidade
total das necessidades dos alunos nas escolas regulares. Dessa maneira, a inclusão
pressupõe uma escola que se ajuste a todos alunos ao invés de esperar que um
determinado aluno com necessidades especiais se ajuste a escola.
De acordo com Rippel e Silva (2003), a escola tem um compromisso insubstituível:
introduzir o aluno no mundo social, cultural e científico, sendo um direito incondicional
de todo o ser humano, independente de padrões de normalidade estabelecidos pela
sociedade ou pré-requisitos impostos pela escola. Vale destacar, que as educações
especiais e inclusivas impregnam as mesmas propostas educacionais, tendo como
prioridade a escolarização de alunos com deficiências, e suas peculiaridades individuais,
ambas objetivando o bem-estar dos estudantes.

O papel do professor frente ao processo de inclusão
Existem muitos obstáculos que dificultam uma política de inclusão efetiva no
cotidiano escolar; entre essas dificuldades se destaca o despreparo dos professores do
ensino regular, em permitir que a inclusão ocorra de maneira plena em suas salas de aulas.
Em geral, essas são repletas de alunos com inúmeras particularidades sociais,
disciplinares e de aprendizagens (BUENO, 1999). Neste sentido, compreender os níveis
de aprendizagem dos alunos é fundamental, pois cada aluno possui seu próprio
desenvolvimento, além de suas necessidades individuais; como afirma Freire (2006, p. 7)
“Os educadores e educadoras devem assumir a ingenuidade do educando para poder com
eles superá-los”.
Entretanto, Veiga et al. (2012) destacam que nem sempre o professor está preparado
para atuar de forma integrada, relacionando o conteúdo com a realidade dos alunos,
utilizando estratégias metodológicas que despertem o interesse dos educandos. Neste
contexto, torna-se necessário que professores estabeleçam estratégias de ensino que possa
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ressignificar suas disciplinas, indo ao encontro das necessidades e condições de
aprendizado dos estudantes.
Apesar das dificuldades encontradas no percurso educacional, tanto por parte dos
discentes, quanto para docentes, o professor ainda é uma figura indispensável no processo
de ensinar e aprender; segundo as diretrizes para a formação de professores da Educação
Básica, uma das funções do professor é educar para o exercício da cidadania, por isso, é
desejável que o docente saiba lidar com a diversidade existente entre os estudantes
(BRASIL, 2000).
Também é esperado que este profissional da educação, conheça seus alunos e utilize
alternativas pedagógicas que possam melhor atender às suas peculiaridades e
necessidades no processo de construção do conhecimento, tendo em vista a necessidade
de educar para heterogeneidade. Assim, cabe aos profissionais de educação apresentarem
novas metodologias de ensino integradas. Veiga et al. (2012) enfatizam, ainda, a
necessidade de capacitação por parte dos professores, tendo em vista que apenas a
formação inicial não é suficientemente para participar do dinamismo na educação.
Nesse cenário, é fundamental que os educadores estejam preparados para as
peculiaridades do processo educacional, principalmente quando se trata de estudantes
com necessidades especiais, sendo primordial um processo de inserção progressiva.
Todavia, os professores só poderão adotar essa postura se forem adequadamente
preparados, se sua formação for aperfeiçoada, se lhes forem dados meios de avaliar seus
alunos e elaborar objetivos pedagógicos pertinentes, podendo contar com uma orientação
eficiente nessa mudança de postura para buscar novas aquisições e competências
(FONSECA, 1995).

Metodologia
A pesquisa foi realizada em nove escolas públicas de ensino regular existentes no
município e no Instituto Federal do Amazonas campus localizados em Humaitá- AM,
sendo essas: Escola Estadual Duque de Caxias, Escola Estadual Tancredo Neves, Escola
Estadual Gilberto Mestrinho, Escola Estadual Patronato Maria Auxiliadora, Escola
Estadual Plínio Ramos Coelho, Escola Estadual Oswaldo Cruz, Escola Municipal Rosa
de Sarom, Escola Municipal Irmã Maria Carmem Cronenbold, Centro de Educação de
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Tempo Integral Tarcila Prado de Negreiros Mendes e Instituto Federal de Educação,
Ciências e Tecnologia do Amazonas (Figura 1).
Figura 1: Localização da área de estudo.

Fonte: Autores, 2021.
A pesquisa foi realizada no período de abril a novembro de 2019, sendo
caracterizada como uma pesquisa exploratória descritiva e tem a finalidade de discutir
como ocorre o processo de inclusão de estudantes com necessidades especiais nas escolas
públicas de ensino regular do município de Humaitá na percepção dos professores de
ciências, biologia e química. A discussão foi realizada de acordo com desafios e as
possibilidades apontadas pelos professores de ciências, biologia e química que ministram
aulas nas escolas supracitadas.
O público-alvo da pesquisa foram 12 professores que ministravam as disciplinas de
ciências naturais, biologia e química nas escolas e que trabalhavam com estudantes com
necessidades especiais. Antes de iniciar a coleta de dados, os professores assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
É importante ressaltar que os resultados apresentam as/os participantes por gênero
e não sexo, tendo em vista que a terminologia e descrição de gênero é mais complexa que
o sexo, visto que inclui papéis e expectativas que a sociedade tem sobre comportamentos,
pensamentos e características que acompanham o sexo atribuído a uma pessoa, adotamos
então neste trabalho uma miragem mais igualitária menos reducionista do ponto de vista
das teorias que norteiam a igualdade de gênero.
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Para a coleta de dados utilizou-se um questionário com perguntas abertas. O
questionário é um “instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada
de perguntas que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”
(LAKATOS & MARCONI, 2003, p. 200).
Além da coleta de dados com os professores, foi realizado um levantamento do
número de estudantes com necessidades especiais matriculados e que frequentam as
instituições pesquisadas, sendo este dado coletado nas fichas de matriculas disponíveis
na secretária de cada escola.
Para a análise dos resultados dos questionários priorizou-se a interpretação das
respostas apresentadas, tendo em vista que abordagem da pesquisa foi de cunho
qualitativo. A metodologia qualitativa aborda a interpretação dos dados, o porquê das
coisas sem modificar os dados. O pesquisador quando lança mão dessa perspectiva não
está à procura de valores numéricos, mas, em tentar fazer uma especificação dos
conhecimentos de um grupo social, de uma organização, etc. (GERHARDT &
SILVEIRA, 2009). Os professores foram indicados nos resultados por siglas para
preservar o anonimato.

Resultados e discussão
Ao realizar um levantamento nas instituições pesquisadas sobre o quantitativo de
estudantes com necessidades especiais (Tabela 1). Das 10 (dez) instituições de ensino
visitadas, 9 (nove) têm alunos com necessidades especiais matriculados.
Tabela 1: Diagnóstico de necessidades especiais nas instituições de ensino.
ESCOLAS VISITADAS

NECESSIDADES ESPECIAIS

ESCOLA 1

3 alunos com deficiência visual (baixa visão);
1 aluno com deficiência intelectual;
1 aluno com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade
(TDAH).

ESCOLA 2

1 aluno com discalculia, dislexia e disgrafia;
1 aluno com disgrafia.

ESCOLA 3

1 aluno com deficiência intelectual;
1 aluno com deficiência múltipla.

ESCOLA 4

1 aluno com deficiência intelectual.

ESCOLA 5

Não atende aluno com necessidades especiais.
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ESCOLA 6

1 aluno deficiente físico (cadeirante);
1 aluno com Transtorno do Déficit de atenção com Hiperatividade
(TDAH).

ESCOLA 7

1 aluno com deficiência visual (cego).

ESCOLA 8

1 aluno surdo;
2 alunos com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade
(TDAH).

ESCOLA 9

1 alunos com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade
(TDAH);
9 alunos com Déficit de atenção.

ESCOLA 10

1 aluno surdo.

Fonte: Autores, 2021.
De acordo com a tabela acima, apenas 27 (vinte e sete) alunos com necessidade
especiais estão matriculados nas escolas pesquisadas. Cabe ressaltar que este quantitativo
corresponde apenas aos estudantes que estão frequentando regularmente a escola, ou seja,
não foram contabilizados os alunos em situação de evasão escolar. Segundo o Censo
Escolar, existem 11.580 (onze mil quinhentos e oitenta) alunos matriculados nas escolas
de Ensino Fundamental e Médio do município de Humaitá – AM (BRASIL, 2018). Dentre
esses 11.580 estudantes, há 27 com necessidades especiais identificados na pesquisa.
É importante destacar que o Artigo 3º. do Decreto 914/93 esclarece que, é
considerado pessoa portadora de deficiência aquela que exibe perdas ou anormalidades
de sua estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gerem incapacidade
para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano
(BRASIL, 1993).
Após a definição apresentada no decreto, é possível afirmar que existem vários
fatores envolvidos para um indivíduo ser considerado portador de necessidades especiais.
Não se trata apenas da falta de um membro, nem da visão ou da audição reduzida, há
outras fatores, entre os quais, a dificuldade de se relacionar ou de se integrar na sociedade.
Para Araújo (1997) o grau de dificuldade para a integração social é um
fator fundamental que definirá quem é ou não portador de deficiência. Neste sentido,
pessoas com necessidades especiais necessitam do apoio familiar, pois esta é a base
promissora para a inclusão dentro da escola, sendo o primeiro incentivo para esses
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estudantes com necessidades especiais frequentar as instituições de ensino (MANTOAM,
2006).
Para compreender alguns conceitos referentes aos tipos de deficiência elencados
nesta pesquisa apresentadas na Tabela 1, julga-se necessário apresentar abaixo alguns
conceitos e algumas considerações sobre os tipos de deficiências listados na pesquisa.
A referida tabela trouxe dados de estudantes com deficiência visual, sendo que
apresentavam baixa visão ou cegueira. Segundo o Ministério da Saúde, portaria nº 3.128,
de 24 de dezembro de 2008, Art. 1, parágrafo 1: Considera-se pessoa com deficiência
visual aquela que apresenta baixa visão ou cegueira. Neste sentido, Bruno (1997) relata
que para considerar um aluno com baixa visão ou cego no cenário educacional é
necessário o laudo médico e uma avaliação funcional da visão. Com tudo, o professor
deve estar acessível para buscar novas metodologias para despertar o interesse do aluno,
desenvolvendo materiais de alto relevo para tornar os assuntos mais perceptíveis.
O ministério da saúde ainda destaca que considera-se baixa visão ou visão
subnormal, quando o valor da acuidade visual corrigida no melhor olho é menor do que
0,3º e maior ou igual a 0,05º, ou seu campo visual é menor do que 20º no melhor olho
com a melhor correção óptica (categorias 1 e 2 de graus de comprometimento visual do
CID 10), e considera-se cegueira quando esses valores se encontram abaixo de 0,05º ou
o campo visual menor do que 10º (categorias 3, 4 e 5 do CID 10) (BRASIL 2008).
Vale ressaltar que um dos possíveis prejuízos pedagógicos seria o pouco tempo de
aula e de planejamento dos professores, tendo em vista que se requer disponibilidade para
o preparo de materiais pedagógicos adequados às necessidades especificas dos alunos.
Sendo assim, é imprescindível citar a importância e a valorização das salas de recursos,
pois os professores precisam do apoio da equipe escolar para trabalharem em consonância
em prol das necessidades e peculiaridades de cada estudante.
O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) não é considerado
cientificamente uma deficiência, mas um distúrbio do neurodesenvolvimento infantil que
pode persistir ao longo da vida. Segundo Muzetti e Vinhas (2011), se trata de uma
disfunção neurológica do córtex pré-frontal, devido a uma deficiência do transmissor
Dopamina.
Embora o TDAH não seja considerado uma deficiência, este pode desencadear
percas ao desenvolvimento do indivíduo, como na necessidade de uma tempo maior para
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a alfabetização, quando comparados a estudantes que não possuem o transtorno, podendo
acarretar em um atraso escolar, partindo de um cenário no qual o professor não esteja apto
para lidar com essa necessidade. Além disso, este transtorno é considerado comum,
proporcionando níveis prejudiciais de desatenção, impulsividade e hiperatividade.
Entretanto, ainda não são conhecidas as causas do TDAH; sabe-se que fatores
genéticos e ambientais estão possivelmente correlacionados, pois não são independentes,
mas interagem entre si, o que leva a diferentes formas de manifestação muitas vezes
abonando a necessidade de uma atenção diferenciada do professor para estes alunos
(CASELLA e RESENDE, 2011).
Em relação à surdez, cabe destacar que esse tipo de deficiência é amparado pela Lei
nº 10.436 (BRASIL, 2002), que garante a presença de um agente facilitador, ou de apoio,
que é o intérprete da Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS) em sala de aula. Contudo,
Moura (2000) ressalta a importância do professor também ter o conhecimento dessa
linguagem, a fim de não recair apenas sobre o intérprete a comunicação com os alunos
surdos.
No que diz respeito à disgrafia, trata-se de um distúrbio que acarreta em um
transtorno de aprendizagem, tendo como principal causa, uma disfunção no sistema
nervoso central. A disgrafia é caracteriza pela escrita mal elaborada, cujo próprio autor
da letra se defronta com a impossibilidade de distinguir o que está escrito ou reconhecer
sequer uma letra que escreveu (TOPCZEMWKI, 2000). Uma perca educacional
relacionada a essa dificuldade, uma vez que compromete a coordenação motora dos
estudantes e consequentemente compromete habilidade da escrita.
Outra necessidade especial presente no âmbito escolar é a dislexia, a qual deriva do
prefixo [dis] (desvio) + [lexia] (leitura, reconhecimento das palavras). É caracterizada
pela dificuldade na escrita e na compreensão das palavras, influenciando na leitura devido
à baixa competência ortográfica (ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE DISLEXIA,
2003 apud TELES, 2009). Fonseca (1999, apud MOURA, 2019) corrobora ao expor que
a dislexia se trata de uma “dificuldade duradoura” que aparece em "crianças inteligentes,
escolarizadas, sem qualquer perturbação sensorial e psíquica já existente” (p. 12).
A dislexia causa sérios problemas no processo de ensino e aprendizagem,
principalmente o atraso na fala ou fala inadequada, memória, inversões ou rotações dos
movimentos gráficos, substituição da leitura, repetições de erros na ortografia (SILVA,
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2018). Os profissionais da educação ao lidar com estudantes com dislexia precisam criar
alternativas, entre as quais destaca-se atendimentos com fonoaudiologia, atendimento
psicopedagógico e trabalhos interdisciplinares.
Por sua vez, a discalculia deriva do prefixo [dis] (desvio) + [calculare] (calcular,
contar), ou seja, é “um distúrbio de aprendizagem que interfere negativamente com as
competências de matemática de alunos que, noutros aspetos, são normais.” (REBELO,
1998, p. 230). Os prejuízos para o desenvolvimento do indivíduo está relacionado
principalmente com uma confusão neurológica específica que afeta a desenvoltura de
uma pessoa para compreender e manipular números (FILHO, 2007).
Os indivíduos diagnosticados com deficiência intelectual, de acordo com Tessaro
(2005), não tem limitações imediatamente relacionadas com a deficiência em si, mas com
a credibilidade e as oportunidades que são oferecidas às pessoas com deficiência mental.
As principais percas educacionais de estudantes com deficiência intelectual é a
dificuldade de compreensão e de raciocínio, comprometendo o processo de aprendizagem
ao afetar essas habilidades no contexto educativo e social.
A seguir, são apresentados os resultados dos questionários respondidos pelos
profissionais docentes. Dentre os 12 (doze) professores participantes da pesquisa, 4
(quatro) ministram a disciplina de Ciências, 5 (cinco) de Biologia e 3 (três) de Química,
dentre os quais 53,3% do gênero feminino e 46,6% do gênero masculino.
Os professores foram questionados sobre os principais desafios enfrentados
diariamente ao trabalhar com alunos com necessidades especiais; dentre os relatos
descritos optou-se por destacar alguns:
●

P 1: “Não estamos aptos para lidar com as exigências de uma docência

inclusiva. E nós vivemos em uma ansiedade muito grande por não saber atender esses
alunos. O principal desafio é a falta de suporte de outros profissionais nas instituições de
ensino, inclui também a construção de redes de colaboração com a família e a sociedade
fortalecendo o combate à intolerância e as barreiras atitudinais.”
●

P 4: “O maior desafio é a falta de apoio pedagógico e familiar”.

●

P 7: “Os maiores desafios são a falta de formação, a falta de estrutura física

preparada para receber nas escolas esses alunos”.
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●

P 9: “Atrair a atenção de todos (alunos) em meio a diferentes perfis; falta

de interesse, ao achar que o professor tem a obrigação de lhe dar notas, não se importa
com o conhecimento”.
●

P 13: “Falta de formação dos professores”.

●

P 10: “Saber lidar com essas crianças que não é fácil, ter paciência, atenção

e o nosso maior desafio é que eles tenham uma educação, um aprendizado necessário para
almejar seus objetivos igual a qualquer um de nós”.
●

P 15: “As principais dificuldades são quanto ao comportamento dos alunos

com necessidades em sala e na área da escola. Assim como a falta de mais matérias,
informações e orientações.
Ao observar as colocações desses profissionais, fica evidente a apreensão e a
insegurança para ministrarem aulas para estudantes com necessidades especiais. É
explicito que a formação docente é pouco, ou quase nada articulada com o objetivo de
preparar o profissional para a Educação Especial, sendo este um dos principais desafios
enfrentados pelos professores. Outras investigações também apontam para essa mesma
percepção; para os autores Mantoan (2006), Glat e Pletsh (2011) e Lopes e Marquezine
(2012), a dificuldade com a formação dos professores deve ser o agente propulsor, ou a
motivação para reivindicar o direito de todos à educação, na perspectiva de garantia da
melhoria na formação inicial.
Outras questões apontada nos questionários foi a ausência de estrutura física
adequada para receber os alunos com necessidades especiais; a falta de materiais
pedagógicos adaptados (livros em braile e outros materiais interativos); as salas com
quantitativos elevados de alunos, o que dificulta o desempenho do trabalho do professor;
a ausência de monitores/cuidadores e intérpretes de LIBRAS; o despreparo para atender
alunos com necessidades especiais por parte de toda comunidade escolar, em especial os
técnicos em educação.
Tendo em vista que a garantia do acesso e permanência de todos os alunos nas
escolas de Educação Básica seja uma preocupação presente nos sistemas de ensino, os
desafios apurados advertem que apenas a existência de documentos como a Política
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2001)
ou ainda de declarações como a de Salamanca (BRASIL, 1994) não garantem que a
educação inclusiva seja oferecida com qualidade. Além disso, considerando as
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especificidades de cada educando, uma vez que a inclusão requer muito mais do que
simplesmente a inserção do educando no ambiente escolar, é necessário uma estrutura
física adequada, materiais e profissionais preparados.
Ainda é muito frequente a educação inclusiva ser vista como integração escolar,
uma vez que muitas escolas simplesmente inserem os estudantes no ambiente escolar.
Neste sentido, Mantoan (2006) comenta sobre a diferenciação do processo de integração
escolar e o processo de inclusão escolar, embora não incomum os termos integração e
inclusão sejam utilizados como sinônimos, é importante ressaltar que há uma diferença
de práticas entre eles. O primeiro refere-se à inserção de alunos com necessidades
especiais nas escolas comuns, mas nessa, cabe aos estudantes se adaptarem às exigências
da escola. Do outro lado, a concepção de inclusão escolar está em outra esfera, a qual
chega a ser inconciliável com a integração, como aborda Mantoan (2006, p. 19) que
“prevê a inserção escolar de forma radical, completa e sistemática. Todos os alunos, sem
exceção, devem frequentar as salas de aula de ensino regular”.
Após a análise das considerações dos professores descritas acima, nas quais
classificou-se neste texto como desafios, é fundamental salientar que os professores
percebem lacunas na implementação de políticas de educação inclusiva nas escolas
pesquisadas no município de Humaitá, considerando alguns desafios que vivenciam nas
suas práticas de docência, que vão desde de espaços físicos inadequados à falta de
formação e preparo para atuarem com alunos especiais. Os apontamentos dos professores
podem subsidiar políticas públicas para uma mudança no cenário de integração
vivenciado nas escolas pesquisadas, tendo em vista que a educação é direito fundamental
assegurado na Constituição da República Federativa do Brasil.
A seguir, serão apresentadas algumas possibilidades referenciadas pelos
professores sobre o processo de educação/ensino inclusivo. As possibilidades são
sugestões de ações para a implementação de propostas que contribuam positivamente
para mudança no cenário observados nas escolas, pois constatou-se durante a pesquisa, o
quão essencial é uma educação inclusiva pautada em princípios e valores de equidade.
Assim, segue as respostas dos profissionais quanto as possibilidades para a educação
inclusiva:
• P 2: “A possibilidade: é preciso fortalecer a formação dos professores e cria uma
boa rede de apoio de todos os níveis profissionais que atuam com os portadores de
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deficiências educacionais, sendo docentes, gestoras, escola, família que façam projetos
pedagógicos que incluam-se na escola e principalmente na formação dos professores e
também a flexibilização e adaptação curricular em favor da aprendizagem dos alunos e
na própria escola e na equipe da gestão escolar.”
• P 3: “Deveria ter mais recursos voltado para a área de inclusão e ter uma equipe
multifuncional que fosse atuante nas escolas.”
• P 5: “Haverá toda as possibilidades se os governantes empregarem melhor os
recursos e fazer uma administração voltada para a inclusão dessas crianças”.
• P 8: “Há uma expectativa de que o município e o estado ofereçam uma formação
aos professores para saber lidar a trabalhar com esses alunos com necessidades especiais.”
• P 11: “Necessita-se de mais apoio da parte governamental, deve-se haver mais
empenho e investimento em materiais”.
Fica evidente nas falas dos profissionais as expectativas quanto ao ensino inclusivo,
uma vez que os docentes apontaram vários desafios a serem superados, como fica
explicitado nas explanações dos professores P 3 e P 11. O professor P 5 comenta que as
possibilidades no ensino inclusivo só será possível se os governantes tomarem
providências.
O ensino inclusivo de qualidade ainda não se tornou prioridade nas políticas
públicas de educação, uma vez que a formação de professores e outros profissionais para
a educação inclusiva ainda continua sendo proposta de forma superficial (MANTOAN,
2006). É importante considerar que existem diversos fatores que não contribuem para que
esse ensino se efetive, tais como, políticos, de gestão escolar, de ausência de apoio por
parte da família do estudante, de formação dos professores e até mesmo de condições de
infraestrutura e instalações inadequadas.
No contexto desta pesquisa, destaca-se a necessidade de educar para
heterogeneidade, pois todo indivíduo tem direito ao acesso e permanência escolar e à
educação de qualidade, considerando suas particularidades. Uma educação inclusiva de
qualidade necessita do olhar para o sujeito, sendo indispensável os investimentos do
poder público em todas as esferas do âmbito educacional, desde à infraestrutura até a
formação de professores capacitados ao atendimento de estudantes com necessidades
especiais.
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Diante do exposto, a Universidade Federal do Amazonas (UFAM) do município de
Humaitá, há mais de 10 anos disponibiliza cursos de licenciatura; dentre elas a
Licenciatura em Ciências: Biologia e Química, sendo essas as áreas destacadas na
pesquisa. Observa-se na grade curricular do referido curso, uma deficiência na grade
curricular ao considerar a educação inclusiva, tendo em vista que o único componente
disponível na grade do curso que faz referência à demanda, é a disciplina de LIBRAS.
Assim, a vivência nas instituições pesquisadas deixou claro a presença de educandos com
outras necessidades especiais, sendo primordial que o curso repense suas práticas afim de
preparar os profissionais para atuarem na educação inclusiva.
Neste sentido, uma das principais possibilidades para promover uma educação
inclusiva nas escolas é investir também nas universidades públicas, além de considerar
uma reformulação na grade curricular dos cursos de licenciatura com o intuito de preparar
esses profissionais para lidar com as diversas necessidades especiais, além da necessidade
de oferecer formação continuada para esses profissionais trabalharem com esses alunos.
Contudo, é de suma importância destacar aqui a notoriedade de parcerias das
escolas do município e estado com outras instituições de ensino, sejam elas organizações
sociais, associações sem fins lucrativos, filantrópicas, entre outras. Essas parcerias trazem
benefícios para os estudantes do ensino regular, uma vez que essas instituições de ensino
contam com outros profissionais que contribuem com o desenvolvimento dos estudantes,
como médicos, fisioterapeutas, psicólogos e fonoaudiólogos. Um exemplo dessas
instituições é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), cujo objetivo
principal é promover a atenção integral à pessoa com deficiência intelectual e múltipla.
De uma forma geral, existem vários desafios e possibilidades para a educação
inclusiva apontadas pelos profissionais que atuam nas disciplinas de Ciências, Biologia e
Química no município de Humaitá, sendo necessário a implementação de políticas
educacionais relacionadas a formação profissional dos licenciados, frente aos desafios do
ensino inclusivo, além de investimentos e recursos que permitam garantir a qualidade nas
escolas regulares e na universidade quanto à inclusão de estudantes com necessidades
especiais.

Considerações Finais
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Nesta pesquisa, os professores destacaram alguns desafios e possibilidades do
ensino inclusivo diante das suas práticas educativas nas escolas do município de Humaitá.
Entre os desafios apontados, sem dúvidas o de grande destaque foi despreparo dos
professores da rede pública de ensino regular para trabalhar com alunos com necessidades
especiais. Esse desafio é considerado relevante na pesquisa, pois pela primeira vez foi
possível refletir sobre o curso de ciências: biologia e química da Universidade Federal do
Amazonas, uma vez que o curso forma professores e conta apenas com a disciplina de
libras na sua grade curricular.
Como possibilidade de melhoria neste cenário destacou-se principalmente a
implementações de políticas públicas e parcerias com outras instituições de ensino, com
intuito de promover uma educação inclusiva de qualidade para os estudantes e
profissionais da educação.
No geral, o direito pela educação inclusiva precisa ser reconhecido e colocado em
prática, pois a luta pela educação inclusiva não pode parar, existe um longo caminho a
percorrer na luta por uma educação inclusiva de qualidade, onde a escola e todos os
profissionais estejam preparados.

Referências Bibliográficas
ARAUJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional das pessoas portadoras de
deficiência. 2ª ed. Brasília: Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência, 1997.
BRASIL. Congresso Nacional. Constituição (1988). Constituição da República Federativa
do

Brasil.

Brasília:

Centro

Gráfico,

1988.

Disponível

em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.
BRASIL. Decreto nº 914/, 6 de setembro 1993. Dispõe a respeito de quem deveria ser
considerado portador de deficiência. Presidência da República, Casa Civil. Brasília, 1993.
BRASIL. Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas
especiais.

Brasília:

UNESCO,

1994.

Disponível

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf.

Cadernos de Educação Básica, Rio de Janeiro, v. 6, n. 1, jan./abr. 2021

em:

77

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei no. 9.394, 20 de dezembro
de 1996. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn1.pdf.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares Nacionais:
ciências

naturais.

Brasília:

MEC/SEF,

1997.

Disponível

em:

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro04.pdf.
BRASIL. Decreto Legislativo nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Regulamenta a
Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá
outras

providências.

Brasília,

1999.

Disponível

em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm
BRASIL. Decreto nº 3.554, de 7 de agosto de 2000. Dá nova redação ao § 2o do art.
3o do Decreto no 3.276, de 6 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a formação em nível
superior de professores para atuar na educação básica, e dá outras providências.
Brasília, DF, 2000. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3554.htm.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de
2001. Institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Diário
Oficial da União, Brasília, DF, 14 set. 2001. Seção 1E. p. 39-40. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf.
BRASIL. Censo Escolar 2018. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais

Naisio

Teixeira,

2018.

Disponível

em:

http://portal.inep.gov.br/web/guest/resultados-e-resumos.
BRASIL. Ministério da saúde. Portaria nº 3.128, de 24 de Dezembro de 2008. Disponível
em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt3128_24_12_2008.html.
BRASIL. Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais Libras e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 25 abr. 2002.
BRUNO, Marilda Moraes Garcia. Deficiência Visual – Reflexão sobre a Prática
Pedagógica. São Paulo: Laramara, 1997.

Cadernos de Educação Básica, Rio de Janeiro, v. 6, n. 1, jan./abr. 2021

78

BUENO, José Geraldo Silveira. Crianças com necessidades educativas especiais, políticas
públicas e a formação de professores: generalistas ou especialista. Revista Brasileira da
Educação Especial, v.3, n.5, pp.7-25, 1999.
CACHAPUZ, Antonio; PEREZ, Daniel Pérez; CARVALHO, Anna Maria; PRAIA, João;
VILCHES, Amparo. (Org.). A necessária renovação do ensino de ciências. São Paulo:
Cortez, 2005.
CASELLA, Erasmo Barbante; REZENDE, Angelo Raphael Tolentino de. Transtorno do
Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). In: FONSECA, Luiz Fernando Xavier;
CRISTOVÃO, de C.; PIANETTI, Geraldo. (Org.). Compêndio de Neurologia Infantil. Rio
de Janeiro: Medbook, v. 1, 2011.
FILHO, Celso Rodrigues Cardoso. Jogos Matemáticos para estimulação da inteligência
nos

distúrbios

de

Discalculia.

2007.

Disponível

em:

http://www.webartigos.com/articles/2067/1/Jogos-Matemaacuteticos
ParaEstimulaccedilatildeo-Da-Inteligecircncia-Nos-DistuacuterbiosDeDiscalculia/pagina1.html#ixzz1JnDUXM53.
FONSECA, Vitor da. Introdução às Dificuldades de Aprendizagem. Porto Alegre: Artes
Médicas. 2º Ed. 1995.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São
Paulo: Paz e Terra, 1996.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da esperança: um reencontro com a Pedagogia do oprimido.
São Paulo: Paz e Terra, 2006.
GLAT, Rosana; PLETSCH, Maria Denise. Inclusão escolar de alunos com necessidades
especiais. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2011.
GERHARDT, Tatiana Engel; RAMOS, Ieda Cristina Alves; RIQUINHO, Deise Lisboa;
SANTOS, Daniel Labernarde dos. Estrutura do projeto de pesquisa. In: GERHARDT,
Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. Métodos de pesquisa. Porto Alegre: Editora da
UFRGS, 2009.

Cadernos de Educação Básica, Rio de Janeiro, v. 6, n. 1, jan./abr. 2021

79

LAKATOS, Eva. Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos da metodologia
científica. São Paulo: Atlas, 2003.
LOPES, Esther; MARQUEZINE, Maria. Cristina. Sala de Recursos no Processo de Inclusão
do Aluno com Deficiência Intelectual na Percepção dos Professores. Rev. Bras. Ed. Esp.,
Marília, v. 18, n. 3, p. 487-506, 2012.
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Igualdade e diferença na escola: como andar no fio da
navalha. In: ARANTES, Valéria A. (Org.). Inclusão escolar: pontos e contrapontos. São
Paulo: Summus, 2006.
MENDES, Enicéia Gonçalvez. A radicalização do debate sobre inclusão escolar no Brasil.
Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro: v. 11, n. 33, p. 387-405, set/dez. 2006.
MOURA, Maria Cecília de. O Surdo: caminho para uma nova identidade. Rio de Janeiro:
Revinte, 2000.
MOURA, Octávio. Portal da Dislexia. 2011. Disponível em: http://www.dislexia-pt.com.
Acesso em 24 de junho de 2019.
MUZETTI, Claudia Maria Gouveia; VINHAS, Maria Cecília Zanoto. A influência do déficit
de atenção e hiperatividade na aprendizagem em escolares. Psicologia Argumento, v. 29, n.
65,

2011.

Disponível

em:

https://periodicos.pucpr.br/index.php/psicologiaargumento/article/view/20397. Acesso em
24 junho de 2019.
REBELO, José. Dificuldades de Aprendizagem em Matemática: as suas relações com
problemas emocionais. Revista Portuguesa de Pedagogia. Coimbra, n. 2, 1998.
RIPPEL, Valderice Cecília Limberger; SILVA, Aline Maira. Inclusão de estudantes com
necessidades especiais na Escola Regular. In: 1º Simpósio Nacional de Educação e XX
Semana da Pedagogia. Unioeste: Cascavel, Paraná. 2003.
SANTANA, Izabella Mendes. Educação inclusiva: concepções de professores e diretores.
Psicologia em Estudo. Maringá, v. 10, n. 2, p. 227-234, 2005.

Cadernos de Educação Básica, Rio de Janeiro, v. 6, n. 1, jan./abr. 2021

80

SILVA, Renan Mota. Dislexia na aprendizagem. Cientifica multidisciplinar núcleo do
conhecimento. São Paulo, v. 05, 03, p.107-138, 2018.
TELES, Paula. Dislexia: Método Fonomímico - Abecedário e Silabário. Lisboa: Distema.
2009.
TESSARO, Nilza Sanches. Inclusão Escolar: concepções de professores e alunos da
educação regular e especial. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2005.
TOPCZEMWKI, Abram. Aprendizado e- Suas Desabilidades - Como Lidar? São Paulo:
Casa do Psicólogo Editora, 2000.
VEIGA, Márcia S. Mendes; QUENENHENN, Alessandra; CARGNIN Claudete. O
ENSINO DE QUÍMICA: algumas reflexões. In: I Jornada de Didática - O Ensino como
FOCO - I Fórum de professores de Didática do Estado Do Paraná. UTFPR, 2012.
Disponível

em:

http://www.uel.br/eventos/jornadadidatica/pages/arquivos/O%20ENSINO%20DE%20QUI
MICA.pdf.

Cadernos de Educação Básica, Rio de Janeiro, v. 6, n. 1, jan./abr. 2021

81

UM OLHAR PARA A PRODUÇÃO ACADÊMICO-CIENTÍFICA: A
AUTONOMIA DOCENTE NO ENSINO MÉDIO
Fernanda Gall Centa
Universidade Federal de Santa Maria
fernandagall@gmail.com
Eduardo Adolfo Terrazzan
Universidade Federal de Santa Maria
eduterranec@ymail.com

Resumo
Neste trabalho, temos como objetivo geral apresentar um Estudo de Revisão de Literatura
Especializada (ERLE) referente à produção científica publicada nacionalmente sobre a
temática “Autonomia Docente” da área de Educação. Analisamos trabalhos publicados
entre 2014 e 2019 em periódicos científicos acadêmicos, extraídos das listas
Qualis/CAPES A1 e A2 da área Educação. A escolha por esse recorte – Qualis/CAPES
A1e A2 – deve-se ao fato de que estes são considerados indicativos de periódicos de
qualidade mais elevada, segundo alguns critérios estabelecidos por um conjunto de
procedimentos utilizados para estratificação da produção intelectual dos programas de
pós-graduação. Para realizarmos a coleta de informações, utilizamos um roteiro de análise
textual elaborado para avaliação dos artigos presentes na amostragem. Como se trata de
uma pesquisa mais ampla, em termos de detalhamento, na sequência, apresentamos as
análises a partir das informações coletadas no que se refere ao foco, objetivo, fonte para
coleta de informação. Verificamos que há um grande número de produções voltadas para
a educação superior; as que apresentam aspectos relacionados à educação básica referemse à educação infantil e/ou ao ensino fundamental. Assim, encontramos um número
reduzido de produções voltadas para autonomia docente no Ensino Médio, onze artigos o
que consideramos um número pequeno e mostra que a temática autonomia docente vem
sendo pouco explorada pelas pesquisas. Poucos trabalhos amostrados tiveram como foco
principal essa temática – grande parte está apenas relacionando aspectos/características
dessa temática com outras questões educacionais.
Palavras-chave: Autonomia Docente; Estudo de Revisão de Literatura Especializada
(ERLE); Ensino Médio.
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A LOOK AT ACADEMIC-SCIENTIFIC PRODUCTION: TEACHING
AUTONOMY IN HIGH SCHOOL

Abstract
In this work, our main objective is to present a Study of Specialized Literature Review
(ERLE) referring to the scientific production published nationally on the theme
“Teaching Autonomy” in the Education area. We analyzed works published between
2014 and 2019 in academic scientific journals, extracted from the Qualis / CAPES A1
and A2 lists in the Education area. The choice for this cut - Qualis / CAPES A1 and A2 is due to the fact that these are considered indicative of higher quality journals, according
to some criteria established by a set of procedures used to stratify the intellectual
production of graduate programs. To carry out the collection of information, we used a
textual analysis script designed to evaluate the articles present in the sample. As it is a
broader research, in terms of details, in the sequence, we present the analyzes based on
the information collected with regard to the focus, objective, source for information
collection. We found that there are a large number of productions aimed at higher
education; those with aspects related to basic education refer to early childhood education
and / or elementary education. Thus, we found a small number of productions aimed at
teaching autonomy in high school, eleven articles which we consider a small number and
shows that the theme of teaching autonomy has been little explored by research. Few
sampled works had as main focus this theme - a large part is only relating aspects /
characteristics of this theme with other educational issues.

Introdução
O Estudo de Revisão de Literatura Especializada (ERLE) é uma parte essencial
do processo de investigação. É fundamental não somente para a definição do problema
de pesquisa, como também para criar um panorama sobre o estado atual dos
conhecimentos sobre o tema, as suas lacunas e as contribuições da investigação para o
desenvolvimento e construção do conhecimento. O pesquisador analisa os trabalhos de
outros que já realizaram estudos sobre o tema e, só então, após ter compreendido os
estudos já realizados, parte para sua pesquisa.
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Dentre os autores que acreditam na relevância do Estudo da Revisão da Literatura,
selecionamos os textos de Yin (2005) e Yin (2016).
Yin (2005) destaca a relevância da ampla leitura sobre o objeto/foco a ser
estudado, sublinhando que a revisão de literatura é um meio para que seja alcançada uma
finalidade e, oposto ao que pensam muitos estudantes iniciantes na pesquisa, não é um
elemento irrelevante ou secundário. Assim, esse estudo deve fazer parte do
desenvolvimento da pesquisa para que o pesquisador busque novas questões e revisite as
contribuições já realizadas, de modo que estas possam colaborar com a construção teórica
do novo estudo, tornando as questões mais coerentes, por exemplo.
Corroborando com essa percepção, Yin (2016) afirma que, com o passar do
tempo, novos pesquisadores precisam mostrar destreza na identificação de linhas
específicas de pesquisa que possam afetar diretamente temática, os métodos de coleta de
dados e as fontes de dados de um novo estudo. Se uma pesquisa afirma ser integralmente
inédita, uma boa revisão da literatura também pode apontar isso ao demonstrar o domínio
do pesquisador sobre a temática e ao apresentar o argumento para a lacuna. Assim sendo,
realizar algum tipo de revisão da literatura parece ser importante e necessário.
A partir dessa concepção, o autor discute sobre três tipos de revisão de literatura,
sendo o primeiro uma pesquisa inicial para construir um banco de estudos qualitativos
anteriormente realizados, para ajudar a considerar o tema, o método e a fonte de
informações para um novo estudo. O segundo é o que Yin (2016) chama de revisão
seletiva, a qual ocorre logo após o pesquisador decidir temporariamente o que estudar.
Esta direciona a outros estudos que pareçam abarcar um assunto equivalente e colaborar
na definição da nova pesquisa de forma mais sutil, estabelecendo um nicho. O terceiro
tipo é uma revisão abrangente, realizada a partir da aspiração de fazer uma síntese do que
se conhece sobre um determinado tema, mas que não é obrigatoriamente
relevante/importante para ajudar a iniciar um novo estudo.
Para a realização do estudo, Yin (2016) sugere procedimentos que possam ter um
bom resultado ao revisar estudos empíricos e realizar alguns registros, como: o principal
tema de estudo, ou seja, o foco; os problemas e questões que estão sendo abordadas; o
método de coleta de dados, ou seja, as fontes e instrumentos de coleta de informações; os
principais resultados do estudo; as principais conclusões e, ainda, os próprios comentários
do pesquisador, observações sobre as qualidades e fragilidades do estudo. A medida em
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o pesquisador conseguir mais informações, maior será a possibilidade de não precisar
voltar ao estudo pela segunda vez.
No presente estudo, realizamos alguns procedimentos de revisão apontados pelo
autor supracitado. Analisamos trabalhos publicados entre 2014 e 2019 em periódicos
científicos acadêmicos, extraídos das listas Qualis/CAPES A1 e A2 da área Educação. A
escolha por esse recorte – Qualis/CAPES A1 e A2 – deve-se ao fato de que estes são
considerados indicativos de periódicos de qualidade mais elevada, segundo alguns
critérios estabelecidos por um conjunto de procedimentos utilizados para estratificação
da produção intelectual dos programas de pós-graduação. Tal processo foi concebido para
atender as necessidades específicas do sistema de avaliação e é baseado nas informações
fornecidas por meio da plataforma Sucupira.
Na seção seguinte, apresentamos os procedimentos metodológicos adotados para
nosso estudo de revisão de literatura especializada.

Procedimentos Metodológicos para Estudo de Revisão de Literatura Especializada
Para construir o Estudo de Revisão de Literatura Especializada (ERLE),
utilizamos fontes de informação do tipo documental, a saber, artigos publicados em
periódicos acadêmico-científicos (PAC) nacionais.
Para a coleta dos artigos, utilizamos o Portal Scielo (biblioteca eletrônica que
abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros) ou os sites dos
periódicos. Para a seleção dos PAC, acessamos a Plataforma Sucupira e extraímos as
listas Qualis/CAPES A1 e A2 da área Educação, o que resultou em 501 periódicos
registrados. Para a definição da listagem dos que seriam analisados, fizemos a exclusão
daqueles com registros repetidos, estrangeiros ou que abordavam especificamente alguma
área/temática. Logo, estabelecemos o nosso recorte em 31 PAC da área Educação,
classificados nos estratos A1 e A2 do Qualis/CAPES de acordo a Plataforma Sucupira,
quadriênio 2013-2016.
Para esse estudo, realizamos três tipos de coletas com critérios diferentes. A
primeira coletou todos os artigos publicados entre os anos de 2014 a 2019, cobrindo um
período de seis anos, que mencionavam no título e/ou resumo e/ou palavras-chave o termo
“autonomia”; nesta etapa foram identificados 205 artigos. A segunda coleta teve como
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objetivo selecionar, entre os 205 artigos, apenas aqueles que estudavam/pesquisavam
algum aspecto/característica sobre a temática “autonomia docente/professor” e,
consequentemente, fazer a exclusão do restante; desta segunda etapa resultaram 44
artigos. Na terceira fase, selecionamos dos 44 artigos somente aqueles que
estudavam/pesquisavam empiricamente algum aspecto/característica da “autonomia
docente no Ensino Médio”, fazendo a exclusão de artigos que falavam da Educação
Superior, Educação Infantil, Ensino Fundamental de maneira geral. Ao final, obtivemos
totalizando 11 artigos como amostra.
A seguir apresentamos um quadro síntese, os quais elaboramos para
mostrar/elencar a quantidade de trabalhos (artigos) identificados, selecionados e
amostrados. O Quadro 1 representa a coleta de artigos em PAC – ambos representam
parte operacional do ERLE.
Quadro 1 – Quantidade de artigos identificados, selecionados e amostrados –
autonomia/autonomia docente/autonomia docente no Ensino Médio.
Assunto

Período de
abrangência

Natureza do artigo

Autonomia docente do
ensino médio

2014-2019

Relato de Pesquisa Empírica: RPE

Título
N completo do
pac

1

2

3

4

BOLEMA
Boletim de
Educação
Matemática.
Cadernos do
Centro de
Estudos
Educação e
Sociedade.
CP Cadernos
de Pesquisa
FCC
Revista
Ciência e
Educação

ClassifiPeríodo
cação
Termos de
de abrancapes
busca
gência
Educação

Quantidade de artigos
Amostrados
Selec.
Identif.
“autonomia
“autonomia
“autonomia”
docente” no
Docente”
EM

A1

Autonomia/
2014-2019 Autonomia
docente

3

2

1

A1

Autonomia/
2014-2019 Autonomia
docente

4

1

0

5

1

0

5

1

1

3

2

2

12

1

1

5

0

0

A1

A1

5

Educação &
Realidade

A1

6

Educar em
Revista

A1

7

Educação &
Sociedade

A1

Autonomia/
2014-2019 Autonomia
docente
Autonomia/
2014-2019 Autonomia
docente
Autonomia/
2014-2019 Autonomia
docente
Autonomia/
2014-2019 Autonomia
docente
Autonomia/
2014-2019 Autonomia
docente

Cadernos de Educação Básica, Rio de Janeiro, v. 6, n. 1, jan./abr. 2021

86

8

Educação e
Pesquisa

A1

9 Educação

10

A1

Educação em
Revista

Ensaio –
Avaliação e
11 Políticas
Públicas em
Educação
ETD –
Educação
12
Temática
Digital

A1

A1

13 Pró-Posições

A1

Revista
14 Brasileira de
Educação
Revista
Brasileira de
15
História da
Educação
Cadernos de
16 História da
Educação
17

A1

A1

A1

A2

Cadernos
Pagu

A2

Currículo
18 sem
Fronteiras

A2

19

Educação e
Filosofia

A2

20

Educação
PUC

A2

21

Educação
Unisinos

A2

Ensaio:
Pesquisa em
22
Educação em
Ciências
Estudos em
23 Avaliação
Educacional
24

Práxis
Educativa

A2

A2

A2

Autonomia/
2014-2019 Autonomia
docente
Autonomia/
2014-2019 Autonomia
docente
Autonomia/
2014-2019 Autonomia
docente

12

2

0

19

3

0

2

0

0

Autonomia/
2014-2019 Autonomia
docente

4

0

0

Autonomia/
Autonomia
docente

1

1

0

10

1

0

8

2

0

0

0

0

1

0

0

8

0

0

7

2

0

3

1

1

5

1

0

7

2

1

2

1

0

7

3

0

11

3

0

2014 2019

Autonomia/
2014-2019 Autonomia
docente
Autonomia/
2014-2019 Autonomia
docente
Autonomia/
2014-2019 Autonomia
docente
Autonomia/
2014-2019 Autonomia
docente
Autonomia/
2014-2019 Autonomia
docente
Autonomia/
2014-2019 Autonomia
docente
Autonomia/
2014-2019 Autonomia
Docente
Autonomia/
2014-2019 Autonomia
Docente
Autonomia/
2014-2019 Autonomia
Docente
Autonomia/
2014-2019 Autonomia
Docente
Autonomia/
2014-2019 Autonomia
Docente
Autonomia/
2014-2019 Autonomia
docente
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25

26

27

28

29

30

31

Revista
Brasileira de
Pesquisa em
Educação em
Ciências
(RBPEC)
Revista
Brasileira de
Política e
Administração da
Educação
Revista de
Educação
Pública
Revista ecurriculum
(PUCSP)
Revista
Educação em
Questão
Revista
Educação
PUCRS

A2

Autonomia/
2014-2019 Autonomia
docente

2

0

0

A2

Autonomia/
2014-2019 Autonomia
docente

10

3

1

3

0

0

21

8

3

10

2

0

3

1

0

12

0

0

205

44

11

Autonomia/
2014-2019 Autonomia
docente
Autonomia/
A2
2014-2019 Autonomia
docente
Autonomia/
A2
2014-2019 Autonomia
docente
Autonomia/
A2
2014-2019 Autonomia
docente
Autonomia/
Revista
A2
2014-2019 Autonomia
FAEEBA
docente
TOTAL DE ARTIGOS
A2

Fonte: Elaborado pelos autores.

Análise dos artigos publicados em periódicos acadêmico-científicos (PAC)
Para realizarmos a coleta de informações, utilizamos um roteiro de análise textual
elaborado para avaliação dos artigos presentes na amostragem. Na sequência, por se tratar
de uma pesquisa mais ampla, discutiremos das 6 categorias emergentes, apenas 3. Em
termos de detalhamento da pesquisa discutiremos apenas 3 categorias, a saber: foco,
objetivo, fonte para coleta de informação. As outras categorias emergentes, os
instrumentos para coleta de informação, as demais categorias como aportes conceituais,
resultados evidências/constatações e conclusões dos artigos da amostra serão discutidos
em outros trabalhos. Elaboramos um quadro com os itens dos roteiros e as categorias
criadas a partir destes. O Quadro 2 abaixo, está apresentando as categorias identificadas
em cada item dos roteiros.
Quadro 2 – Categorias a posteriori
Itens dos Roteiros de Análise Textual
Foco da pesquisa
Objetivo da pesquisa

Categorias a posteriori
Possibilidades, interferências e condicionantes para a
autonomia docente;
Prática, saber e formação docente.
Autonomia docente, características e implicações;
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Fonte para coleta de informação

Instrumentos para coleta de informação

Aportes teóricos

Evidências/constatações, resultados e
conclusões

Atividade docente e suas implicações na autonomia
docente;
Currículo e atividade docente;
Gestão pedagógica;
Professores;
Formador de um programa de formação continuada;
Gestores pedagógicos;
Currículo.
Questionário;
Entrevista;
Observação;
Discussão coletiva/conversa;
Análise documental.
Autonomia docente;
Reflexão sobre a prática;
Ofício docente;
Currículo;
Tática de modulação;
Ação docente;
Competências.
Autonomia docente;
Instituições de ensino no sistema capitalista;
Condições de trabalho do professor;
Estratégias de regulação e movimentos de resistência;
Trabalho docente;
Currículo;
Formação docente.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Foco das pesquisas
Nesta seção, analisamos o foco da pesquisa de cada artigo da nossa amostra. Os
itens analisados são a definição (indicação e caracterização) do foco da pesquisa, que é
fundamental para a clareza e/ou da singularidade do trabalho. Assim, conseguimos
construir duas categorias para este item, a saber: “possibilidades, interferências e
condicionantes para a autonomia docente” e “prática, saber e formação docente”.
➢

Categoria “Possibilidades, interferências e condicionantes para a

autonomia docente”
Nesta categoria foram classificados cinco artigos, os quais apresentam os focos
descritos a seguir:
a)

“[...] discussões acerca das possibilidades do professor de Matemática no

que se refere a (sic) ‘autonomia’, ao ‘cuidado de si’ segundo Michel Foucault (2010).”
(SOUZA, SILVA, 2015, p. 1309);
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b)

“[...] a partir de uma conversa sobre autonomia docente e prática cotidiana

partimos da ideia de que as políticas práticas de currículos estão entrelaçadas aos
cotidianos de cada um dos docentes [...]” (GONÇALVES, 2019, p. 1);
c)

Com base em pesquisa empírica e teórica discorre-se sobre o conceito de

Docência Administrada, proposto pelo autor, para ilustrar as consequências desta prática
sobre a autonomia docente” (AMORIM, 2016, p. 701);
d)

“[...] analisar o saber profissional docente tendo como referente a

autoridade interrogada ao espelho da autonomia.” (CORTIZO; FERREIRA; FARIAS,
2017, p. 60);
e)

“Teve como principal objetivo identificar o que os coordenadores relatam

interferir na autonomia de seu trabalho e dos professores (MARCONDES; FREUND;
AMARAL E SILVA, 2017, p. 1018).
Os trabalhos aqui apresentados definem como objetos de pesquisa discussões,
conversas e análises sobre aspectos que interferem ou se relacionam com a autonomia
docente. Na próxima seção, discutiremos esses focos/objetos.
➢

Categoria “Prática, saber e formação docente”

Nessa categoria foram classificados sete artigos que possuem como foco a prática,
o saber e a formação docente ou aspectos relacionados, conforme descrito abaixo:
a)

“[...] atuação de formador em um programa de desenvolvimento

profissional docente.” (SCARINCI; PACCA, p. 1063, 2016);
b)

“[...] trabalho docente de professores iniciantes de língua portuguesa e

literatura.” (BARROS; AZEVEDO, 2016, p. 359);
c)

“[...] formação e profissão docente em cursos de pedagogia e de

licenciatura em ciências biológicas.” (VASCONCELLOS; VILELA, 2017, p. 157);
d)

“Pensar o saber profissional docente tendo como referente a questão da

autoridade ao espelho da autonomia convoca-nos a refletir sobre esses dois conceitos
polissêmicos que trazem conteúdos muitas vezes antagônicos, mas que também se
aproximam em alguns aspectos.” (CORTIZO; FERREIRA; FARIAS, 2017, p. 61, 2017);
e)

“Do quadro acima descrito derivam questões que julgamos relevante

pesquisar e que vão desde as concepções dos professores sobre língua e ensino de língua,
até as práticas de sala de aula, passando por definições e documentos curriculares, livro
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didático de português e formação de professores.” (NÓBREGA; SUASSUNA, p. 928,
2014);
f)

“[...] analisamos o trabalho de professores no processo de implementação

do currículo por competências em uma escola da rede estadual de São Paulo que mantém
parceria com empresa.” (PIRES, 2018, p. 560).
O trabalho de Barrére (2017) tem como foco o trabalho cotidiano das equipes
diretivas, em particular na sua relação com os professores. Consideramo-lo como sendo
parte dessa categoria por acreditarmos que o trabalho das equipes diretivas também está
contempla o saber e a formação docente, conforme indica o trecho a seguir:
[...] também a partir de nossas experiências de colaboração em vários
mestrados profissionais destinados aos gestores principais de instituição, que
tentaremos delimitar os contornos flutuantes de uma gestão pedagógica
emergente, à procura de sua zona de expertise e de seus modos de intervenção.
Partir da experiência cotidiana de trabalho das equipes diretivas, e em
particular de suas relações com os professores, nos parece nesse nível frutuoso,
pois acerca dessa matéria e para retomar as afirmações de Dejours (1998), às
vezes é difícil impedir que o “discurso da organização recubra o real do
trabalho”. Ora, se o conjunto dos gestores principais de instituição adere
majoritariamente à nova definição de suas missões, e ao projeto oficial de se
tornar “o primeiro pedagogo da instituição”, tal adesão é concretamente
colocada à prova no seu trabalho cotidiano [...]. (BARRÉRE, 2017, p. 646647).

Os trabalhos citados nesta subseção definem como objeto/foco de suas pesquisas
a prática, o saber e a formação docente e aspectos destes que se relacionam com a
autonomia docente. Esta será discutida nos próximos itens.

Objetivo das pesquisas
Nesta seção, analisamos o objetivo de pesquisa de cada artigo da nossa amostra,
considerando os propósitos e as metas que os autores pretendiam alcançar. Assim,
conseguimos construir quatro categorias para esses itens, a saber: “autonomia docente:
características e implicações”; “atividade docente e suas implicações na autonomia
docente”; “currículo” e “atividade docente e gestão pedagógica”.
➢

Categoria “Autonomia docente: características e implicações”

A autonomia docente é citada como meta e propósito de estudo nos artigos de
Souza e Silva (2015), Marcondes, Freund e Amaral e Silva (2017).
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O trabalho de Souza e Silva (2015) apresenta:
articulações teóricas e práticas de uma pesquisa de doutorado concluída que
pretendeu fomentar discussões acerca das possibilidades do professor de
Matemática no que se refere a (sic) ‘autonomia’, ao ‘cuidado de si’ segundo
Michel Foucault (2010). (SOUZA; SILVA, 2015, p. 1309).

O artigo de Marcondes, Freund e Amaral e Silva (2017, p. 1018) “teve como
principal objetivo identificar o que os coordenadores relatam interferir na autonomia de
seu trabalho e dos professores”.
A autonomia docente é considerada, nas duas pesquisas, importante para o pleno
desenvolvimento do trabalho do professor. Souza e Silva (2015) destacam o sujeito
autônomo como sendo aquele que sabe reconhecer as forças de fora e escolher aquela que
ele deseja que o afete, que o atravesse, que o subjetive. Ou seja, o sujeito só é subjetivado
pelas forças que ele almeja, que ele escolhe. Construída nas práticas de subjetivação, essa
autonomia que os autores discutem é uma luta interna, constante, diária. O sujeito
autônomo é aquele que se controla em todos os aspectos, que se cuida integralmente, que
se autogoverna; dessa forma, os autores se referem à autonomia como uma instância de
decisão.
O que os trabalhos discutem também são os condicionantes que limitam a
autonomia dos professores para realizar o que consideram um bom trabalho. Marcondes,
Freund e Amaral e Silva (2017) discutem que as políticas educacionais voltadas para a
performatividade interferem na autonomia dos professores e coordenadores pedagógicos.
À proporção em que os professores não podem discutir sobre os problemas e situações
enfrentados no cotidiano escolar, buscando soluções próprias e contextualizadas – e, de
acordo com a situação, inclusive nas ações de formação docente –, o que se observa é a
valorização de uma perspectiva tecnicista para o trabalho docente, no qual a reflexão
assume um lugar periférico à prática. Assim sendo, nas escolas, é importante que esteja
claro que as políticas prescritivas limitam a autonomia dos professores e sua possibilidade
de planejar uma organização curricular que considere conteúdos e estratégias adequadas
a todos seus alunos de acordo com os preceitos de uma educação emancipadora.
Souza e Silva (2015) destacam que na maioria das escolas percebe-se a
determinação de regras e normas de desenvolvimento do trabalho dos professores, como,
por exemplo, o uso obrigatório de apostilas e materiais didáticos, o cumprimento de
determinada sequência de conteúdos, a aplicação de provas em datas pré-determinadas,
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elaboração das avaliações com conteúdos pré-determinados, forma de pontuação das
avaliações e modo de correção pré-estabelecidos, entre outras imposições determinadas
pela coordenação, direção e secretaria da educação.
A categoria desta subseção discute, portanto, a importância da autonomia docente
para a realização do que consideramos um bom trabalho, e já aponta para constatações de
que, no momento em que essa autonomia é desrespeitada, ou seja, quando regras são
estabelecidas sem a contribuição docente, o trabalho do professor torna-se tecnicista, e
este um operário de uma fábrica.
➢

Categoria “Atividade docente e suas implicações na autonomia docente”

Essa categoria emergiu levando em consideração os trabalhos que têm como meta
aspectos referentes à prática docente, à formação docente, aos saberes docentes, ao
trabalho docente e às implicações na autonomia docente. Os trabalhos de Scarinci e Pacca
(2016), Barros e Azevedo (2016), Vasconcellos e Vilela (2017), Amorim (2016), Cortizo,
Ferreira e Farias (2017), Nóbrega e Suassuna (2014) e Pires (2018) discutem a autonomia
docente como sendo um fator importante para a atividade do professor.
Scarinci e Pacca (2016) têm como objetivo analisar um programa de
desenvolvimento profissional docente a partir da atuação dos formadores. Ao adotarem
essa perspectiva, visam compreender como a reflexão sobre a prática, o desenvolvimento
da autonomia e a compreensão de uma concepção de ensino se concretizam em um
programa de formação de professores de ciências
Já o trabalho de Barros e Azevedo (2016) avalia a atuação de professores
iniciantes nas escolas públicas paulistas integrantes do programa “São Paulo faz Escola”.
A partir disso, tentam compreender em que medida um currículo organizado por cadernos
pode contribuir com a prática docente.
A pesquisa de Amorim (2016) parte de algo semelhante, pois busca compreender
como a implantação de sistemas apostilados em escolas públicas municipais impactam a
atividade docente.
Vasconcellos e Vilela (2017) têm como objetivo investigar quais saberes são
mobilizados e/ou produzidos por professores especialistas e polivalentes no
desenvolvimento de práticas autônomas durante sua formação inicial.
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Cortizo, Ferreira e Farias (2017) objetivam compreender o saber profissional
docente e como as referências de autoridade e autonomia dos professores atuam sobre
esse conhecimento.
Nóbrega e Suassuna (2014) investigam como os professores da educação básica
selecionam e definem os conteúdos que serão lecionados e se estes objetivam o letramento
dos alunos.
A discussão sobre autonomia docente, de acordo com Amorim (2016), é
importante porque se inclui em um panorama bastante abrangente no qual a docência é
entendida como uma atividade profissional que atende a muitas determinações sociais. O
autor aborda a concepção de autonomia de maneira complexa, fundamentando-se na
concepção kantiana de maioridade e menoridade e, por conseguinte, de emancipação e
esclarecimento. Para Amorim (2016), tomar o indivíduo esclarecido como aquele que é
capaz de julgar pelo seu próprio entendimento é o mesmo que dizer que esclarecido é
aquele capaz de pensar. Por isso, a autonomia docente é concebida pelo autor como um
processo que vai além da manipulação de um repertório: é, portanto, a capacidade do
professor refletir sobre si mesmo e sua prática e, se necessário, modificá-la e transformála de acordo com a necessidade de seus educandos.
Scarinci e Pacca (2016) compreendem os fundamentos da ação docente como um
dos elementos que favorecem a promoção da competência profissional e, de forma mais
abrangente, da autonomia docente, e apresentam que esta caracteriza-se como um
objetivo desejável aos programas de formação. Logo, a autonomia é discutida como uma
medida de resgate da profissionalização docente. É necessário ressaltar que a autonomia
não é considerada como sinônimo de liberdade; se comparada à autonomia em outras
profissões, na docência ela deve ter finalidades claras com base na função social do
trabalho do professor. Caso contrário, pode ocasionar isolamento e individualismo, que
são prejudiciais à prática educativa, ou ainda se tornar uma propaganda utilizada pelo
sistema para reivindicar do professor colaboração com projetos e possíveis políticas
reacionárias do Estado.
➢

Categoria “Currículo e atividade docente”

Os trabalhos de Gonçalves (2019), Amorim (2016) e Pires (2018) têm como
objetivo discutir aspectos da atividade docente no contexto de orientações curriculares
específicas.
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Gonçalves (2019, p. 2) tem como objetivo “[...] trazer para o campo das políticas
de currículo as práticas e conversas de professoras em suas trocas de experiências e de
conhecimentos das suas práticas cotidianas, além das orientações curriculares do
município onde está inserida a escola, seus pressupostos teóricos e as maneiras com que
essa orientação curricular era trabalhada no cotidiano escolar”. Amorim (2016, p. 702)
visa “[...] discutir a atividade docente frente à implantação de sistemas apostilados de
ensino em escolas públicas municipais”. Pires (2018, p. 566) propõe um “[...] estudo sobre
a implementação do currículo por competências em uma escola da rede estadual de São
Paulo que mantém parceria com uma empresa, considerando as mudanças no trabalho de
professores”.
Os três trabalhos objetivam discutir alguns aspectos/relações/implicações de
implementações curriculares com as atividades docentes/práticas cotidianas/trabalho dos
professores. Os pesquisadores destacam como a falta da autonomia docente interfere no
trabalho, como exemplifica Gonçalves (2019) ao citar o desabafo de uma professora sobre
a vigilância e a imposição de perspectivas curriculares e políticas. Isso nos faz pensar um
pouco sobre como agentes internos e externos à escola são influentes e tentam direcionar
em um único sentido as práticas que se operam no contexto da equação entre raízes e
opções. O diálogo de Gonçalves (2019) com as professoras mostra a importância da
adoção de uma postura contrária, ativa e política, que de certo modo é mediada pelas
relações que se constituem dentro e fora da escola, mas também revela o compromisso
delas com o papel e a função social da docência. As docentes mostram seriedade no
desempenho de suas ações, do mesmo modo que é possível notar preocupação sobre como
e quando poderiam ser tomadas decisões, fazendo ter significado o que elas entendem por
autonomia, para fazer dentro do contexto daquilo que lhes é imposto ou que constitui
hegemonicamente a escola, suas raízes.
Pires (2018) destaca a posição de fragilidade na qual os professores se encontram
diante do desenvolvimento de uma proposta curricular. A autonomia docente e a
autonomia da própria instituição escolar, são enfraquecidas pela ausência de discussão
pedagógica e política ao receberem a imposição direta da burocracia estatal por meio de
um currículo oficial com centralidade nas competências. Os professores são afetados na
constituição de práticas pedagógicas específicas do seu trabalho: o currículo é imposto a
eles, não negociado ou controlado por eles. A escola é vista como a unidade de
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implementação de mudanças concebidas por outros e, por conseguinte, os professores são
vistos como responsáveis pela implementação dos planos dos outros. Dessa maneira, eles
são considerados técnicos de sala de aula que implementam e avaliam os resultados de
um currículo desenvolvido em outro lugar.
Diante desse contexto, selecionamos o trabalho de Amorim (2016), que discute
como seria possível o exercício da autonomia docente frente à utilização de sistemas
apostilados de ensino. O autor ressalta também o contexto da realidade acadêmica no
Brasil, cuja fragilidade é exposta pelas diversas dificuldades em formar docentes no
cenário atual. Com a desvalorização e a precarização da profissão, diminui-se a
quantidade de licenciandos nas mais diversas áreas do conhecimento – fato que fortalece
o discurso de que é fundamental garantir que os docentes ensinem pelo menos o mínimo
dos conteúdos de forma correta, sem erros. Nesse âmbito, as pesquisas apontam que a
utilização de manuais bastante controladores apresenta-se como alternativa à manutenção
da qualidade. Com isso, vemos que a apostila “fetichizada” torna-se autorreferente e passa
a ter um fim em si mesma, podendo seguramente ser classificada como uma mercadoria.
Na esteira destas conclusões vemos que os docentes, mesmo submetendo-se à utilização
das apostilas, acreditam ser autônomos por terem liberdade para gerenciá-las.
Os trabalhos apontam para um cenário bastante desafiador, pois quando se é
estabelecido um currículo por outras instâncias que não a própria escola os professores se
veem encurralados e limitados a apenas seguir o que já está estabelecido. Assim como os
autores citados nesta subseção, acreditamos ser de grande relevância ter como objeto de
estudo a atividade docente/autonomia docente em contextos de implementação curricular.
➢

Categoria “Gestão pedagógica”

A categoria gestão pedagógica nos ajuda a identificar como a autonomia docente
se caracteriza no âmbito do Ensino Médio. Dois trabalhos fazem parte desta categoria, a
saber: Barrère (2017) e Marcondes, Freund e Amaral e Silva (2017).
Barrère (2017, p. 645) objetiva “[...] apresentar as representações e as convicções
dos gestores principais de instituições francesas de ensino médio da região norte da
França e demarcar as principais tensões com as quais esses gestores se confrontam em
suas novas missões pedagógicas”. Por sua vez, Marcondes, Freund e Amaral e Silva
(2017) tiveram como principal objetivo apresentar o que os coordenadores identificavam
como interferência na autonomia de seu trabalho e dos professores.
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Fonte para coleta de informação
Nesta seção, analisamos a fonte de coleta de informação, na qual deve-se
apresentar os tipos de sujeitos, espaços, documentos e suas especificações.
Assim, conseguimos construir quatro categorias para esses itens, quais sejam:
“professores”, “formador de um programa de formação continuada”, “gestores
pedagógicos” e “currículo”.
➢

Categoria “Professores”

Essa categoria considera apenas professores como fonte de coleta de informações.
Reúne os trabalhos de Souza e Silva (2015), Barros e Azevedo (2016), Gonçalves (2019),
Vasconcellos e Vilela (2017), Amorim (2016), Cortizo, Ferreira e Farias (2017), Nóbrega
e Suassuna (2014) e Pires (2018).
O trabalho de Souza e Silva (2015):
[...] realizou-se, durante o período de um ano, encontros semanais, (sic) com
os professores de Matemática de uma escola pública do interior do Estado de
São Paulo”. Barros e Azevedo (2016, p. 360) realizaram uma pesquisa
qualitativa “[...] que, por meio de um estudo de caso, esteve envolvida com três
professores iniciantes da área de Língua Portuguesa e Literatura que atuam em
salas do ensino médio, em uma escola do interior paulista. Esses professores
foram designados pelas três primeiras letras do alfabeto: professor A (sexo
masculino, 05 anos de magistério); professor B (sexo feminino, 03 anos de
magistério); professor C (sexo feminino, 05 anos de magistério). (SOUZA;
SILVA, 2015, p. 1309).

Gonçalves (2019, p. 2) teve como fonte de informação “[...] grupo de professoras
da Rede Municipal de uma cidade no interior do estado do Rio de Janeiro”. Vasconcellos
e Vilela (2017, p. 163) tiveram “[...] como fontes empíricas depoimentos de quatro
professores da educação básica, sendo dois deles graduados em Ciências Biológicas e
responsáveis por turmas dos anos finais do ensino fundamental e/ou do Ensino Médio e
os demais formados em Pedagogia e responsáveis por turmas dos anos iniciais do ensino
fundamental”. Amorim (2016, p. 711) aplicou “[...] um questionário de questões abertas
entregue a 20% da amostra inicial de professores”. Cortizo, Ferreira e Farias (2017, p. 60)
tiveram como fonte “[...] três professores de uma escola pública”.
Nóbrega e Suassuna (2014) tiveram:
[...] três professores (um referente ao nível fundamental e dois referentes ao
ensino médio) de duas instituições de ensino de mesmo perfil: escolas públicas
da rede estadual de PE. Em uma das unidades educacionais pesquisadas,
ofereciam-se os níveis fundamental e médio de ensino; portanto, definimos
dois professores da equipe de docentes de língua portuguesa dessa escola para
participar da pesquisa: um que lecionava no ensino fundamental (que será
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chamado aqui de professor 1) e outro que lecionava no ensino médio
(denominado de professor 2); essa escolha se deu com o intuito de
contemplarmos a investigação dos dois níveis de ensino. Na outra unidade
educacional da rede estadual de Pernambuco, oferecia-se apenas o ensino
médio; escolhemos, então, um professor da equipe de língua materna para
tratar desse nível no nosso trabalho (este será nomeado de professor 3).
(NÓBREGA; SUASSUNA, 2014, p. 926).

Pires (2018, p. 574) teve “a coleta de dados realizada por meio das entrevistas com
quatro professores, duas professoras e dois professores. Eles serão identificados como
professoras “A” e “B” e como professores “C” e “D”.
➢

Categoria “Formador de um programa de formação continuada”

Apenas no trabalho de Scarinci e Pacca (2016) a fonte para a coleta de
informações foi um formador de um programa de formação continuada. Nos trechos a
seguir os autores apontam sua fonte:
[...] acompanhamos um programa em modalidade formação continuada,
voltado para professores de física, que funcionou na cidade de São Paulo.
Observamos as ações do formador, que poderiam estar conectadas com tais
objetivos. O formador era um docente universitário e era auxiliado por 2 a 3
alunos de pós-graduação em ensino de ciências com experiência docente. Os
professores eram em número de 10 a 12 (nos dois anos em que acompanhamos
o programa) e eram professores típicos da escola pública: tinham formações
iniciais variadas (física, matemática, biologia, ciências da natureza), não
estavam envolvidos em programas de pós-graduação strictu sensu ou ligados
de outra forma a universidades, e tinham como condição para participação no
programa ministrar aulas de física em escolas públicas, dispor de tempo para
as reuniões semanais (6 horas presenciais e outras 14 horas de trabalho
individual) e ministrar em ao menos uma turma aulas do tema científico em
foco pelo programa naquele ano (2008 – eletromagnetismo; 2009 – óptica). O
nosso sujeito de pesquisa foi o formador do programa. (SCARINCI; PACCA,
2016, p. 1067-1068).

➢

Categoria “Gestores pedagógicos”

Os trabalhos de Barrère (2017) e Marcondes, Freund e Amaral e Silva (2017)
tiverem como fontes de informação os gestores pedagógicos.
Barrère (2017, p. 645) teve como fonte de informações gestores principais,
conforme constatamos no fragmento: “[...] trabalho dos gestores principais e a partir das
experiências de colaboração da autora em vários mestrados profissionais destinados a
estes profissionais”. Marcondes, Freund e Amaral e Silva (2017, p. 1018) tiveram como
fonte de informação coordenadores pedagógicos: “[...] os dados das entrevistas revelam
que coordenadores pedagógicos vivem diversas tensões ao realizar o seu trabalho com
autonomia e respeito ao que consideram importante para a coletividade escolar”.
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➢

Categoria “Currículo”

Barros e Azevedo (2016, p. 360) tiveram como fonte de informação os
documentos oficiais do currículo do Estado de São Paulo, como descrito pelos autores:
“[...] a) análise documental – visando ao conhecimento profundo e sistemático da
estrutura do currículo de São Paulo, por meio da análise dos documentos oficiais”.

Algumas considerações do estudo da revisão da literatura especializada sobre
autonomia docente
O Estudo de Revisão de Literatura Especializada (ERLE) realizado sobre a
produção científica da área de Educação publicada em âmbito nacional acerca da temática
“autonomia docente” se restringiu aos professores de Ensino Médio porque faz parte do
nosso projeto de pesquisa estudar/compreender a autonomia docente nessa etapa de
ensino.
Verificamos que há um grande número de produções voltadas para a educação
superior; as que apresentam aspectos relacionados à educação básica referem-se à
educação infantil e/ou ao ensino fundamental. Assim, encontramos um número reduzido
de produções voltadas para autonomia docente no Ensino Médio onze artigos, o que
consideramos um número pequeno e mostra que a temática autonomia docente vem sendo
pouco explorada pelas pesquisas. Poucos trabalhos amostrados tiveram como foco
principal essa temática – grande parte está apenas relacionando aspectos/características
dessa temática com outras questões educacionais.
As produções amostradas restringiram-se às pesquisas empíricas por estas
contribuírem para a pesquisa que se pretende desenvolver, uma vez que apresentam um
panorama geral sobre como outros pesquisadores estão desenvolvendo pesquisas com a
temática. Com isso buscamos contribuições nos campos metodológico e conceitual.
O foco das pesquisas integrantes da amostragem estava centrado basicamente nas
possibilidades, interferências e condicionantes para a autonomia docente, na prática,
saber e formação docente, no currículo e na avaliação. As intenções e propósitos que os
autores pretendiam alcançar com seus estudos eram a compreensão da autonomia
docente, suas características e implicações; a atividade docente e suas implicações na
autonomia docente; a relação entre o currículo e a atividade docente; a gestão pedagógica
e avaliação. A autonomia docente apresenta-se nos trabalhos analisados como uma
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consequência/característica importante da atividade docente, o que acarreta algumas
implicações e condicionantes; o currículo e a avaliação também acabam emergindo como
intenções de estudo.
Como fonte de coleta de informação, os trabalhos utilizaram: professores, um
formador de um programa de formação continuada, gestores pedagógicos, currículo
(documentos oficiais). Como instrumento de coleta de informação foram utilizados, a
saber: questionários, entrevistas, observação, discussão coletiva/conversa, e análise
documental. Grande parte dos trabalhos adotaram a entrevista com os professores.
No entanto, poucos trabalhos apontam o professor como o agente produtor do
currículo; dessa forma, a autonomia docente é limitada muitas vezes apenas às
metodologias de ensino. No momento em que o professor questiona as políticas
educacionais prescritivas, tentando usar os documentos da escola no qual estão inseridos,
como o Plano Político Pedagógico (PPP), o regimentos escolares ou construir o próprio
currículo levando em conta o ator principal – o aluno –, alguns autores anunciam
movimentos de resistência e denunciam uma estrutura deficitária do sistema escolar.
Outra constatação é a que se refere à formação docente. O que se observa é a valorização
de uma perspectiva tecnicista para o trabalho docente, o que afasta o trabalho docente da
reflexão.
Por fim, os trabalhos que integram a amostra do nosso estudo contribuíram para a
pesquisa que se pretende desenvolver, uma vez que possuem elementos relacionados com
a autonomia docente no âmbito dos campos metodológicos e conceituais. Esclarecemos
que este trabalho não se esgota aqui, com este conjunto de trabalhos empíricos, pois temos
consciência que há ensaios teóricos que merecem nossa atenção; também estamos cientes
que podemos ter perdido produções acadêmico-científicas que poderiam ter contribuído
ainda mais para a nossa compreensão do tema. Pretendemos revisitar esses artigos e
ampliar a busca na tentativa de identificar mais elementos relacionados com a autonomia
docente e que, neste primeiro momento, não compuseram nossa amostra.
Ainda, temos clareza das atuais exigências em relação ao professor, que se
constituem em torno de sua competência e sensibilidade de planejar, construir e
administrar um currículo apropriado de educar/formar um cidadão em condições de, além
desenvolver atitudes socialmente responsáveis, alcance realizar transformações em busca
de soluções para problemas, de forma resignada em seu cotidiano. Espera-se, portanto,
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melhores condições de trabalho, onde o professor consiga desenvolver, planejar e
elaborar projetos educacionais. Como vimos, nessa pesquisa os professores nem sempre
estão em condições de implementar, executar e gerir projetos e, de forma geral, acabam
perdendo sua autonomia reproduzindo matérias didáticos prontos, e metodologias
“milagrosas”.
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Resumo
A escola não é mais aquele espaço de aprendizagem de antigamente, nos dias atuais, a
Internet e os smartphones estão acessíveis para grande parte dos alunos e isso permite
explorar práticas inovadoras em sala de aula. Porém, por desconhecer as possibilidades
de utilização de tecnologias como o smartphone nas práticas de ensino, a comunidade
escolar o deixa de lado, o que a torna descontextualizada do universo estudantil. O ato de
estudar em casa com os exercícios de fixação desenvolve a autonomia e a
responsabilidade com os estudos, mas os alunos não reconhecem as suas residências
como lugares de aprendizagem e deixam de lado um importante recurso pedagógico, que
é fazer o dever de casa. A presente pesquisa oportunizou aos alunos de uma escola
municipal o uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem Google Sala de Aula como
extensão das aulas presenciais para realização do dever de casa. O público alvo foram
alunos de três turmas do ensino fundamental. O resultado alcançado encaminha de forma
positiva pela realização do dever de casa, direcionando a escola em uma rota de mudanças
baseadas no aproveitamento elucidado pelos alunos ao realizarem a atividade extraclasse
com apoio das tecnologias digitais de informação e comunicação.
Palavras-chave: Ensino de Ciências; Educação Básica; Smartphone; Ambiente online de
aprendizagem; Atividade extraclasse.
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THE VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT GOOGLE CLASSROOM AND
THE REGAIN OF “HOMEWORK” IN BASIC EDUCATION THROUGH THE
USE OF THE SMARTPHONE
Abstract
The school is no longer that learning space of yesteryear, currently the Internet and
smartphones are accessible to most students and this allows exploring innovative
practices in the classroom. However, because they are unaware of the possibilities of
using technologies such as the smartphone in teaching practices, the school community
leaves it aside, which makes it decontextualized from the student universe. The act of
studying at home with fixation exercises develops autonomy and responsibility with
studies, but students do not recognize their homes as places of learning and leave aside
an important pedagogical resource. Realizing the gap between the use of technologies
applied to teaching and pedagogical activities, the present research provided the students
of the Municipal School Professor Edilson Duarte with the Virtual Learning Environment
Google Classroom. With a target audience of 58 students participating in three different
classes of elementary school, the homework was positively evidenced, directing the
school on a route of changes based on the performance elucidated by the students when
carrying out the extra-class activity.
Keywords: Science teaching; Basic education; Smartphone; Online learning
environment; Extra-class activity.

Introdução
A escola, bem como toda sociedade contemporânea, passa por mudanças
provocadas pela inserção das tecnologias digitais em diferentes ambientes de convívio.
Essa nova realidade mostra que o cidadão de hoje pode ter contato com o conteúdo escolar
fora da escola, basta que esteja conectado à Internet. Segundo Leite e Leão, (2015, p. 2),
as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) podem ser incorporadas como
recursos didáticos ao processo de ensino e aprendizagem e, assim, estudar se torna uma
experiência conectada e virtual. Prensky (2001) afirma que as tecnologias facilitam a
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obtenção da informação e, hoje, especialmente, isso pode ocorrer através de um
smartphone.
Os alunos de hoje cresceram com as novas tecnologias, passaram a vida inteira
cercados de ferramentas da era digital. Em média, um aluno graduado atual
passou menos de 5.000 horas de sua vida lendo, mas acima de 10.000 horas
jogando videogames e assistindo à televisão (PRENSKY, 2001, p. 1).

Neste contexto, a escola, enquanto instituição formadora da população, deve
acompanhar as mudanças que acontecem na sociedade e procurar adequar suas práticas
às transformações para ensinar e aprender (COSTA, et al., (2015, p. 1). Concordando com
o autor, pode-se aproveitar o espaço escolar para proporcionar experimentações baseadas
na utilização de smartphones e outras tecnologias digitais como acessar um site, um blog
ou mesmo um vídeo em tempo real durante a aula, oportunizando, assim, a ampliação das
possibilidades de aprendizado por novos mecanismos disponíveis.
As tecnologias digitais associadas ao dever de casa podem contribuir juntas com
a aprendizagem dos alunos porque o dever de casa, geralmente, inicia-se com exercícios
em sala de aula e termina com problemas fictícios para serem realizados, também, em
casa. Como afirma Lima (2013, p. 12), no Brasil o dever de casa já está presente desde a
época da colonização, no início da atuação das escolas jesuíticas. Logo, sempre teve seu
lugar no processo de ensino e, neste momento, pode ganhar um novo parceiro para
resgatar a sua participação nos estudos.
Prosseguindo sobre o ato de estudar através do dever de casa, Santos et al. (2014,
p. 5) afirmam que esse procedimento é muito importante porque são nesses momentos
individuais de resolução de exercícios que o aluno terá dúvidas e, muitas vezes, elas
acontecem fora do ambiente escolar.
Ao observar o smartphone no dia a dia dos alunos, pode-se fazer o uso de
softwares computacionais, como por exemplo: Ambientes Virtuais de Aprendizagem
(AVA) para apoiar a realização do dever de casa. Segundo Reinaldo et al. (2016, p. 2) as
novas gerações de estudantes pressionam a academia para o uso do smartphone em sala
de aula. Ainda com o aporte do mesmo autor, tais aparatos oferecem interatividade,
robustez, rápido acesso e alto desempenho computacional.
Com todos esses atrativos em um só aparelho, a utilização de um AVA para dar
suporte ao dever de casa poderia contribuir significativamente para o retorno desse
exercício. O AVA é caracterizado por Santos; Toczek; Gimenes, (2014, p. 2) como um
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ambiente que disponibiliza material para leitura complementar, espaço de interação,
resolução de dúvidas, chats, jogos, vídeos didáticos e outros.
Para complementar a parceria entre o smartphone e o AVA, o Governo Federal
tem investido em conexão de alta velocidade em escolas públicas com o programa
“Educação Conectada”, iniciativa que vem a fortalecer as atividades apoiadas com
sistemas para Internet, portanto, na era da informação, a conectividade é essencial, pois é
ela quem subsidia grande parte dos meios para compartilhar o conhecimento (COSTA;
ALMEIDA; LOPES, 2015, p. 2).
Dentre as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC)
disponíveis, o AVA poderá ocupar um lugar de destaque como meio que facilita a
articulação do professor com o aluno para trabalhar aprendizagens diferenciadas (Ibid.).
É nesse espectro que a utilização do AVA tem importância neste estudo que é o de resgatar
o hábito de uma prática tão importante: a realização do dever de casa.
A grande problemática sobre o dever de casa é que, mesmo sendo proposto, os
alunos não os realizam, eles alegam que em casa é lugar de brincar, mas nunca veem
como uma extensão da escola que também promove o aprendizado. Em sua dissertação,
Soares (2011, p. 135) relata o depoimento de um aluno quando questionado sobre o dever
de casa:
“Eu acho injusto o dever de casa porque a gente já fica na escola tendo que
estudar a mesma coisa e em casa também. [...Em casa a criança tem que
brincar. Se ela não brincar em casa, ela vai brincar na escola. (aluna do 5º ano
de escolaridade)."

Nesse contexto, temos a seguinte questão de pesquisa: O AVA apoiado pelo
smartphone contribui para a realização do dever de casa de tal forma que estenda o
período de estudos fora da escola?
Em busca de confirmar as possíveis situações, temos as possibilidades: o AVA
motiva o aluno para realizar as atividades extraclasse? Os alunos participam com mais
efetividade das aulas devido à utilização do AVA? A organização dos conteúdos no AVA
estimula a realização das atividades extraclasse? Os alunos se tornam mais autônomos
porque o AVA estimula a busca por novos conhecimentos? Os alunos procuram os colegas
no AVA ou na sala de aula para resolver as atividades extraclasse?
Em decorrência da execução desse trabalho, objetiva-se verificar se o smartphone
associado ao AVA contribui para a realização do dever de casa. Para se compreender isso
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de maneira mais detalhada, serão apresentados os seguintes objetivos específicos:
identificar na literatura da área como os teóricos tratam o uso do AVA e do smartphone
como instrumentos de apoio ao ensino; estruturar o designer instrucional do AVA para
execução das atividades extraclasse pelos alunos; acompanhar e mediar a execução das
atividades extraclasse no AVA; levantar as contribuições através do AVA para execução
das atividades extraclasse dos alunos. Este artigo organiza-se da seguinte forma: primeiro,
apresenta-se o referencial teórico dividido em: 1- o dever de casa como atividade
extraclasse; 2- o smartphone na sala de aula; 3- o ambiente virtual de aprendizagem
apoiando o dever de casa; 4- apresentação da metodologia da pesquisa e procedimentos
metodológicos; 5- da organização do AVA para atender o dever de casa; 6- resultados; e
7- considerações finais.
O dever de casa como atividade extraclasse
Para exaltar a importância de estudar em casa, Rezende (2012, p. 15) afirma:
O dever de casa, mais do que uma forma de fixar conteúdos ou de ocupar a
criança, apresenta-se como um tempo de trabalho extraclasse que ajuda a
compor o tempo da aula, dando fluência ao trabalho pedagógico e
potencializando a carga horária especificamente letiva. (REZENDE, 2012, p.
15)

Bustamante e Izidro (2017) afirmam que os jovens que estão no ensino médio
não possuem outra preocupação que não seja entrar na faculdade, seguindo, dessa forma,
uma rotina de estudos que chega a quase doze horas por dia.
A realidade de estudos dos alunos de escolas públicas é bem diferente dos jovens
das escolas particulares e cursinhos, mas são essas “horinhas” em casa que o dever de
casa se mostra importante e eficaz para o sucesso de todos nos estudos e sem uma
distinção de classe social. O dever de casa se classifica, também, como uma atividade
extraclasse e faz parte do processo de ensino desde muito tempo atrás, possuindo registros
no texto abaixo citado por Lima (2013, p. 11, apud NOGUEIRA, 2002) em:
Comênio é citado por ter definido o ensinar como ato de fazer marcas pela
repetição. Para que haja aprendizagem, é preciso que haja ação por parte do
aluno, e podemos supor que esta ação seja a de repetição, por meio da resolução
de exercícios. Ele propõe que o tempo de estudos diários seja de quatro horas,
divididos em dois momentos. O primeiro seria, basicamente, a exposição da
lição pelo professor, e o segundo, a apropriação da lição pelos alunos, que se
daria por meio da prática, (LIMA, 2013, p. 11).
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O dever de casa influencia em vários aspectos a dinâmica da sala de aula devido
a ele ter um importante papel de aproximar os alunos dos professores. No momento da
correção da atividade extraclasse, aqueles alunos que as realizaram, participaram
ativamente das discussões.
Percebe-se, também, com isso a formação de grupos de alunos que se identificam
com essa prática de fazer o dever de casa, seja qual for a disciplina em questão. Alguns
alunos demonstraram preferência pelos deveres de algumas disciplinas específicas por
terem mais facilidade para sua realização (SOARES, 2011, p. 141). Essa formação de
grupos, bem como a socialização dos que fazem o dever de casa, é uma das contribuições
da escola e a preferência do aluno por disciplinas específicas pode já indicar habilidades
pessoais do indivíduo. Já aqueles que não fazem o dever de casa tentam se esquivar
pedindo para ir ao banheiro ou atrapalham a correção em função do seu sentimento de
exclusão na aula. Lima (2008, p. 25) acrescenta que os alunos, mesmo que reconheçam a
importância das tarefas, não querem passar todo o tempo que ficam em casa ocupados
nessas atividades.
Talamoni (2018) afirma que durante as aulas, as informações ficam na memória
de curto prazo, para que elas passem para memória de longo prazo o dever de casa se
torna essencial, pois é através da recorrência dos exercícios e da simulação do uso dos
conteúdos apreendidos em sala que a aprendizagem tem condições de se solidificar. Em
consonância com essa afirmação Souza; Salgado (2015, p. 3) afirmam que “a transição
da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, depende de alguns fatores,
como a importância dessa informação para a pessoa, a repetição da informação e a sua
codificação adequada na memória de longo prazo”.
No que diz respeito à participação da família, Silva (2012, p. 11) traz como
resultado que “o acompanhamento dos pais na realização das atividades de casa dos seus
filhos nem sempre é feito. Na maioria das vezes, os alunos fazem as atividades sozinhos,
seja pela ausência dos pais devido às suas atividades laborais ou por não possuírem
formação para ajudá-los”.
De acordo com Soares (2011, p. 141), alguns “alunos relatam que não pedem
ajuda aos pais por saberem que isso pode gerar repreensões e castigos por não terem
supostamente aprendido o conteúdo na sala de aula”. Deve-se considerar que os pais,
muitas vezes, excluem-se da responsabilidade de participar da vida escolar do estudante,
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deixando a escola sozinha nessa caminhada e o aluno se vê, também, sozinho para realizar
o dever de casa. Contando somente com os ensinamentos que ocorreram durante as aulas
e o material didático disponível.
Com relação à elaboração do dever de casa, Silva (2012, p. 4) afirma que “o
professor deve avaliar o grau de autonomia do aluno quando for elaborar a atividade
extraclasse, considerando a idade, a clareza e a sua objetividade como fatores que
promoverão à realização de forma autônoma”. É fundamental que o professor observe
esses fatores que colaboram com a realização autônoma de tal forma que o aluno não
fique dependente dos pais para auxiliar na atividade, evita-se, assim, a frustração e o
desinteresse.
Soares (2011, p. 189) enfatiza que o dever de casa se constitui como uma prática
que possibilita favorecer a construção do conhecimento pelo aluno. Ao desenvolver a
autoaprendizagem, outros fatores, tais como a memorização e o interesse pelos estudos
poderão encontrar um terreno fértil e prazeroso que possa contribuir para que o aluno
busque um maior desenvolvimento. Nesse sentido, a escola precisa encontrar meios que
estimulem o aluno a dedicar um tempo do seu dia para realizar as atividades extraclasse,
e que os pais, também, colaborem no processo de aprendizagem do seu filho. Exaltando
a importância dos pais na participação, Soares (2011, p. 147, apud RESENDE, 2008, p.
387) afirma que “o dever de casa é a atividade escolar que mais diretamente envolve a
família”. A união de esforços entre escola e os pais pode contribuir no sentido de
estabelecer uma aproximação do aluno com o dever de casa, além de reforçar a sua
necessidade e fortalecer o aprendizado para alcançar melhores índices na qualidade de
ensino.
Diante das adversidades que os professores enfrentam para que os alunos façam
o dever de casa, e observando o quadro tecnológico que a sociedade vivencia por meio
da possibilidade de acesso à Internet, podem surgir novas experiências pedagógicas para
o estudante e, assim, o dever de casa poderá ganhar uma nova dimensão com
possibilidades antes não vistas quando se faz o uso das TDIC como extensão da sala de
aula. O momento requer que os jovens dessa sociedade contemporânea tenham uma
variedade de formas de se fazer uma mesma atividade, seja ela em vídeo, áudio,
fotografias, entrevistas, animações etc.
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O smartphone na sala de aula
Em observação direta no espaço escolar, os alunos possuem um smartphone como
item fundamental para comunicação entre eles, seja pelas redes sociais ou por aplicativos
de bate-papo. É perceptível, também, o uso dele para os jogos digitais durante os
intervalos das aulas nos espaços escolares. Em 2018, numa população de 181.869 mil
pessoas de 10 anos de idade ou mais do país, cerca de ¾ utilizaram a Internet no período
de referência dos últimos três meses (PNAD, 2018, p. 9), nota-se que as tecnologias
digitais são parte da vida das pessoas e, principalmente, dos jovens alunos.
As pessoas de outras gerações questionam como os jovens conseguem aprender a
usar novas tecnologias sem antes ter manuseado um aparelho do tipo smartphone. Para
explicar, Prensky (2001, p. 2) anuncia que essa geração é conhecida como "nativos
digitais", pois possui um comportamento diferente das gerações anteriores. Por exemplo:
ao invés de perderem tempo lendo os manuais para aprenderem a manusear, eles deixam
os aparelhos os conduzirem através de ações a serem percorridas e, por tentativas de
acerto e erro, vão aprendendo a interagir com o dispositivo.
Mas como essa geração adquire esses novos conhecimentos? Para Lévy (2004, p.
31), na sua obra “As tecnologias da aprendizagem”, ele faz referência ao termo “coerência
de interfaces”, como sendo uma técnica de construção lógica que facilita o aprendizado
entre sistemas visto que as funções são parecidas entre celulares diferentes e entre
sistemas diferentes. A título de exemplo, vemos que a maneira para instalar um software
mantém-se da mesma forma independente da mídia utilizada, por conseguinte, no
smartphone dependendo do sistema operacional pode-se acessar o Google play ou outro
similar.
Outro exemplo a respeito da coerência de interfaces é a maneira que ela contribui
para o nosso aprendizado diário. Os três primeiros ícones, na maioria das vezes, dos
programas de computadores são: “Novo”, “Abrir” e “Salvar”. Esse é um tipo de
aprendizado que a coerência de interfaces auxilia, visto que você já sabe onde encontrar
esses recursos independente do aplicativo que se está usando.
Usar as tecnologias digitais permite ao aluno buscar mecanismos para aprender
sozinho uma série de conteúdos escolares, pois esse apoio tecnológico exerce uma atração
sobre os jovens. Um professor autor narra adiante um fato observado em sala de aula
durante a sua prática docente:
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“Percebo na maioria das vezes que os alunos preferem os recursos tecnológicos
em sala porque torna mais interessante entender determinados conteúdos
mostrados através de imagens e vídeos. Quando escrevo no quadro negro a
seguinte frase: “As células são as menores estruturas vivas existentes, elas
podem ser procariontes ou eucariontes”. Não faz muito sentido para os alunos,
mas quando é permitido pesquisar com o smartphone alguns vídeos de
bactérias e protozoários no Youtube, o espanto é imediato, a curiosidade e o
interesse pelo assunto são potencializados”.

Portanto, Reinaldo et. al. (2016, p. 2) ratifica que quando se usa o smartphone em
sala de aula, curiosamente, percebe-se que os alunos buscam por recursos digitais que
transformem as teorias textuais do plano de ensino do professor em objetos animados e
de interação.
Em contraponto à situação anterior, alguns professores manuseiam somente o
projetor de imagens que é disponibilizado para sua atividade em sala de aula, uma
tecnologia que não exerce mais atratividade sobre os alunos. De certa forma, isso acaba
deixando os alunos desinteressados, pois não exprime mais fascínio sobre eles.
O smartphone mudou a vida das pessoas. O jeito de participar, contribuir e
aprender com propostas de ensino dentro e fora da sala de aula já é uma realidade vivida
por muitos professores. Para Reinaldo et. al. (2016, p. 5) corroborando com Prensky
(2001, p. 2) sobre a autoaprendizagem, versa que os dispositivos provocam nos jovens
autonomia e não requerem cursos ou ajuda de terceiros para operacionalizar o
smartphone. Novas funções que estão ali presentes com o tempo vão se familiarizando,
diferentemente, do que ocorre com microcomputador que é necessário fazer cursos ou
contar com o auxílio de quem os domina.
Dessa forma, a autoaprendizagem proporcionada pela tecnologia está em todos os
momentos se revelando, pois o smartphone encontra-se na maior parte do tempo com o
aluno e o deixa confortável para que, no momento oportuno, alguém possa ajudá-lo com
sua dúvida, para isso Silva e Netto (2018, p. 2) citam a possibilidade de interação e
comunicação entre professor e aluno a qualquer hora e em qualquer lugar, além de criar
vínculos de afetividade e confiança, pois amplia o processo de ensino e aprendizagem
para além do contexto da sala de aula.
Ambiente virtual de aprendizagem apoiando o dever de casa
O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) se destaca por se apresentar como
um recurso complementar às atividades de ensino tanto presencial quanto a distância.
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Para isso, Ribeiro; Mendonça, Mendonça (2007, p. 2) descrevem que “em alguns sistemas
hospedados na rede, encontram-se ferramentas reunidas e organizadas em um único
espaço virtual, visando oferecer ambiente interativo e adequado à transmissão da
informação, desenvolvimento e compartilhamento do conhecimento”. Portanto, através
desse espaço, as atividades podem ser desenvolvidas, tornando evidente a capacidade
criativa, a autonomia e a responsabilidade do aluno com os estudos em qualquer
momento. Alguns AVAs se destacam, assim, nos espaços acadêmicos, tais como: Google
Sala de Aula, Moodle, WebCT, aulaNET, dentre outros.
Como afirmam Silva e Netto (2018, p. 7), a utilização do AVA Google Sala de
Aula incentiva os alunos a serem mais efetivos nas aulas presenciais e proporciona uma
reflexão positiva dos alunos que o consideraram de fácil utilização e bem organizada
visualmente.
O testemunho positivo sobre o Google Sala de Aula é um indício de que essa
ferramenta, que se mescla ao sistema do smartphone, deixa os alunos à vontade. Não
provoca estranhamento entre sistemas diferentes e não exige cadastros complexos para a
sua utilização. A integração entre vários aplicativos da Google potencializa a flexibilidade
na troca de informações entre os usuários desses sistemas, por exemplo, arquivos
armazenados no drive com a construção colaborativa de um texto no editor online.
Os autores Carneiro; Lopes; Neto (2018, p. 9) corroboram, através de sua
pesquisa, com os índices de satisfação dos alunos com o uso efetivo do AVA e, além disso,
consideram que existe baixo grau de dificuldade na utilização dessa ferramenta o que
contribui para auxiliar na execução das atividades extraclasses propostas pelo professor
a serem feitas virtualmente.
O AVA em conjunto com as práticas pedagógicas bem estruturadas permite
extrapolar as paredes da escola, pois se pode estender as aulas com esse recurso. Dessa
forma, também pode ser chamado de ensino híbrido. O termo híbrido vem do “misturar”,
“mesclar”, algo “heterogêneo”, que envolve duas ou mais situações/objetos, (SCHIEL;
GASPARINI, 2019, p. 2). Para as situações de mesclagem temos a escola com livros e
quadro negro e, nas residências tanto dos alunos quanto dos professores, o smartphone e
a Internet. Essas relações são importantes por deixar claro que as possibilidades são
várias, mas o papel do professor é fundamental no processo e que ele não será substituído.
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Schiel e Gasparini (2016, p. 4) classificam o ensino híbrido em “Flex”,“Virtual
Enriquecido” e o “Á la carte”. Os dois primeiros tratam o ensino através de listas
personalizadas de atividades por aluno o que gera trabalho dispendioso e uma ausência
grande da escola. O último, o “À la carte”, permite que o professor defina os objetivos a
serem estudados e dá suporte quando necessário ao estudante que apenas gerencia a
organização do seu tempo de estudos sem se ausentar da escola.
A inserção do AVA de forma híbrida juntamente com a proposta pedagógica de
ensino poderá dar pistas para o resgate do recurso tecnológico “dever de casa”. Isso
promoverá mudanças na forma de ensinar do professor e na forma de comunicar com o
aluno. Para reforçar, Leite (2017, p. 18) relata que ocorrerá mudança de comportamento
não só nos alunos, mas também no planejamento dos professores, pois ao pensarem para
um AVA deve-se aprender novas possibilidades e métodos avaliativos.
Contudo, a avaliação no ambiente virtual de aprendizagem tem sido alvo de
muitos estudos, pois avaliar neste ambiente não é uma tarefa fácil porque os critérios
precisam ficar claros desde a concepção de todo projeto educacional. Para iniciarmos uma
discussão do processo avaliativo, veremos o que Silva e Silva (2008) concebem sobre o
assunto juntamente com Laguardia, Portela e Vasconcellos (2007).
Segundo Silva e Silva (2008, p. 3), para avaliar de forma qualitativa a autonomia,
a interatividade e a colaboração do aluno no AVA, deve-se observar a responsabilidade
com os estudos, a construção dos diálogos e toda a colaboração do aluno com os
participantes do AVA. Diante disso, a participação é item fundamental no
desenvolvimento do aluno tanto no ambiente virtual de aprendizagem quanto em sala de
aula presencial. Por exemplo: o Aluno 1 sinalizou para o professor que outro aluno estava
fora do AVA, e solicitou atenção para que o mesmo pudesse ter acesso às atividades.
Para Laguardia, Portela e Vasconcellos (2007, p. 11), busca-se avaliar
quantitativamente, por meio de pré e pós-testes objetivos, as competências estipuladas
pelo curso, se a aprendizagem teve lugar e se as metas do curso foram atingidas. Citam
que alunos conseguem fazer as atividades no AVA e se sentem animados com esse espaço
de aprendizado, realizando a atividade mais de uma vez.
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Metodologia e procedimentos metodológicos
O presente trabalho tem como proposta metodológica a modalidade de pesquisaação. Tripp (2005, p. 3) deixa claro que este tipo de pesquisa pode ser utilizado na
educação quando
A pesquisa-ação educacional é principalmente uma estratégia para o
desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo que eles possam
utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o
aprendizado de seus alunos (TRIPP, 2005, p. 3).

Segundo Gil, (2008. p. 31) esse tipo de pesquisa se caracteriza pelo envolvimento
tanto do pesquisador quanto dos pesquisados no processo de experimentação. O
pesquisador é um membro participante ativo da pesquisa e essa abordagem permite que
o professor busque formas de melhorar sua prática através do experimento porque o
professor poderá mudar o sentido da atividade se não tiver êxito durante sua aplicação.
A abordagem da pesquisa se mostra qualitativa por perceber de que forma a
participação do aluno no AVA se encaixa nos sentidos de autonomia, colaboração e
cooperação, e, quantitativa por apresentar em números a realização das atividades “dever
de casa” pelos alunos. Os discentes participantes do experimento irão interagir com o
professor e colegas pelo sistema online disponibilizado e os registros dessas interações
servirão de base para justificar as situações hipóteses deste trabalho.
O público alvo desta pesquisa é formado por alunos do segundo segmento do
ensino fundamental da Escola Municipal Professor Edilson Duarte, localizada no
município de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. Juntamente com os alunos, o
professor de Ciências será o gestor e mediador do Ambiente Virtual de Aprendizagem, o
Google Sala de Aula. Esse público que participou do experimento foi definido através da
dinâmica apresentada entre o professor e as três turmas que ele leciona. As turmas
receberam nomes fictícios, tais como Turma “A”, Turma “B” e Turma “C” e as três turmas
somaram cinquenta e oito (58) alunos. O experimento, em formato de pré-projeto, foi
apresentado, primeiramente, aos diretores da escola em uma reunião na sala dos
professores e foi aceito após esclarecimentos dos objetivos, da metodologia, da avaliação
e das turmas envolvidas. Como não é permitido o uso de smartphone nas salas de aula,
precisou-se de uma autorização especial para atender ao objetivo do projeto. Ao final, a
equipe de orientação escolar, de supervisão e os demais professores da escola foram
comunicados sobre a pesquisa.
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Os procedimentos metodológicos constituem os seguintes itens: a identificação
através dos estudos bibliográficos de autores que tratam do assunto da pesquisa; a análise
e a escolha do ambiente virtual de aprendizagem mais adequado à realidade dos aparelhos
celulares utilizados pelos alunos de escolas públicas; e o acompanhamento das ações do
experimento pelo pesquisador com os alunos sobre atividades a serem utilizadas no AVA
como dever de casa. Nessa pesquisa, a observação aconteceu desde os momentos iniciais
em sala de aula com as orientações aos alunos sobre o acesso ao AVA até o
acompanhamento das atividades online.
O AVA deverá atender a comunicação entre os pacotes de aplicativos que já vêm
instalados nos smartphones, além de disponibilizar as atividades de estudo complementar
de maneira simples, retornando a realização das atividades pelos alunos e guardando
outros registros pertinentes às comunicações entre professor e alunos.
Diante disso, a escolha pelo Google Sala de Aula deu-se porque esse ambiente
tem como principal fator positivo a interatividade e a facilidade para disponibilizar o
dever de casa para realização fora do ambiente escolar. O aplicativo se mescla com a
maioria dos sistemas dos smartphones pertencentes aos alunos, o Android e, para acesso
ao AVA, o professor disponibilizou aos alunos o código da turma gerado pelo sistema.
Da organização do AVA para atender o dever de casa
A primeira ação foi criar duas salas de aula intituladas turmas “A” e “B” no AVA
para atender os alunos do 9º ano. A turma “C” foi adicionada logo depois para atender
aos alunos do 8º ano.
O AVA Google sala de aula conta com um “mural”, onde qualquer aviso para as
turmas é enviado, “atividades”, local de postagem do “dever de casa” e “Pessoas”, onde
todos os integrantes da turma são visualizados. As etapas seguem conforme listadas
abaixo:
I. Foi apresentado para as três turmas a proposta de utilização do AVA - Google Sala de
Aula como instrumento para a realização do “dever de casa” através do smartphone.
II. Após a apresentação e a inserção dos alunos no aplicativo Google Sala de Aula, foram
disponibilizadas algumas questões individuais relacionadas ao conteúdo aplicado em sala
para que os mesmos tivessem um contato inicial de “ambientação” na plataforma. Na
semana seguinte, ficaram disponíveis as atividades para todas as turmas.
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III. As atividades estão de acordo com a proposta da Base Nacional Comum Curricular BNCC, observando que para a turma “C”, após três aulas presenciais expositivas, foi
disponibilizada uma atividade com a Unidade temática: Matéria e Energia; Objeto do
conhecimento: Transformação de energia; Habilidades: (EF08CI03) Classificar
equipamentos elétricos residenciais (chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, rádio, geladeira etc.)
de acordo com o tipo de transformação de energia (da energia elétrica para a térmica,
luminosa, sonora e mecânica, por exemplo).
Para as turmas “A” e “B”, após três aulas presenciais expositivas, foi disponibilizada uma
atividade com a Unidade temática: Matéria e Energia; Objeto do conhecimento:
Estrutura da matéria; Habilidades: (EF09CI03). Identificar modelos que descrevem a
estrutura da matéria (constituição do átomo e composição de moléculas simples) e
reconhecer sua evolução histórica.
IV. As atividades extraclasse foram do tipo objetiva através de formulários do Google
formulários para neste primeiro momento não causar uma grande ruptura com o que os
alunos estavam acostumados a fazer.
V. Após o período de disponibilização das atividades, elas foram encerradas e
interpretadas de acordo com as hipóteses levantadas na pesquisa.
Todos os materiais de apoio para a realização das atividades são ricos em vídeos,
figuras e animações, potencializando seu entendimento ao estimular vários sentidos e não
só a leitura de texto tradicional. O dever de casa, também, por ser online faz uso de
imagens e animações que despertam o interesse em realizá-los e contribui com
comentários que envolvem questões ambientais por não utilizarem folhas impressas.
Das observações em sala de aula
O AVA associado ao smartphone teve como proposta aumentar as possibilidades
para a realização do dever de casa pelos alunos. Somando-se a isso, outras situações
contribuíram para o processo de ensino e, também, o desenvolvimento da autonomia do
aluno. A seguir são relatadas algumas falas dos alunos durante o período de ambientação.
Aluno 1: “Fiquei esperando o final de semana pelas atividades e não
apareceram”
Aluno 2: “Todos os professores deveriam fazer isso”
Aluno 3: “Ótimo, não precisamos copiar é só prestar atenção na aula”
Aluno 4: “A aula não precisa ser só no quadro”
Aluno 5: “A gente não tem nada pra fazer em casa e acaba fazendo a atividade”
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Aluno 6: “Estou fazendo no celular da minha irmã”
Aluno 7: “Precisa copiar as questões do celular para o caderno?”
Aluno 8: “Bem mais prático, acho que vai dar super certo”
Aluno 9: “Eu gostei, é muito mais prático pra nós no celular”
Aluno 10: “Achei incrível e super inovador, ansiosa pra começar”
Mãe 1: “Parabéns, preparando os jovens para o século 21”
Aluno 11: “Eu consigo Internet compartilhada do meu amigo. Enquanto ele
pesquisa na Internet eu marco as respostas e depois trocamos”
Aluno 12: “Eu vou para a casa da minha avó, e lá eu consigo fazer””
Das observações no AVA Google Sala de Aula
O AVA explicitou que os alunos realizaram as atividades em horários diversos,
quase sempre fora do período de aula normal, ou seja, no contraturno. Essa observação
aponta como sinais positivos sobre o período estendido de estudos na realização do dever
de casa pelos alunos. Alguns alunos relataram em sala de aula que fazem as atividades no
horário que querem, deitados em suas camas, na casa da avó ou de amigos. É importante
salientar que os horários de realização tarde da noite são para os alunos que esperam seus
pais ou irmãos chegarem para usarem o aparelho ou a Internet compartilhada para
realizarem as atividades.
Sobre a interação entre o professor e o aluno na resolução das atividades, ficou
nítido que tanto a presença virtual do professor quanto o tempo de resposta ao aluno são
fatores importantes para o fortalecimento da proposta do AVA com a permanência do
aluno. O aluno se sente amparado em suas dúvidas e questionamentos e tende a não ficar
desmotivado. Conforme Silva e Silva (2008), deve-se valorizar o desenvolvimento da
autonomia baseada na interatividade do aluno de forma efetiva nos assuntos abordados.
Um responsável também interagiu comentando que castigaria o seu filho caso o
mesmo não estudasse, corroborando com Soares (2011, p. 141) quando diz que alguns
alunos não pedem ajuda aos pais por saberem que isso pode gerar repreensões e castigos.
Uma outra interação muito importante foi a contribuição de uma aluna sinalizando ao
professor que outros dois alunos não estavam recebendo as atividades. Após conversa no
“mural” da própria plataforma, o código da turma foi informado e ambos começaram seus
estudos, pois só é possível entrar na turma com o código gerado pela plataforma, que é
único para cada uma. Nessa interação é observada não só a preocupação com o dever de
casa, mas também com a situação em que se encontram seus pares.
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A turma “A”
A turma em questão pertence ao nono ano de escolaridade do primeiro turno, com
alunos em processo de finalização do ensino fundamental. Os registros mostram que
realizaram o dever de casa no fora do horário de aula e principalmente nos finais de
semana, pois em sala de aula alguns alunos relataram que dormem até mais tarde nos
sábados e domingos. Os dados indicam um sinal positivo para o resgate da atividade como
uma extensão do tempo de estudos.
A turma “B”
Assim como a turma “A”, estão em processo de conclusão do ensino fundamental
e também pertencem ao mesmo turno. Porém, diferente da turma “A”, um número maior
de alunos realizou a atividade ainda na escola, isso pode ter relação com a ausência de
alguns professores que ainda não foram contratados no início do ano letivo, e, ao ficarem
de horário vago no pátio, podem ter utilizado esse momento para fazerem o dever de casa.
Mesmo com essa adversidade, os alunos participantes deram sinais positivos para o
resgate do dever de casa de maneira responsável, não importando o lugar nem o horário
de realização.
A turma “C”
Embora essa turma pertença ao oitavo ano de escolaridade do mesmo turno, é uma
classe unida e bem relacionada com o smartphone. Das três turmas envolvidas na
pesquisa foi a que mais interagiu na plataforma com recados, ajuda aos amigos e dúvidas
sobre as atividades. Mostrando que gostam não só de fazerem as atividades através de
formulários, mas gostam de interagir com questionamentos, enriquecendo a experiência
virtual.
Análise da participação das turmas na realização da atividade dever de casa
Através das participações dos alunos, verificou-se que dos 58 alunos cadastrados
no ambiente virtual de aprendizagem, 47 realizaram as atividades propostas no período
em que ficaram disponíveis e 11 alunos não as realizaram. Durante os momentos
presenciais de orientação do professor-autor da pesquisa, foi proposto aos alunos que
buscassem os colegas que não possuíam recursos tecnológicos para que não ficassem
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excluídos dessas atividades. O importante, assim, era fortalecer laços de amizade, visto
que essa cooperação aconteceu entre alguns alunos.
Para esses 47 alunos que realizaram as atividades, 37 foram registradas pelo
ambiente virtual de aprendizagem como fora do horário escolar, ou seja, no contraturno,
outros 10 alunos tiveram seus registros de realização dentro do horário escolar.
Para finalizar, dos 47 alunos que realizaram as atividades, 29 alunos tiveram seus
registros de atividades na plataforma nos finais de semana, ou seja, sábados e domingos.
Os dados estão organizados e podem ser visualizados no gráfico 1.
Gráfico 1 - Turmas “A”, “B” e “C”. Número de atividades realizadas por dia da
semana e horário no ambiente virtual de aprendizagem Google Sala de Aula

Fonte: Próprio autor

Considerações finais
Em termos de realização do dever de casa, a utilização do smartphone associado
ao ambiente virtual de aprendizagem Google Sala de Aula contribuiu com o propósito da
pesquisa, visto que um total de 58 alunos cadastrados na plataforma, 81% (47) dos alunos
fizeram o dever de casa utilizando o AVA. Desses 58 alunos, 78% (37) fizeram a atividade
fora do período escolar e 61% (29) dos alunos fizeram o dever de casa aos sábados e
domingos.
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Em observação direta em sala de aula, os alunos participaram com mais
efetividade após a utilização do AVA e se apresentaram mais atenciosos e participativos
durante a explanação do professor.
Quanto aos horários de realização, alguns alunos esperam seus pais e irmãos
chegarem do trabalho para utilizarem o smartphone ou a Internet compartilhada para
fazerem a atividade.
Para os 19% (11) dos alunos participantes que não fizeram o dever de casa e que
estavam cadastrados no AVA, uma discussão em sala de aula poderia revelar os principais
motivos dessa não realização. Em sala de aula, os alunos se manifestaram dizendo que
não se preocupavam com o tempo destinado para copiar o dever de casa no caderno, pois
o mesmo seria disponibilizado no AVA. Aconteceu, também, a troca de lugar na sala
presencial, pois alguns alunos se aproximaram do professor para ouvir e perguntar. Parece
que ao fechar o caderno, estavam prontos para uma conversa e não um monólogo como
acontecia na maioria das vezes. Houve, assim, uma reflexão sobre a ideia de que aula não
é somente copiar a matéria do quadro, mas sim uma conversa sobre os conteúdos
estudados.
A organização dos conteúdos estimulou a realização das atividades no AVA, pois
serviu para o direcionamento das propostas no espaço virtual, além disso os
procedimentos metodológicos permitiram traçar ações que ajudariam o aluno a trilhar por
materiais pré-definidos pelo professor e, consequentemente, realizar o dever de casa com
êxito. O AVA por ser de fácil entendimento e navegação manteve o aluno focado,
evitando, assim, a dispersão.
As atividades propostas no AVA mostraram que alguns alunos, além de
contribuírem com respostas baseadas nos textos disponibilizados, buscaram novos
materiais na Internet para complementarem suas respostas, dando sinais de autonomia por
não se sentirem satisfeitos com o material ofertado.
Durante as atividades em sala de aula e, em consonância com as hipóteses
levantadas sobre a autonomia e cooperação, algumas atividades foram realizadas em
duplas. Enquanto um aluno pesquisava o material de estudos e fazia a leitura, o outro
marcava as opções dadas como respostas nas questões. Depois a troca de funções permitia
que o outro também fizesse a sua atividade.
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A participação de responsáveis também foi registrada tanto como elogios por se
estar aplicando os estudos através do uso de recursos tecnológicos quanto na forma de
punição ao filho, por não conseguir fazê-las. Deixando claro que muitos pais, ainda,
precisam entender sua função de amparo, confiança e estímulo aos estudos dos filhos.
Ao refletir sobre os registros das interações entre alunos, responsáveis, professor
e o dever de casa no AVA, o caminho trilhado fortaleceu com várias contribuições, tanto
na perspectiva da pesquisa-ação, ao provocar reflexões na prática de ensino do professor,
quanto para o resgate da realização do dever de casa. O uso do smartphone foi relevante
para tratar a cooperação entre os alunos durante as atividades extraclasse, tornando-se
uma prática valiosa na sociedade contemporânea. A distância não é mais vista como um
entrave para interagir com o professor e o dever de casa apontou uma nova ótica de
realização, ampliando o tempo de estudos contextualizado com as necessidades dos
alunos.
Como trabalhos futuros, pode-se aplicar essas atividades em turmas com uso das
TDIC, assim, fazer uma contraposição dos resultados alcançados. Outra possibilidade é
propor atividades em grupo no AVA ao se utilizar recursos tais como: mural, textos
colaborativos, vídeos, dentre outras possibilidades que permitam mais trocas e
aprendizado colaborativo.
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Resumo
Este relato de experiência descreve como a disciplina de “Estágio Supervisionado em
Química II” contribuiu para identificar e detalhar os conceitos da cultura escolar
correspondentes às vivências no âmbito de uma escola pública da cidade de Araras, São
Paulo. Compreender o funcionamento das atividades escolares, analisar a rotina e os
conteúdos, bem como os hábitos dos integrantes do sistema escolar, favoreceu o
desenvolvimento de uma proposta pedagógica visando o assunto de Química Orgânica
para uma turma do 3º ano do Ensino Médio. O planejamento em torno da proposta
envolveu descrever e classificar estruturas químicas, após a apresentação de uma
publicação em rede social, em que nem todas as informações eram verdadeiras. Dessa
forma, detectar e discutir os elementos da publicação originou a produção de uma
sequência de aulas sobre este tema.
Palavras-chave: Química; Formação de professores; Fake News.

APPROACH OF THE PETROLEUM THEME FOR HIGH SCHOOL:
EXPERIENCES IN THE CONTEXT OF THE SUPERVISED INTERNSHIP

Abstract
This experience report describes how the “Chemistry II Supervised Internship” subject
contributed to identify and to study the concepts of school culture corresponding to the
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experiences of a public school, at Araras city, in São Paulo. Understand the functioning
of school activities, analyze the routine and the members habits of the school system,
support the development of a pedagogical proposal of Organic Chemistry subject for a
3rd year High School class. The proposal planning was to defining and classifying
structures, following the presentation of a social network post, which not all information
was true. Thus, detecting and discussing the elements of the post led to a sequence of
classes production about this topic.
Keywords: Chemistry; Teacher training; Fake News

Introdução
Este trabalho está relacionado com as vivências no âmbito da disciplina de
“Estágio Supervisionado em Química II” e tem como propósito pontuar as relevâncias e
reflexões durante o último ano de graduação em Licenciatura em Química, pela
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). O estágio foi realizado em uma escola
pública da região central da cidade de Araras, no interior de São Paulo.
A escola possui uma popularidade conhecida pelos moradores do município, uma
vez que em 2019, completou-se 85 anos de existência. Sua localização é central, bem
próxima a biblioteca municipal, ao principal hospital público da cidade e à uma das ruas
em que o comércio é predominante. Desta maneira, existe constantemente um alvoroçado
trânsito e movimentação que a rodeia. A edificação é extensa e arcaica, possui dois pisos,
sendo o primeiro composto por nove salas de aula, uma sala de multimídia, dois
laboratórios (de química e biologia), uma sala exclusiva para diretoria e coordenação, três
salas que se dedica a secretaria, uma de informática e de professores, uma biblioteca, dois
sanitários femininos e masculinos, um amplo pátio e uma cozinha junto à dispensa. Na
parte externa, ainda se encontra a quadra de futebol e vôlei que podem ser utilizadas nas
atividades de educação física ou eventos de extraclasse. No segundo piso, atende onze
salas de aula, dois sanitários masculinos e femininos, um auditório, um memorial batizado
de “Memorial Prof. Maria de Lourdes C. Buragas” e um almoxarifado acoplado com um
acervo de livros.
O funcionamento da escola ocorre durante os três períodos e o qual foi
compreendido pelo estágio se iniciava às sete horas e se encerra perto da hora do almoço,
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às doze horas e quinze minutos. As aulas possuíam duração de cinquenta minutos cada,
sendo realizadas seis aulas por dia, com intervalo de quinze minutos após as três primeiras
aulas.
A quantidade de alunos no total é estimada em 840, envolvendo apenas o ensino
médio, mas percebe-se que há uma diminuição da quantidade de alunos por sala quando
é levado em conta o avanço das séries no ensino médio, justificado como evasão escolar.
De acordo com Leon e Menezes-Filho (2003), o avanço escolar está relacionado com a
renda dos estudantes e durante o estágio foi inevitável observar as condições financeiras
e a desigualdade social. Embora a maior parte dos alunos utilizam roupas e sapatos em
boas condições, possuem aparelho celular da última geração e usam o básico do material
escolar e papelaria, uma parcela de alunos apresentam certa resistência ao modismo, a
ostentação e essa manifestação aparente da modernização devido às circunstâncias
financeiras e classes sociais divergentes. Por conta disso, foi notado o uso do material que
o governo disponibiliza, a participação na merenda escolar e o uso do transporte público
em abundância. Estas, por enquanto, são as alternativas encontradas pelos alunos mais
pobres para que este período de aprendizagem não seja trocado bruscamente pelo trabalho
prematuro.
As atividades aqui exploradas foram elaboradas e desenvolvidas visando o
terceiro ano do Ensino Médio no ano de 2019, portanto, concluintes da educação básica,
com foco na contextualização em química orgânica para a temática dos hidrocarbonetos
e o petróleo.
A cultura escolar foi um dos pontos de investigação mais explorados durante o
estágio e pode ser caracterizada como sendo a compreensão da situação escolar, no
contexto das condições sociais, políticas, econômicas; abrange as práticas escolares, os
hábitos, atitudes, procedimentos e regulamentação, caracterizando aspectos singulares e
regulares no cotidiano escolar. Knoblauch et al (2012) incluem nesta discussão a relação
e o comportamento dos protagonistas que atuam no espaço escolar: alunos, professores,
equipe gestora, pais e a sociedade como um todo. Neste contexto, foi observado uma
postura centralizadora de poder por parte da direção, que envolve o modo de organização,
os vereditos, regras, valores princípios, das restrições e permissões, das ideologias,
atividades e da administração de forma geral. Segundo Pérez Gómez (2001), este aspecto
evidenciado faz parte do cruzamento de culturas, que reúne e explica as tensões, as
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aberturas, as restrições, os conflitos e os contrastes, também como ocorre as interações
entre os funcionários, a comunidade, a gestão escolar e os alunos.
O fato de perceber a existência deste controle por parte da gestão escolar
ocasionou a visualização da mudança nos planos de aulas, tanto de química quanto das
demais disciplinas. A maior dificuldade encontrada no estágio foi acompanhar a rotina da
escola, uma vez que, algumas atividades acabaram sendo alteradas por conta de gincanas,
reuniões, feiras e preparação para demais eventos que não estavam combinados
previamente com todos os agentes. Este elemento representa uma falha preocupante com
o planejamento escolar ou, inclusive, a falta de um planejamento adequado com a rotina
dos alunos e dos professores, o que prejudicou radicalmente os alunos da turma e a
programação pretendida pelo estágio. Segundo Santos (2019), um planejamento deve
ocorrer de forma participativa e é necessário conhecer a escola da mesma forma como o
relacionamento do sistema educacional com a sociedade. No entanto, como as atividades
são planejadas e discutidas de forma colaborativa, entre os estudantes, o supervisor da
escola e a coordenadora da Instituição de Ensino Superior (IES), as eventuais
necessidades de mudanças promovem muitas reflexões e auxiliaram o processo
formativo, inicial e continuado, dos professores envolvidos.
De maneira geral, os estágios realizados durante o curso de Licenciatura em
Química são essenciais para contribuir na formação profissional de um professor
(PIMENTA; LIMA, 2004). Isso pode ser justificado não só pelos momentos de reflexão
dentro das diferentes escolas, como também pelas discussões teóricas e a socialização
feitas em outras ocasiões com todos os estagiários. Contudo, foi possível vivenciar
momentos de extrema importância para carreira, como por exemplo a aplicação da
atividade, aqui relatada, envolvendo a contextualização sobre hidrocarbonetos, conteúdo
que, muitas vezes, apresenta dúvidas na abordagem durante o Ensino Médio.

Reflexões sobre a prática docente e as aulas de química
O professor supervisor do estágio, no âmbito das atividades exploradas neste
relato, é efetivo na escola e leciona a disciplina de química para várias turmas e em mais
de um período. Um destaque para a prática docente é o pouco uso de um material de
apoio, como cadernos, livros e apostilas, pois os textos e exercícios reproduzidos por ele
na lousa parecem ser desenvolvidos de forma autônoma, o que pode ser explicado, porém
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não justificado, pelos anos de experiência lecionando as aulas de química. Seu principal
instrumento de trabalho é a lousa e em nenhum momento foi observado o uso do
laboratório de química ou outras ferramentas e espaços alternativos e inovadores de
ensino para tornar a aula mais dinâmica, além das atividades desenvolvidas de forma
expositiva, em sala de aula.
O professor supervisor tem muitos anos de experiência docente e é formado em
duas graduações; primeiro em engenharia agronômica e posteriormente em licenciatura
em química. Nesse sentido, foi observado ao longo da temporada de aulas de química,
que todos os assuntos abordados por ele, no contexto da química, se relacionam com a
ciência de sua primeira formação. Refletimos que essa contextualização é importante, no
entanto, cabe salientar que a ciência química não se resume a apenas na relação com uma
área de conhecimento, portanto, seria válido a utilização de demais referências.
Neste sentido, o uso das tecnologias de informação e comunicação (TICs) e
atividades experimentais, por exemplo, são bastante atraentes para o ensino das ciências
e mais especificamente para o campo dos conteúdos químicos. Em particular, por meio
das TICs se torna possível transpor um fenômeno natural para uma simulação e/ou
animação computadorizada (SILVA, 2016), convertendo o assunto, muitas vezes
considerado complexo, em algo compreensível e espontâneo. A experimentação também
é um recurso didático que possibilita discutir os conhecimentos adquiridos nas aulas
teóricas na relação com o cotidiano do aluno, facilitando a visualização de alguns
conteúdos, ampliando a compreensão dos fenômenos observados e as formas de abordar
maçante que, geralmente, ocorre diariamente nas aulas de química, conforme discussões
em estudos sobre o ensino tradicional (SILVA; ZANON, 2000).
Nesse sentido, é fundamental discutir aspectos sobre a formação dos professores,
apontando as consequências para os alunos e para o sistema de ensino. Para Albuquerque
(2010), o processo de ensino-aprendizagem é o reflexo de estratégias que focadas no
conhecimento das informações e da transmissão por parte dos professores. Além disso, a
personalidade, a parte afetiva e emocional para com os estudantes também é essencial
para que este processo ocorra. Segundo o autor, intencionalidade, coerência, relevância e
criatividade/inovação, são itens indispensáveis dentro do contexto da sala de aula e, no
âmbito do estágio, talvez sejam as peças mais precárias.
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Os conteúdos das aulas de química para as turmas do terceiro ano, vivenciados
durante o período de estágio supervisionado, foram cinética química e orgânica. No
entanto, como já mencionado, o cronograma foi alterado inúmeras vezes, comprometendo
a evolução dos assuntos, atrasando os novos e impactando nas avaliações. Estes
conteúdos foram trabalhados de maneira expositiva, com pouca interação entre alunos e
professor, com ênfase na memorização. Também foi constatado atuação idêntica do
professor para as salas, com revisão para a prova de conteúdos já examinados, a própria
aplicação da prova, a execução, a entrega e correção de exercícios, correção e dúvidas.
Todavia, ao examinar o diário de campo e narrativas escritas no contexto do
estágio, com estas reflexões, é possível sublinhar que o método utilizado, muitas vezes,
não garante que os objetivos propostos pelo professor sejam atingidos de forma eficaz. A
forma de ensinar pode se desdobrar de diversas maneiras, porém, a intencionalidade do
ensino científico e tecnológico, a escolha do tema das aulas, a ordem, a necessidade
singular de cada sala, são dependentes do modo como vai ser divulgado e aprendido
determinado conceito. Vale ressaltar que cada sala possui certo comportamento, cada
aluno é diferente e cada turma possuem hábitos, desempenhos, condutas, modos de
convivência. Este são alguns dos fatores o que torna os alunos particulares dentro daquela
escola, realçando o perfil da cultura dessa escola (POL, et al.,2007).
Durante o acompanhamento das atividades, foi perceptível em vários momentos
que as turmas estavam desanimadas, com falta de interesse, sem foco e com muita
indisciplina. A grande preocupação da escola devido a este comportamento apresentado,
não só por esta turma do terceiro ano, está voltada para as provas de vestibulares que
estavam por vir e os resultados que a escola será avaliada. Xavier e Leszczynski (2010)
realizaram um estudo que envolveu observar as causas da falta de motivação e interesse
pelas aulas, e concluiu que a postura do professor em sala de aula é parte da solução deste
problema, apontando que se faz necessário melhoria na relação afetiva entre professor e
aluno para apreensão dos conhecimentos. Santana (2015) mostrou a importância da
equipe gestora para melhoria dos resultados avaliativos, bem como a educação em tempo
integral e a função estratégica do diretor para que contribua positivamente com a melhoria
do desempenho dos alunos. Estudos que reforçam a importância de repensar as interações
escolares.
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De acordo com a análise realizada sobre a cultura da escola onde foi realizado o
estágio e de como as aulas de química são sucedidas, uma proposta de contextualização
foi construída. Apesar dos apuros com os planejamentos de atividades e o calendário, a
sequência didática foi desenvolvida com a intenção de colaborar com as aulas de química
orgânica, explorando a nomenclatura dos hidrocarbonetos e assim, relacioná-los com o
tema do petróleo.
A inserção sobre este tema começou pela definição e histórico da química
orgânica, mencionando alguns interesses e potencialidades ao estudar este assunto e a
importância da atenção para o acompanhamento de um dos métodos avaliativos propostos
pela escola. Durante o processo de apresentação do contexto da química orgânica foi
usado o exemplo da diabete e a diferença na produção de insulina na forma sintética e
natural, como também a pressão alta e o medicamento vasodilatador e sua origem. Além
disso, foi discutido sobre a classificação das cadeias carbônicas, os tipos existentes e a
retomada do assunto de ligações química.

A atividade: temático do petróleo e a relação com fake news
A atividade consistiu na abordagem de uma publicação (figura 1), postada em uma
rede social hipotética, sobre o vazamento de óleo no litoral nordestino em que a
informação não era completamente verídica, portanto, poderia caracterizar uma fake
news, ou seja, a circulação de uma notícia falsa, mas que é publicada e difundida como
verdadeira e a potencialidade de discutir aspectos científicos sobre isso. A base para esta
discussão foi debatida a partir da leitura de uma matéria (BATTAGLIA, 2018). O objetivo
da atividade era abordar a ameaça para os rios e para a natureza, de modo geral,
proveniente da indústria petrolífera, bem como identificar e discutir as improcedentes
informações contidas na postagem. Para isso, era fundamental recordar os conceitos já
abordados sobre química orgânica, principalmente, e assim, contextualizar o tema de
petróleo e seus derivados. A expectativa era que os alunos pudessem relembrar,
compreender, analisar e nomear as cadeias carbônicas estudadas até o momento da
aplicação da atividade e reconhecer a temática do petróleo neste contexto.
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Figura 1. Atividade: postagem entregue para os alunos.

Fonte: Elaborado pelas autoras.
A justificativa para a escolha do tema petróleo é que se encaixa na percepção dos
alunos, portanto, a explicação científica e diferenciação dos combustíveis derivados,
poderia ocasionar ruptura do senso comum dos alunos, provocando discussões
conceituais e de cidadania relacionada aos conhecimentos científicos (SANTOS;
SCHNETZLER, 2003).
Assim, a contextualização foi pensada através de um meio que fosse de fácil
acesso e conhecido por todos, por isso a publicação em uma rede social de uma pessoa
apelidada de “blogueirinha”, representada na figura 1, foi entregue para que cada aluno
pudesse pensar e debater. A metodologia usada foi baseada na postagem e posteriormente
em identificar os processos de formação, perfuração e produção do petróleo. Logo,
questionamentos sobre os tipos de derivados do petróleo e a diferença entre eles foram
discutidos com intuito de inquietação e desejo de descoberta da resposta.
De início, as discussões sobre a publicação foram bem interessantes, uma vez que
alguns pontos abordados não foram considerados por todos os alunos da mesma forma e
assim houve a tentativa de entender o motivo da reportagem não estar totalmente correta.
Por conta disso, foi solicitado que os alunos escrevessem na folha da reportagem um
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comentário, como se fosse na própria rede social, para dar a opinião sobre a notícia com
relação a tudo o que foi discutido com os colegas. Estes comentários foram recolhidos e
apreciados com a intenção de averiguar as argumentações, sem propósito exclusivo de
avaliação e apenas promover uma nota a partir disso.
Como a princípio, durante as outras aulas relacionadas com a atividade, a falta de
atenção e interesse sobre o refino do petróleo e seus derivados se mostraram constantes,
pensou-se em elaborar uma problemática sobre o tema para provocar o debate entre os
alunos e desdobrar uma discussão conceitual de forma mais participativa. Inicialmente
foram poucas dúvidas e os alunos tiveram pouca interação, o que fugiu do esperado.
Entretanto, a tentativa de “trazê-los” para a aula foi realizando perguntas sobre assuntos
presentes no cotidiano e relacionados com o tema como, por exemplo, as plataformas
petroleiras que passam diretamente em comerciais de TV. Assim, aos poucos, os alunos
foram perguntando e interagindo com mais dúvidas, comentários e reflexões. Os
comentários que registraram sobre a notícia/publicação apresentada aos alunos, também
proporcionaram ótimas reflexões e foram relacionadas com os conceitos químicos.
Além disso, em outro momento, houve a necessidade da retomada de nomear as
cadeias carbônicas e, logo em seguida, juntamente com o processo de informar quais eram
os derivados de petróleo, foi solicitado para os alunos a elaboração da nomenclatura, da
forma molecular ou da estrutura química das moléculas presentes no assunto abordado.
Era esperado que os alunos entendessem a importância do petróleo e seus derivados,
formados por hidrocarbonetos, e a relação da ciência no cotidiano de todos.

Conclusões
O estágio de regência pode ser o primeiro contato com a escola pública para alguns
alunos do curso e é uma experiência que proporciona oportunidade de observar e refletir
sobre as dificuldades futuras. É evidente que o estágio não só contribuiu com o
crescimento profissional, mas também com o amadurecimento pessoal dos alunos do
curso de Licenciatura em Química.
O motivo do crescimento profissional está relacionado principalmente com a
forma de abordagem do conteúdo metodológico de química, trabalhada por cada
professor. Assim como as aprendizagens ofertadas e as contextualizações realizadas ao
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longo de todo o período, de diferentes formas e em diferentes ambientes. Enquanto o
amadurecimento pessoal, está relacionado com a forma de observar a organização e
estrutura da escola, bem como as relações entre os membros da escola. A interação, o
diálogo, as indagações, as dúvidas e o contexto de cada escola, faz com que haja outra
forma de visualizar o processo de ensino e aprendizagem.
Assim, o estágio apresentou o momento ideal e oportuno para que seja pensada
em uma dinâmica alternativa, como a atividade aqui reportada. A atividade, por sua vez,
foi desenvolvida com o objetivo de enriquecer o conteúdo de química de forma
contextualizada, tanto no sentido do uso de tecnologias e redes sociais, como em que parte
do cotidiano dos alunos os hidrocarbonetos estão inseridos.
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Resumo
O presente trabalho traz o relato da experiência de implantação do projeto de extensão
IFRJ-Chess no âmbito do Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ, campus Paracambi
ao longo dos seus seis anos de atuação. Neste período, participamos de diversos editais
internos sendo contemplados com auxílios e bolsas o que possibilitou a realização de
diversas atividades, eventos e parcerias com outras instituições. Também foram obtidos
expressivos resultados desportivos dos participantes do projeto em competições oficiais,
o que mostra a efetividade da atuação do IFRJ-Chess na difusão da cultura do xadrez no
IFRJ. Com o desenvolvimento continuado deste projeto e suas ações vinculadas, tem-se
consolidado na comunidade acadêmica a prática e treinamento enxadrísticos. Tudo isso
atrelado a um ambiente de pesquisa e estudos interdisciplinares, onde o jogo de xadrez é
o elemento integrador.
Palavras-chave: Xadrez; Ensino; Extensão.
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IFRJ-CHESS: THE IMPLEMENTATION OF A CHESS PROJECT IN
TECHNICAL HIGH SCHOOL AT IFRJ CAMPUS PARACAMBI

Abstract
The present work reports the experience of implementing the IFRJ-Chess extension
project within the scope of the Federal Institute of Rio de Janeiro - IFRJ campus
Paracambi over its six years of operation. During this period, we participated in several
internal notices and were awarded grants and scholarships, which made it possible to
carry out various activities, events and partnerships with other institutions. Expressive
sporting results were also obtained from the participants of the projects in official
competitions, which shows the effectiveness of the IFRJ-Chess performance in spreading
the culture of chess in the IFRJ. With the continued development of this project and its
related actions, chess practice and training has been consolidated in the academic
community. All of this linked to an environment of research and interdisciplinary studies,
where the game of chess is the integrating element.
Keywords: Chess; Teaching; Extension.

Introdução
Não se pode negar que o xadrez é um dos jogos mais antigos que conhecemos no
mundo. Sua origem não se sabe ao certo. Citações colocam como China, Índia ou
península da Arábia. Devido às muitas guerras e pelo advento das grandes navegações
em busca de novas rotas de comércio, o xadrez começou a dispersar-se pelo mundo
chegando aos países ocidentais (DANGAUTHIER, 2008; SHENK, 2007). A partir desta
propagação, o jogo sofre diversas mudanças até chegar no formato de hoje. Considerado
uma atividade da elite na Idade Média, foi chamado de “jogo dos reis”. Sua
democratização se dá no século XV, devido a impressão de livros sobre o xadrez. Mais
adiante também contribuiu para sua popularização o fato de que, no início do século XX,
a extinta União Soviética instituiu a prática do jogo como atividade pedagógica na
educação. Porém, foi no final do século XX com a chegada dos computadores pessoais e
a rede mundial de computadores que aconteceu a maior difusão do esporte. Com a
Internet, qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode ter acesso a informações, regras,
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treinamentos, e até mesmo pode jogar e assistir a partidas de grandes enxadristas em
tempo real. (WEGNER, 2003).
Dentre todos os jogos, o xadrez tem certo prestígio no mundo por ser um esporte
voltado para o desenvolvimento de algumas funções do cérebro tais como o raciocínio
lógico, a concentração e a atenção (REZENDE, 2005). A educação moderna está cada
vez mais dirigida para uma educação que tem como sua finalidade uma aprendizagem
consciente, sendo o aprendiz estimulado continuamente a aprimorar sua capacidade de
pensar (DE OLIVEIRA, 2006; DOS SANTOS, 2009). E neste aspecto o jogo de xadrez
é um esporte que possui características importantes, as quais podem desenvolver várias
potencialidades tais como a atenção, concentração, julgamento, planejamento,
imaginação, antecipação, memória, análise de situações problemas e criatividade
(KASPAROV, 2007).
Nesta perspectiva, observava-se, no âmbito do Instituto Federal Rio de Janeiro
campus Paracambi (IFRJ/CPar), a ausência da prática desse esporte, com exceção de
ações pontuais, mas não sistêmicas.
Mas por que oferecer a prática do xadrez como atividade extracurricular/extensão
no âmbito do Instituto Federal, em especial para alunos de cursos médio/técnico
integrado?
Cabe ressaltar que os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia,
criados no ano de 2008 (BRASIL, 2008), têm por primazia uma mudança qualitativa e
quantitativa da oferta de ensino médio/técnico integrado, em especial a politecnia e a
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (PACHECO, 2010; PACHECO,
2015).
Dentre as finalidades e características dos Institutos Federais, a lei 11892 de 2008
(BRASIL, 2008) cita o desenvolvimento de programas de extensão e de divulgação
científica e tecnológica. As atividades de extensão se assemelham, em determinados
aspectos, a atividades extracurriculares, uma vez que as mesmas não são obrigatórias, e
de acordo com Paixão (2006, p. 138-9):
As atividades extracurriculares ou, ainda, atividades não-obrigatórias, são
aquelas que não compõem a grade curricular de um curso, [...]. Embora, a
prioridade recaia sobre as atividades curriculares, no processo transmissãoassimilação, as atividades extracurriculares estão presentes fora dos limites da
sala de aula, mas ao mesmo tempo presentes no currículo oculto ou
dissimulado da escola, constituindo-se em experiências adicionais e
integrativas das esferas privada e pública dos alunos na escola.
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Nos Institutos Federais, as atividades de extensão/extracurriculares atuam para o
“desenvolvimento multilateral, um desenvolvimento que abarca todos os ângulos da
prática produtiva” (SAVIANI, 2003, p. 140). Assim, a perspectiva de formação
omnilateral (em oposição à formação unilateral) e politécnica entende o mundo do
trabalho como de suma importância, pois é por meio dele que o ser humano “produz a si
mesmo, produz a resposta às necessidades básicas, [...], mas também e não separadamente
às necessidades sociais, intelectuais, culturais, lúdicas, estéticas, artísticas e afetivas ...”
(FRIGOTTO, 2009, p. 72).
É nesse cenário que em 2014 surge o projeto IFRJ-Chess, que, percebendo o grande
potencial do uso do xadrez, chegou com o objetivo de promover a prática do esporte para
toda a comunidade acadêmica, desenvolver o xadrez como uma atividade esportiva de
competição, promover atividades e eventos internos e externos com a temática do xadrez,
promover capacitação docente para o ensino de xadrez, ser uma opção para que os
professores de educação física, matemática, história, geografia, língua inglesa, produção
textual, entre outras disciplinas, possam trabalhar de forma integrada a temática do xadrez
(MACEDO, 2000), além de fazer parcerias locais para expansão do alcance do projeto
junto à comunidade.

Um panorama histórico do IFRJ-Chess em seus 6 anos de atuação
Em 2014, o projeto de extensão intitulado “Xadrez de A a Z” foi submetido ao
edital de extensão nº 22/2014 do Programa Institucional de Bolsas de Incentivo às
Atividades de Extensão – PRÓ-EXTENSÃO/IFRJ, sendo aprovado e contemplado com
o auxílio financeiro no valor de dois mil reais. O PRÓ-EXTENSÃO constitui-se em uma
forma de fomento para as ações de extensão, ou seja, atividades que tenham como
objetivo atender a comunidade interna e, prioritariamente, a comunidade externa ao IFRJ.
O projeto foi desenvolvido no período de setembro de 2014 a agosto de 2015.
Coordenado pelo professor Leandro de Oliveira Pereira IFRJ/CPar e auxiliado pelo
voluntário, aluno do ensino médio técnico em Eletrotécnica, Jonatas Mendonça Teles
Guimarães, o projeto dá início às atividades de xadrez no âmbito do IFRJ-CPar, com
possibilidade da participação da comunidade externa, com aulas de xadrez às terças e
quintas-feiras, das 13h00min às 14h30min, no laboratório de informática do campus
Paracambi, com disponibilização para empréstimo de peças e tabuleiros junto à
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coordenação de turno (CoTur) do campus Paracambi e a definição do hall da CoTur como
um ponto de encontro para a prática do xadrez, sendo disponibilizadas mesas e cadeiras,
a criação de um grupo no Facebook (https://www.facebook.com/groups/ifexrj) para
divulgação das atividades do projeto e interação com o público externo, realização de
torneios no sistema suíço (HORIGUTI, 2007) nas semanas acadêmica (SEMAC) e de
cultura (SEMACULT) do IFRJ-CPar, criação da equipe permanente de xadrez, além da
realização de intercâmbio técnico com a Escola Técnica Estadual Juscelino Kubitschek
através do professor Juarez Tonassi Reina.
Inicialmente, o projeto atinge o objetivo de alcançar o público interno e externo ao
IFRJ, fazendo jus aos princípios extensionistas do Instituto. Uma das concepções do
projeto é a derrubada dos muros invisíveis da Instituição, que muitas vezes afastam a
comunidade interna, propondo atividades extracurriculares para comunidade externa
(DOS SANTOS MIRANDA, CARDOSO, DAMASCENO, 2020), cumprindo assim seu
papel institucional como definido por lei (BRASIL, 2008).
Em 2015, o projeto tem continuidade e é novamente submetido ao edital de
extensão Nº 10/2015 do PRÓ-EXTENSÃO do IFRJ com o nome “MASTER CHESS
Preparando Campeões”, onde novamente é contemplado com o auxílio financeiro de dois
mil reais, e também é contemplado com uma bolsa no edital interno 11/2015 do Programa
Institucional de Bolsas de Incentivo às Atividades de Extensão (PIBIEX / IFRJ) no valor
de duzentos reais mensais, no período de julho de 2015 a julho de 2016. O PIBIEX
constitui-se em uma forma de fomento para a participação discente nos projetos e eventos
de extensão coordenados por servidores do IFRJ.
O aluno Jonatas de Mendonça Teles Guimarães se tornou o bolsista do projeto,
atuando junto ao coordenador, professor Leandro de Oliveira Pereira IFRJ/CPar, na
organização das atividades, treinamento da equipe, realização de eventos internos e
externos ao IFRJ/CPar, participação na SEMAC, a realização de torneios e o
gerenciamento do grupo de whatsapp criado para ampliar a interação entre os
participantes do projeto. Neste período, também foi realizado um curso de capacitação
em ensino de xadrez para professores da rede pública e privada de Paracambi, ministrado
pelos professores Leandro de Oliveira Pereira do IFRJ/Cpar e Aldenir Batista Manhãs da
Associação Duquecaxience de Xadrez (ADUX) além de parcerias institucionais. A
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proposta era contribuir para adoção do xadrez como atividade sistêmica não só nos
diversos campi do IFRJ mas também em outras redes de ensino.
Destacamos a realização, na SEMACULT, da atividade “Xadrez das Cores” em
parceria com o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI), que abordou a
temática do preconceito racial e social contextualizado no xadrez. Esta é uma das
premissas dos Institutos Federais, a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão
(PACHECO 2010, 2015), e contribuição do projeto para a implementação da lei 10639
de 2003, que trata da obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira
(BRASIL, 2003).
Em 2016, o projeto é submetido com o nome “IFRJ Chess” ao edital de extensão
Nº 07/2016 do PRÓ-EXTENSÃO e ao edital interno Nº 08/2016 do PIBIEX, onde foi
novamente contemplado. No primeiro com o auxílio financeiro de dois mil reais e no
segundo com uma bolsa de duzentos reais mensais para o aluno Jonatas de Mendonça
Teles Guimarães, com duração de julho de 2016 a julho de 2017.
Neste período, foi criado um clube online na plataforma Chess.com
(https://www.chess.com/club/ifrj-chess) para realização de torneios online, treinamentos,
resolução de problemas e divulgação das ações do projeto. Também foi realizado um
torneio aberto na SEMAC e um festival de xadrez na SEMACULT, com torneios de
duplas, blitz (5 minutos), uma partida de xadrez humano entre os cursos técnicos de
Mecânica e Eletrotécnica do campus Paracambi e uma Simultânea com o mestre da
Federação Internacional de Xadrez (FIDE), o MF Vinicius Vilela Rego. Neste edital
também foram firmadas novas parcerias institucionais.
Na concepção de politecnia, a ciência é o conceito chave que perpassa o trabalho
humano (SAVIANI, 2003). Assim, foi oferecida a disciplina eletiva “Jogos Educativos:
Xadrez Pedagógico” no curso de Licenciatura em Matemática do IFRJ/CPar, ministrada
pelo professor Leandro de Oliveira Pereira, com objetivo de apresentar as possibilidades
de interpretação matemática de uma partida de xadrez.
Em 2017, o projeto é outra vez submetido, agora com o nome “IF-Chess”, ao edital
de extensão Nº 09/2017 do PRÓ-EXTENSÃO e ao edital interno Nº 10/2017 do PIBIEX
do IFRJ, nesta ocasião sendo contemplado com o auxílio financeiro de mil reais e com a
bolsa para o aluno de duzentos reais mensais, no período de agosto de 2017 a agosto de
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2018. Sendo mantido como bolsista do projeto o aluno Jonatas de Mendonça Teles
Guimarães.
Nesta edição do projeto, foi priorizada participação da equipe de xadrez do
IFRJ/CPar em eventos externos, a realização de eventos em parceria com outras
instituições, como o torneio de xadrez dos Jogos Universitários das Instituições Públicas
do Rio de Janeiro 2018, a realização de palestras e oficinas, além da participação em
eventos como a SEMAC realizando torneios abertos e SEMACULT realizando uma
simultânea com o MF Wagner Peixoto Guimarães. Como nos diz Frigotto (2009), a busca
por uma formação omnilateral e politécnica deve também compreender as necessidades
sociais, intelectuais, culturais, lúdicas, estéticas, artísticas e afetivas.
Em 2018, o projeto participou do edital de extensão Nº 10/2018 PRÓ-EXTENSÃO
e do edital Nº 11/2018 do PIBIEX do IFRJ como nome Escola de Xadrez Ifrj-Chess
Clube, sendo novamente contemplado em ambos editais com o auxílio financeiro de mil
e quinhentos reais e duas bolsas para alunos. Os bolsistas nesta edição foram os alunos
Marlon Vinícius Gomes Frescurato, aluno do ensino médio técnico em Mecânica, com
uma bolsa no valor de duzentos reais, e Tiago Caetano do Nascimento, aluno da
licenciatura em Matemática, com uma bolsa no valor de quatrocentos, ambos com o
período de duração de setembro de 2018 a abril de 2019. Nesta edição, além das
atividades regulares já desenvolvidas no projeto, contamos com a colaboração do
professor de Artes do campus para a confecção de um quadro no tamanho 2m por 2m
específico para aulas de xadrez que, além de melhor visualização das jogadas, contribuiu
para o aprendizado de alunos com baixa visão e que também são acompanhados pelo
Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) do IFRJ-CPar.
Em 2020, o projeto com nome Clube de Xadrez Escolar IFRJ-Chess foi submetido
ao edital integrado de Pesquisa, Inovação e Extensão N.º 02/2020 e o edital integrado N°
01/2020 do PIBIEX e Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação do IFRJ, sendo
contemplado em ambos os editais. No primeiro com um auxílio financeiro de dois mil
reais e no segundo com uma bolsa de quatrocentos reais, com período de duração de
agosto de 2020 a agosto de 2021, para o aluno da licenciatura em Matemática do
IFRJ/Cpar, Vitor Hugo Santiago Medeiros Gama. Nesta edição do projeto, por conta da
pandemia de COVID-19, está sendo priorizada a produção de material didático para
ensino de xadrez, treinamento remoto da equipe de xadrez do IFRJ para participação de
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torneios online e a realização de atividades online (palestras, seminários e reuniões) e
torneios online no clube IFRJ-Chess na plataforma chess.com.

As parcerias institucionais
As parcerias institucionais surgiram com o objetivo de levar as ações do projeto à
comunidade externa de acordo com o caráter extensionista deste modelo de projeto. Em
2016, passou a ser uma exigência dos editais de fomento do IFRJ ter pelo menos uma
parceria institucional firmada oficialmente. Deste modo, o IFRJ-Chess firmou as
seguintes parcerias:
• IGREJA SÃO PEDRO E SÃO PAULO (FRATERNIDADE IRMÃO DOS
POBRES)
Parceria visando o ensino de xadrez no projeto social da igreja, com aulas de
xadrez no abrigo para dependentes químicos mantidos pela arquidiocese, no período de
agosto de 2016 a agosto de 2017.
• ESPAÇO DA CIÊNCIA DE PARACAMBI (FUNDAÇÃO CECIERJ)
Parceria visando o incentivo e divulgação da prática do xadrez no município de
Paracambi, com a promoção de atividades nas praças, no período de agosto de 2016 a
agosto de 2017.
• SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DE PARACAMBI
Parceria visando fornecer capacitação docente para o ensino de xadrez
pedagógico, com a realização de curso de curta duração e “workshops” para professores
da rede pública e privada de Paracambi e a realização do torneio de xadrez dos Jogos
Estudantis de Paracambi 2017, 2018 e 2020.
• SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE PARACAMBI
Parceria visando fornecer treinamento para equipe de xadrez do município de
Paracambi para a disputa dos Jogos da Baixada Fluminense RJ.
• ASSOCIAÇÃO DUQUECAXIENSE DE XADREZ (ADUX)
Parceria visando intercâmbio técnico para o ensino de xadrez e realização de
eventos como o 47° Jogos Estudantis de Duque de Caxias 2016.
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• ASSOCIAÇÃO FLUMINENSE DE XADREZ
Parceria visando o intercâmbio técnico para o ensino de xadrez, formação de um
núcleo do IFRJ-Chess no clube, com a federação dos alunos membros do projeto e a
realização de torneios abertos.

Participações da equipe IFRJ-Chess em torneios e eventos
Neste tópico iremos destacar as participações da equipe de xadrez do IFRJ-Chess
em torneios escolares, em torneios da Federação de Xadrez do Estado do Rio de Janeiro
(FEXERJ), em congresso e em festivais de xadrez.
A participação em eventos e torneios é muito importante para o amadurecimento
do enxadrista, uma oportunidade de pôr em prática todos os ensinamentos que foram
realizados durante as aulas no projeto, um momento de intercâmbio e congraçamento
entre diferentes pessoas e de diferentes projetos com objetivos distintos, além de
proporcionar visibilidade e divulgação do projeto. Os eventos externos ganham destaque,
pois são um momento único em um ambiente "desconhecido", e esse desconhecido
permite aflorar e identificar os objetivos iniciais do projeto, sendo a competição, a
cooperação e o aprendizado, elementos integrantes do ser humano enquanto um ser social
e historicamente localizado que encontra no meio em que vive os elementos da sua
subsistência e das lutas diárias (SAVIANI; DUARTE, 2012).
Os eventos e torneios que o IFRJ-Chess participou até o momento foram:
• ARNOLD CLASSIC BRASIL 2015 e 2016
Evento idealizado e patrocinado pelo ator Arnold Schwarzenegger onde são
realizadas diversas competições esportivas dentre elas o xadrez, com uma partida
simultânea com um jogador titulado, um torneio de xadrez blitz e um torneio de xadrez
em duplas.
• FESTIVAL XEQUE MATE DE XADREZ ESCOLAR 2015
Realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e cultura de Duque de Caxias em
parceria com a ADUX, teve a participação dos alunos do projeto, sendo o aluno Jonatas
de Mendonça Teles Guimarães campeão do torneio escolar e o IFRJ-Cpar a melhor escola
no índice técnico.
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• I CONGRESSO DE XADREZ PEDAGÓGICO E SOCIAL 2016
Congresso realizado no Rio de Janeiro pela Sociedade Brasileira de Xadrez (SBX)
em parceria com a Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), onde o trabalho “Xadrez
de A a Z” foi apresentado no formato pôster.
• 1° FESTIVAL XEQUE MATE SHOPPING GRANDE RIO 2018
Evento realizado pelo Shopping Grande Rio, em São João de Meriti RJ, com apoio
da Associação Leopoldinense de Xadrez (ALEX), AFLUX, ADUX e FEXERJ, teve o
aluno do curso técnico em mecânica Marlon Vinícius Gomes Frescurato campeão na
categoria sub-18.
• CIRCUITO CARLOS CESAR AMORIM DE XADREZ ESCOLAR 2018
Realizado pelo MF Wagner Peixoto Guimarães em parceria com o Tijuca Tênis
Clube, o circuito CCA teve a participação dos alunos do projeto em todas as suas cinco
etapas, tendo o aluno técnico em mecânica Marlon Vinícius Gomes Frescurato como
campeão do Circuito na categoria sub-18, e o aluno Eliseu Guilherme da Silva
Vasconcelos do curso técnico de mecânica em segundo lugar no circuito. O IFRJ-Cpar
ficou em 4° lugar no geral entre as escolas participantes.
• CAMPEONATO IGUAÇUANO DE XADREZ CLASSE C 2018
O Torneio promovido pela AFLUX teve a participação do aluno Délio Amato do
curso técnico de mecânica do IFRJ/Cpar, ficando em 3° lugar no torneio.
• CAMPEONATO

ESTADUAL

DE

XADREZ

INFANTO-JUVENIL

ABSOLUTO 2018
Promovido pela FEXERJ e CBX, teve a participação do aluno do projeto Marlon
Vinícius Gomes Frescurato, ficando em 3° lugar em seu primeiro torneio federado.
• ESTADUAL INTERCLUBES DA FEXERJ
Principal campeonato de clubes do Estado do Rio de Janeiro contou com a
participação da equipe de alunos do projeto, formada em parceria com a AFLUX, nos
campeonatos estaduais interclubes da categoria C (até 1599 de rating) de 2017, ficando
em 17° lugar com a equipe C2 da AFLUX (FEXERJ, 2017); de 2018, ficando em 7° lugar
com a equipe C2 da AFLUX (FEXERJ, 2018), tendo o melhor jogador da mesa 3, o aluno
Délio Amato do curso técnico de mecânica do IFRJ/Cpar; e em 2019, ficando em 3° lugar
com a equipe C1 da AFLUX (FEXERJ, 2019).
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• CAMPEONATO ESTADUAL DE MENORES 2019
Participação de dois alunos do projeto no campeonato, tendo o aluno do curso
técnico em mecânica, Marlon Vinícius Gomes Frescurato, em 4° lugar.
• INTERCOLEGIAL SESC O GLOBO
Principal torneio escolar do Estado do Rio de Janeiro, é promovido pelas
organizações Globo em parceria com o Serviço Social do Comércio (SESC) e conta com
escolas tradicionais, públicas e privadas, de todo o estado do Rio de Janeiro. Nossa
primeira participação foi em 2017, ficando em 3° lugar no masculino categoria sub-18
não federado. Em 2018 tendo ficado em 2° lugar com a equipe feminina categoria sub-18
não federada, e em 2019 campeã no masculino categoria sub-18 federada e 4° lugar com
a equipe feminina sub-18 não federada.

Considerações Finais
O IFRJ-Chess vem desenvolvendo no âmbito do IFRJ, e em particular no campus
Paracambi, um novo olhar sobre a prática do xadrez. Trabalha-se esse esporte de uma
forma lúdica e saudável promovendo capacidades cognitivas, habilidades e competências
para o desenvolvimento acadêmico proporcionando um ambiente mais intelectualizado
que conecta esporte, cultura, arte e ciência (PEREIRA, 2020). O IFRJ-Chess tem atendido
centenas de pessoas da comunidade acadêmica e da comunidade local ao longo desses
anos, com destaque para a grande participação de público nos torneios abertos realizados
no campus Paracambi. Nosso grupo de divulgação no Facebook conta com 287 membros
e nosso clube online na plataforma Chess.com conta com 148 membros (informações
extraídas em 19/10/2020), deste modo aumentando o alcance do projeto para fora do
IFRJ. Como já destacado, seja na dimensão esportiva do xadrez (com alguns títulos e
expressivos resultados), seja na dimensão acadêmica e em suas ações extensionistas, o
IFRJ-Chess vem obtendo bons resultados. Através da captação de novos participantes,
internos e externos, pretende-se disseminar continuamente o jogo de xadrez e atrair novos
interessados no aprimoramento de seus conhecimentos, estimulando, além de sua prática,
o seu ensino e estudo nas dependências do IFRJ e em instituições parceiras.
De acordo com Savianni (1990, p. 73), as atividades extracurriculares “... só tem
sentido na medida em que possam enriquecer as atividades curriculares, isto é, aquelas
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próprias da escola, não devendo em hipótese alguma prejudicá-las ou substituí-las”. Esse
aspecto depende de planejamento adequado do projeto para evitar o que Vianna e
colaboradores (2017, p. 23) destacam que:
Apesar de estarem fisicamente próximas, escola e atividade extraclasse podem
ou não estar com a proposta pedagógica em conformidade. No caso das escolas
privadas, essas atividades podem ser ministradas por professores contratados
diretamente pela escola, por professores ou empresas terceirizadas. Por conta
disso, as atividades podem estar vinculadas em um mesmo projeto pedagógico
ou não, dependendo de como cada escola compreende essa
complementaridade.

O planejamento é, assim, o aspecto central na construção do projeto de extensão
IFRJ-Chess no âmbito do Institutos Federal do Rio de Janeiro, se contrapondo ao “modelo
linear de organização curricular, ao qual somos acostumados nessa compartimentalização
do conhecimento, setoriza o trabalho docente e desfavorece a atividade coletiva”
(CUNHA et al. 2020, p. 72). Nesse sentido, ao entendermos a indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão no contexto do Institutos Federais concordamos com as
autoras de que o “planejamento deve ser participativo, requerendo mais esforços, mais
tempo e espaço para as discussões objetivando organizar o currículo integrado e efetivar
esse currículo na prática docente” (CUNHA et al. 2020, p. 72).
Diante da concepção de ensino integrado, como nos Institutos Federais, a formação
profissional não pode se dar alheia à formação humana, uma vez que ambas estão
inextricavelmente ligadas. Segundo Moura (2013, p. 707):
não há espaço para a profissionalização stricto sensu quando se trata da
formação de adolescentes, tendo como referência a autonomia e a emancipação
humana. [...] formar, ainda na adolescência, o sujeito para uma determinada
profissão potencializa a unilateralidade em detrimento da omnilateralidade.

Deste modo, o projeto tenta abarcar o propósito de uma formação humanística,
fundada na politecnia e na omnilateralidade como cerne dos Institutos Federais,
contemplando as necessidades sociais, intelectuais, culturais, lúdicas, estéticas, artísticas
e afetivas (FRIGOTO, 2009), cooperando, adicionalmente, para redução da evasão
escolar e, por outro lado, também como um diferencial oferecido aos interessados em
ingressar no IFRJ. Por fim, o IFRJ-Chess consolida a cultura enxadrística no âmbito do
IFRJ, em conexão com a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, através da
divulgação, prática, treinamento, estudo e pesquisa do jogo de xadrez na comunidade
acadêmica, possibilitando a geração de novos conhecimentos potencialmente
interdisciplinares, o que traz um impacto especial na formação integral dos estudantes.
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Destacamos aqui a situação única dos Institutos Federais, que com seus Programas
de Extensão permitiram a realização e continuidade do projeto. Uma escola pública,
gratuita e de qualidade não se faz apenas com profissionais qualificados, mas também
com investimento adequado para sua manutenção e desenvolvimento. Infelizmente, essa
realidade vem sofrendo constantes ataques, o que nos leva à postura de luta contínua e de
ocupação dos espaços políticos pelo direito à educação de qualidade. Sendo este um
aprendizado que facilmente encontramos lugar num tabuleiro de xadrez.
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“HISTÓRIA DO BRASIL EM DOCUMENTÁRIOS”: UMA EXPERIÊNCIA
PEDAGÓGICA LIBERTÁRIA
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Resumo
O relato de experiência aqui apresentado trata do desenvolvimento do projeto “História
do Brasil em Documentários”, realizado a partir de 2017 no Colégio Pedro II. O projeto
foi construído a partir de referenciais teóricos oriundos da pedagogia libertária e tem entre
seus objetivos propor uma revisão do currículo de História, abrindo espaço para sujeitos
e grupos que costumam ser excluídos, marginalizados ou silenciados nos debates que
ocorrem nos bancos escolares. Até o momento, o projeto resultou na produção de um
filme documentário que trata da passagem do filme “O Bandido da Luz Vermelha”, de
Rogério Sganzerla, pela censura durante a Ditadura Militar no Brasil.
Palavras-chave: Pedagogia Libertária; Cinema; Currículo; Ditadura Militar; Censura.

“HISTORY OF BRAZIL THROUGH DOCUMENTARIES”: A LIBERTARIAN
PEDAGOGICAL EXPERIENCE

Abstract
The experience report presented here refers to the development of the project “História
do Brasil em Documentários”, carried out since 2017 at Colégio Pedro II. The project was
built from theoretical frameworks derived from libertarian pedagogy and aims to propose
a revision of the History curriculum, opening space for characters and groups that are
usually excluded, marginalized or silenced in the debates that take place in school
benches. So far, the project has resulted in the production of a documentary film that deals
with the passage of the film “O Bandido da Luz Vermelha”, by Rogério Sganzerla,
through censorship during the Military Dictatorship in Brazil.
Keywords: Libertarian Pedagogy; Cinema; Curriculum; Brazilian Military Dictatorship;
Censorship.
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Introdução
O presente relato de experiência tem como objetivo apresentar o projeto “História
do Brasil em Documentários” – realizado a partir de 2017 no Colégio Pedro II, campus
São Cristóvão III, com estudantes do Ensino Médio – e, através dessa apresentação,
mostrar o potencial das práticas pedagógicas libertárias no sentido de ampliar a relação
de pertencimento dos estudantes em relação à escola, oportunizar o seu protagonismo,
oxigenar os currículos escolares e, mais importante, formar indivíduos conscientes de seu
papel enquanto atores sociais e de suas responsabilidades individuais e coletivas.
Objetivamente, o projeto apresentava quatro objetivos fundamentais, que listo em
seguida: 1- formar um coletivo pedagógico autogestionário; 2- produzir filmes de curta
metragem, atuando nas diversas etapas que compreendem desde a produção até a
distribuição dos mesmos; 3- debater nas aulas de História os filmes produzidos no âmbito
do projeto, abrindo espaço para grupos e temas historicamente silenciados nos currículos;
4- construir uma nova proposta de currículo de História do Brasil para o Colégio Pedro
II.
O projeto História do Brasil em Documentários foi integrado por mim enquanto
professor e por um grupo de estudantes, entre bolsistas e voluntários, que sofreu
mudanças ao longo do tempo. Em 2017 foram 4 bolsistas e 4 voluntários; em 2018, 3
bolsistas e 2 voluntários; em 2019, 4 bolsistas e 1 voluntário; em 2020, 1 voluntário e em
2021 não houve bolsistas e nem voluntários. Todos e todas estavam na faixa dos 14 aos
19 anos e cursavam a primeira, segunda ou terceira série do Ensino Médio.
O apoio da instituição foi de fundamental importância, tanto no que se refere ao
pagamento das bolsas aos estudantes quanto no financiamento de uma viagem feita em
2019 pelo professor e por 5 estudantes à cidade de São Paulo, onde foi gravada uma
entrevista com o fotógrafo Carlos Ebert.
Em geral, as atividades do projeto ocorreram nos contraturnos, ou seja, fora do
horário das aulas regulares. Excepcionalmente, os alunos foram autorizados pela direção
a faltar aulas para realizar atividades fora da escola – foram feitas visitas ao Arquivo
Nacional, Centro Técnico Audiovisual e Cinemateca do MAM, além da referida viagem
a São Paulo.
No que se refere ao aspecto material, para que o projeto pudesse ser desenvolvido
foi necessária a utilização da sala da equipe de História do colégio para as reuniões
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presenciais, bem como uma câmera DSLR, telefones celulares, tripés, microfone de
lapela, microfone direcional e computador.
Dessa lista, apenas a sala e um tripé foram cedidos pelo Colégio. A primeira,
mediante solicitação e unânime concordância dos professores de História; o segundo
graças à generosidade da equipe de Sociologia, que emprestou ao projeto um de seus
tripés. Todas as demais ferramentas utilizadas no projeto – câmera DSLR, telefones
celulares, microfone de lapela, microfone direcional e computador – são propriedades
privadas dos seus membros, a maior parte do professor. Voltaremos a esse ponto nas
considerações finais.

Desenvolvimento
O ponto de partida do projeto “História do Brasil em Documentários” foi o
reconhecimento da escola como espaço sociocultural constituído por sujeitos e a
consequente necessidade de resgatar o papel desses sujeitos na trama social que a
constitui, enquanto instituição (DAYRELL, 1996, p. 136). Para isso, o projeto assumia a
tarefa de afirmar esses sujeitos oferecendo a eles oportunidades de construir, através do
métier de cineasta, Histórias do Brasil articuladas às memórias e trajetórias de vida que
carregam consigo.
Negando a visão homogeneizadora e abstrata dos sujeitos presentes no espaço
escolar e procurando, em sentido inverso, abrir espaço para que esses sujeitos se
expressem tal e qual eles são de fato – pessoas de carne e osso que têm idade, sexualidade,
raça, origem social, necessidades e expectativas definidas ou em construção – o projeto
partiu do pressuposto de que os temas dos filmes seriam escolhidos de forma coletiva
pelos estudantes e pelo professor, e que tais temas – e os filmes produzidos sobre eles –
seriam utilizados para problematizar o Projeto Político-Pedagógico do Colégio, num
movimento que ultrapassaria a esfera mais estrita do próprio projeto, atingindo o Colégio
Pedro II como um todo.
Se levar em conta a diversidade sociocultural dos estudantes implica numa
articulação entre a experiência que a escola oferece – na forma como estrutura seu projeto
político-pedagógico – e os projetos individuais desses estudantes – entendidos como
rumos de vida, escolhas conscientes ancoradas em avaliações da realidade (DAYRELL,
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1996, pp. 143-144) –, esse parece ser um caminho fundamental para a ampliação dos
projetos desses últimos, e, por que não, da própria escola.
A articulação entre os projetos dos estudantes, por um lado, e o Projeto PolíticoPedagógico da instituição, por outro, se daria através da interface entre as memórias dos
estudantes e a História – entendida como disciplina escolar. Tal articulação se revela
ainda mais importante se levarmos em conta que as memórias dos estudantes são
constantemente silenciadas no espaço escolar, como esclarece Miguel Arroyo
(ARROYO, 2011, pp. 288-305).
As memórias dos estudantes não foram, no entanto, as únicas silenciadas na
escola. Professores, mulheres, LGBTs, negros e negras, indígenas, quilombolas e outros
grupos também passaram pelo mesmo processo, e, hoje, organizados em movimentos
sociais, lutam para que suas histórias-memórias sejam reconhecidas. Eles defendem que
a história-memória oficial passe por um amplo processo de reelaboração em que seja
revista:
a direção de sentido em que foi narrada e reconstruída, as formas como foi
pensada a partir de formas inferiorizantes em que foram pensados eles
[professores, mulheres, LGBTs, negros e negras, indígenas, quilombolas etc.]
como não sujeitos de história e os autodefinidos sujeitos de uma históriamemória únicas (ARROYO, 2011, p. 293).

Temos, portanto, um processo de repolitização da memória que pressiona os
currículos escolares, em especial o currículo de História. Nesse sentido, se os currículos
já ocultaram e desfiguraram memórias, eles também podem recuperá-las. Isso se torna
possível a partir do momento em que se realizam, no âmbito da escola, projetos, oficinas
e estudos de memória. Trata-se, em última análise, de um gesto profissional politicamente
relevante à medida que “repolitiza mais do que memórias-histórias ocultadas, repolitiza
o ocultamento, a inferiorização de sujeitos sociais segregados em nossas relações políticas
e culturais” (ARROYO, 2011, p. 298).
O projeto História do Brasil em Documentários teve a pretensão de ser mais uma
entre as iniciativas escolares que repolitizam as histórias-memórias ocultadas e seu
ocultamento. Pretendeu, ainda, constituir um locus de produção de histórias – na forma
de documentários – capazes de alcançar o currículo oficial, esse “terreno ocupado e bem
fechado e protegido por diretrizes, normas e grades” (ARROYO, 2011, p. 301).
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Nesse sentido, a pedagogia antiautoritária constituiu o principal quadro de
referências para o projeto, em especial as ideias e práticas desenvolvidas pelo educador
francês Hugues Lenoir com os estudantes do Centro de Educação Permanente da
Universidade de Paris X – Nanterre. Nessa experiência é apontada a falsa dicotomia entre
educação e trabalho, questiona-se a relação instrumental entre ambos no seio da sociedade
capitalista contemporânea e defende-se que os mesmos estejam associados em um projeto
de sociedade antiestatista e libertário. Segundo Lenoir, tal projeto “não pode apoiar-se
senão numa pedagogia de ruptura, autogestionária e antiautoritária” (LENOIR, 2007, p.
93).
Chegamos, aqui, a um conceito central para o nosso projeto, a saber, o de
autogestão pedagógica, que Lenoir formula nos seguintes termos:
(...) possibilidade para um coletivo composto de equipe de investigação decidir
temas para trabalhar, escolher livremente associar-se com outros a fim de
determinar os objetivos, as modalidades e os critérios de avaliação do trabalho
a efetuar com ou sem as contribuições de um facilitador gestionário de recursos
pedagógicos. (LENOIR, 2007, p. 107)

É a autogestão pedagógica, portanto, que garante ao grupo a liberdade para a
aprendizagem, a auto-organização coletiva, o respeito pelas individualidades, o clima
propício à aprendizagem – assentado na confiança e na escuta recíprocas –, o debate de
ideias, a adoção por todos de uma atitude de ator e a transformação do professor em não
mais que um membro do grupo (LENOIR, 2007, p. 108). Sem essas condições, o projeto
História do Brasil em Documentários não seria viável, na medida em que o protagonismo
dos estudantes ficaria comprometido, bem como sua participação em diversas etapas do
projeto e, por fim, a própria ambição de se repensar e recontar a História do Brasil a partir
do seu ponto de vista.
Quanto ao uso do cinema como material didático no ensino de História, Circe
Bittencourt nos lembra que não se trata propriamente de uma novidade (BITTENCOURT,
2011, p. 371). No entanto, ainda segundo a autora, esse uso deu-se, muitas vezes,
descolado de maiores preocupações teóricas e metodológicas, para as quais ela chama
atenção tanto no que se refere ao contexto de produção dos filmes quanto às
peculiaridades da linguagem cinematográfica (BITTENCOURT, 2011, p. 373).
O projeto História do Brasil em Documentários procurou, como deve ficado claro
nas páginas anteriores, ir além do uso de filmes nas aulas de História, produzindo filmes
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documentários capazes de contar uma outra História do Brasil. A ideia sempre foi a de
elaborar filmes de maneira não alienada, passando por todas as etapas de produção dos
mesmos, levando à desnaturalização tanto dos filmes quanto da narrativa histórica.
Se, por um lado, a maior parte das aprendizagens derivadas desse processo não
alienado de produção do filme naturalmente são limitadas àqueles que participaram de
sua produção, ou seja, os estudantes que integraram o projeto, o mesmo não se pode dizer
daquilo que se pode aprender a partir de seus produtos finais: os filmes.
Eles podem ser apresentados a públicos diversos, e, quando se trata de estudantes
numa escola, têm o potencial de apresentar uma outra visão sobre a História do Brasil,
aqui contada também por estudantes, a partir de uma perspectiva que (re)valoriza os
grupos excluídos, marginalizados e silenciados pela História oficial. Nesse sentido, é a
própria História oficial que estará na berlinda, assim como as relações de poder que a
construíram e os grupos que a contaram e que reservaram para si próprios os papéis de
protagonistas da trama.
Na prática, esse conjunto de intenções expresso por ocasião da elaboração do
projeto precisou se adaptar a diversas contingências, desde seu princípio em meados de
2017 até a conclusão do primeiro filme no início de 2021.
A primeira tarefa do projeto, assumida pelo professor, foi selecionar os estudantes
interessados em participar do mesmo. Para isso, foi elaborado e tornado público na escola
um pequeno questionário em que os estudantes interessados precisavam indicar os
horários que poderiam disponibilizar para o projeto, redigir um breve texto explicando
seu interesse pelo mesmo – a íntegra do texto do projeto foi disponibilizada aos
candidatos – e preencher alguns outros dados (nome, série, matrícula, entre outros).
Após o recolhimento e exame dos questionários, foram selecionados 4 bolsistas e 4
voluntários para o projeto. A seleção se deu levando em conta os horários
disponibilizados, evitando-se ao máximo quaisquer incompatibilidades, e os textos
produzidos pelos estudantes, sobretudo no que se refere ao seu entusiasmo em integrar a
equipe do projeto. Além disso, nesse primeiro ano foram selecionados apenas estudantes
da primeira série do Ensino Médio, tendo em vista a expectativa de que o projeto se
estendesse por alguns anos – como, de fato, ocorreu – e o desejo de que houvesse, ao
longo desse tempo, uma certa continuidade entre os membros do coletivo pedagógico
autogestionário que se pretendia criar.
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Em seguida, foram realizadas as primeiras reuniões – que duravam uma hora e
quarenta minutos em média – em que se organizou uma visita da equipe ao Arquivo
Nacional. Tal visita se justificava tendo em vista uma parceria previamente firmada entre
esta instituição e o Departamento de História do Colégio Pedro II. A bem da verdade, a
consulta ao acervo do Arquivo Nacional foi o único ponto de partida indicado pelo
professor para o trabalho a ser realizado pela equipe.
Teve início, a partir dessa visita, o processo para a escolha do tema do primeiro
filme do projeto. Não foi gasto muito tempo para que se alcançasse o primeiro consenso:
o tema seria a Ditadura Militar no Brasil. A sugestão inicial partiu de uma das integrantes
do coletivo e teve rápida acolhida entre os demais. Uma hipótese bastante razoável tanto
para a sugestão do tema quanto para sua aceitação – talvez a expressão mais correta seja
aclamação – pelos demais é a de que estes estudantes haviam acabado de passar pelo nono
ano do Ensino Fundamental, quando se estuda a História do Brasil no século XX, e,
portanto, tinham vivos em suas memórias as lembranças e o interesse pelo tema.
A partir de então, os integrantes do projeto fizeram novas visitas ao Arquivo
Nacional, dessa vez direcionadas à pesquisa na parte do acervo dedicada à Ditadura
Militar. Foi então que tivemos contato com o material originário da DCDP (Divisão de
Censura de Diversões Públicas), que despertou imediatamente o interesse dos estudantes
por uma série de fatores: o próprio tema, a linguagem e o paralelo com processos políticos
que vivenciávamos no momento – leia-se ascensão da extrema-direita no país.
O tema ainda era demasiadamente amplo, mas rapidamente afunilou-se a partir de
dois fatores: 1- as conversas que tivemos com o saudoso cineasta e servidor do Arquivo
Nacional Clóvis Molinari Jr., que nos apresentou boa parte do acervo do Arquivo
dedicado ao cinema, em especial cartazes de filmes; 2- o fato do nosso próprio projeto
ser dedicado à produção de filmes. Esses dois fatores trabalharam em consonância para
que o grupo orientasse seu interesse para a censura ao cinema durante a Ditadura Militar.
A partir da definição desse tema, decidimos dar início a leituras e sessões em que
assistimos a alguns filmes do período. As leituras abordaram aspectos teóricos do cinema
– “O que é Cinema”, de Jean-Claude Bernardet –, os principais movimentos
cinematográficos do período, com destaque para o Cinema Novo e o Cinema Marginal –
verbetes da “Enciclopédia do Cinema Brasileiro” de Fernão Ramos e Luís Felipe Miranda
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–, e a questão propriamente dita da censura ao cinema no Brasil – “Roteiro da
Intolerância: a censura cinematográfica no Brasil”, de Inimá Simões.
Os filmes assistidos pelos integrantes do projeto e debatidos nas reuniões foram:
“Arquitetura da Destruição” (1989), “Nós que aqui estamos por vós esperamos” (1999),
“O dia que durou 21 anos” (2012), “Rio, 40 Graus” (1955), “Cinco Vezes Favela” (1962),
“Deus e o Diabo na Terra do Sol” (1964), “A Margem” (1967), “O Bandido da Luz
Vermelha” (1968), “Meteorango Kid, o herói intergaláctico” (1969) e “Bang Bang”
(1971). A partir dessas obras, os integrantes do projeto foram apresentados a alguns
elementos básicos da linguagem utilizada em filmes documentários, rememoraram
aspectos da Ditadura Militar Brasileira (1964-1985) e conheceram algumas obras capitais
tanto do Cinema Novo quanto do Cinema Marginal.
Após os debates provocados pelas leituras e pelos filmes, o coletivo decidiu se
concentrar no filme “O Bandido da Luz Vermelha”, dirigido por Rogério Sganzerla e
exibido nos cinemas, sem cortes, no final de 1968, pouco antes da edição do Ato
Institucional nº 5, marco importante do recrudescimento da censura no país. O filme foi
escolhido pelo coletivo por três razões: a preferência pessoal dos seus integrantes por ele,
a menor repercussão do Cinema Marginal em relação ao Cinema Novo entre o público,
na crítica cinematográfica, na mídia em geral e nos materiais didáticos em particular, e,
por fim, o fato de haver farta documentação a respeito do filme, em boa medida oriunda
do acervo do Arquivo Nacional, no site memoriacinebr.com.br.
Enfim, esse longo relato a respeito da escolha do tema justifica-se tendo em vista o
interesse de apresentar o processo de trabalho de um coletivo pedagógico autogestionário
desde o seu princípio. Foi através da horizontalidade, do debate franco e da busca por
consensos que o projeto caminhou desde seus primeiros passos, o que possibilitou a
escolha coletiva de um tema a respeito do qual todos os integrantes do projeto estavam
bem informados e entusiasmados.
Esse entusiasmo foi fundamental para dar continuidade ao trabalho que resultaria
na produção do primeiro – e, até o momento, único – filme do projeto História do Brasil
em Documentários, intitulado “O Bandido Censurado”. Teve início, então, a leitura e
fichamento dos textos sobre o “Bandido da Luz Vermelha” reunidos no site
memoriacinebr.com.br, que resultou na produção de um dossiê dividido em duas
categorias de documentos: pareceres de censura e artigos de imprensa.
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Ao mesmo tempo em que avançava o trabalho de produção do dossiê, o grupo
escolhia as pessoas que seriam entrevistadas para o filme. Foram cogitadas diversas
possibilidades, mas, por fim, chegou-se a um consenso em torno de três nomes: Helena
Ignez – atriz, diretora e ex-mulher de Sganzerla –, Carlos Ebert – fotógrafo do “Bandido”
e companheiro de apartamento de Sganzerla durante as filmagens – e Inimá Simões –
jornalista autor do já citado livro “Roteiro da Intolerância: a censura cinematográfica no
Brasil”.
Os dois primeiros foram contatados pelo grupo sem maiores problemas através de
redes sociais ou de pessoas ligadas ao cinema que conhecemos durante as visitas ao CTAv
e à Cinemateca do MAM. O terceiro, infelizmente, e a despeito de todos os esforços do
coletivo, não pôde ser encontrado. Tal dificuldade inesperada nos levou à busca por outro
estudioso do tema, e, após a leitura do artigo “Prezada Censura: cartas ao regime militar”,
do historiador Carlos Fico, decidimos realizar a entrevista com ele.
Abriu-se, então, nova frente de trabalho, que foi concluída praticamente no mesmo
momento em que era finalizado o dossiê com os documentos sobre o “Bandido”: a
elaboração das perguntas que seriam feitas durante as entrevistas. Nas entrevistas com
Carlos Ebert e Helena Ignez optamos por perguntas sobre a participação dos mesmos no
processo de elaboração do filme e sobre o impacto da censura tanto sobre suas trajetórias
pessoais e profissionais como artistas quanto sobre a trajetória do “Bandido da Luz
Vermelha”, que foi censurado para a TV em 1974, obtendo a liberação apenas em 1987.
A entrevista com o professor Carlos Fico, por outro lado, buscou tratar do funcionamento
da censura, em especial da DCDP (Divisão de Censura de Diversões Públicas), com
destaque para as fases da censura durante a ditadura e às diferenças de tratamento
recebidas pelo teatro, cinema e TV por parte dos censores.
Finalmente, depois de todo esse preparo, tiveram início as filmagens das
entrevistas. A primeira delas foi realizada em São Paulo, para onde todos os integrantes
do projeto se deslocaram durante um final de semana, na casa do fotógrafo Carlos Ebert,
que conversou conosco por aproximadamente duas horas e meia. Essa entrevista, longa e
realizada num clima de bastante descontração, foi muito aproveitada na versão final do
filme.
A segunda entrevista foi realizada no Instituto de História da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, onde trabalha o professor Carlos Fico. Ela foi a principal fonte de
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informações a respeito do funcionamento da censura de diversões públicas no Brasil, e
foi aproveitada na exata medida em que esclarecimentos dessa natureza se faziam
necessários para a compreensão do que ocorreu com o filme “O Bandido da Luz
Vermelha” ao longo do período da ditadura: de liberado para o cinema pela censura em
1968 a proibido para a TV em 1974.
Por fim, a entrevista com a atriz Helena Ignez foi feita no bairro carioca da Urca,
nas proximidades de sua residência, e se concentrou em sua participação no filme “O
Bandido da Luz Vermelha” e em sua trajetória pessoal, ao lado de Sganzerla, entre o final
dos anos 1960 e o início da década seguinte, momento em que ambos precisaram deixar
o Brasil em direção ao exílio em Londres e depois no Norte da África. Essa entrevista foi
importante para que o filme pudesse mostrar o impacto da ditadura não apenas sobre as
obras, mas também sobre as vidas dos artistas no Brasil.
A composição final do filme não se resumiu, no entanto, às entrevistas citadas. A
elas somaram-se narrações de trechos selecionados de artigos de imprensa e pareceres de
censura que tratavam do “Bandido da Luz Vermelha”, além de trechos de dois filmes: o
próprio “Bandido” e “Mr. Sganzerla”, de Joel Pizzini.
Os trechos de artigos de imprensa foram selecionados levando-se em consideração
o seu potencial no sentido de esclarecer os espectadores do filme a respeito do impacto
do “Bandido da Luz Vermelha” no ambiente cultural brasileiro, em especial no que se
refere à sua linguagem inovadora e às suas diferenças em relação ao Cinema Novo então
hegemônico. Já os trechos de pareceres de censura, por seu turno, foram escolhidos na
medida em que revelavam a forma como os censores entenderam o filme e as motivações
que os levaram a proibir a sua exibição na televisão. Tais trechos transformaram-se em
dois conjuntos de narrações: o primeiro, de artigos de imprensa, sempre feito por uma
aluna do projeto e acompanhado por um trecho instrumental da música “Diversões
Eletrônicas” (ARRIGO BARNABÉ, 1980) como trilha; o segundo, dos pareceres, feito
pelo músico e ator Arrigo Barnabé e acompanhado por um trecho instrumental da música
“Office Boy” (ARRIGO BARNABÉ, 1980) como trilha.
Os trechos escolhidos de “Mr. Sganzerla” – último filme a ser assistido pelos
integrantes do projeto, quando já havia sido tomada a decisão de tratar da censura ao
“Bandido da Luz Vermelha” – foram aqueles em que se fazia presente a voz do próprio
Rogério Sganzerla comentando sua obra, apresentando suas referências e escolhas
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cinematográficas e contando sua trajetória pessoal diante do recrudescimento da censura
no Brasil.
Por fim, os trechos do “Bandido da Luz Vermelha” foram incorporados ao filme
como uma maneira de dar corpo, de exemplificar num certo sentido, tudo aquilo que vinha
sendo dito a respeito do filme pela imprensa, pelos censores e pelo próprio Sganzerla.
A última etapa de produção do filme, a montagem, destoou das demais na medida
em que foi a única realizada quase exclusivamente pelo professor. Isso se deu em razão
da pandemia de COVID-19 e da interrupção que ela provocou nas atividades pedagógicas
no ano de 2020. Felizmente, no entanto, já havia naquele momento um esquema
indicativo de montagem produzido por um grupo de estudantes que integravam o projeto,
e foi a partir desse esquema que surgiu o primeiro fruto do projeto “História do Brasil em
Documentários”: o filme “O Bandido Censurado” (2021), que pode ser visto no seguinte
link: https://youtu.be/yY1bsc5xUiA.

Considerações Finais
O projeto “História do Brasil em Documentários” pode ser caracterizado, entre
outros elementos, por sua grande ambição. Como expus no item anterior, a ideia original
era partir de uma experiência pedagógica efetivada por um professor e um grupo pequeno
de estudantes para provocar reflexões mais amplas sobre o programa escolar e a própria
escola – isso sem mencionar os debates ainda mais gerais sobre a organização da
sociedade, evidentemente presentes no projeto.
Tais ambições esbarraram em uma série de dificuldades. Em primeiro lugar, o
próprio ponto de partida do projeto, ainda que bastante amplo, colocou alguns limites ao
coletivo pedagógico autogestionário em formação. Afinal, o acervo de documentos
presente no Arquivo Nacional já é em si o resultado de uma série de escolhas e recortes
promovidos por uma instituição oficial do Estado brasileiro, o que, inevitavelmente, reduz
em certa medida a possibilidade de se produzir uma “história a contrapelo”, na expressão
de Walter Benjamin, dando voz àqueles e àquelas que foram silenciados ao longo da
história, ideia original manifesta no projeto “História do Brasil em Documentários”.
Além disso, a força da tradição escolar se fez presente quando dos primeiros
debates que levaram à escolha do tema “Ditadura Militar” por parte do coletivo
pedagógico autogestionário em formação. O fato do projeto “História do Brasil em
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Documentários” ocorrer na escola e de ter sido proposto por um professor de História –
essa disciplina tão tradicional e de currículo tão canônico – provavelmente teve um peso
maior do que deveria nesse primeiro momento decisivo, levando à escolha de um tema
curricularmente consagrado.
É possível que a realização de debates mais aprofundados acerca da natureza do
projeto, num primeiro momento, por parte dos seus integrantes, tivesse levado a uma
ampliação de horizontes, abrindo o leque de escolha de temas para além daqueles que já
integram o repertório escolar, o que poderia ter levado o coletivo a caminhos bastante
distintos daquele que foi tomado nos seus primeiros anos de atuação, caminhos
provavelmente mais alinhados à concepção inicial do projeto “História do Brasil em
Documentários”.
Outra dificuldade vivida no percurso do projeto foi aquela provocada pela
contradição entre um projeto de duração inevitavelmente longa e o curto ciclo da
passagem dos estudantes pelo Ensino Médio. Tal situação provocou certa rotatividade
entre os estudantes que participaram do projeto, o que por vezes tornou seu fluxo mais
lento do que o desejável.
Por fim, a absoluta inexperiência de todos os envolvidos no projeto com a
produção cinematográfica foi um desafio – nunca inteiramente superado – que deixou
marcas nesse primeiro produto do projeto História do Brasil em Documentários: o filme
“O Bandido Censurado”. A despeito dos esforços envidados e da relativamente boa
qualidade técnica do produto final, é evidente a qualquer espectador minimamente
experimentado no cinema a diferença entre o filme produzido por nós e uma produção
profissional, realizada com recursos financeiros adequados e equipe técnica qualificada
para tal.
Um apoio institucional mais sistemático à produção audiovisual realizada no
âmbito do Colégio poderia minimizar esses problemas na medida em que fosse capaz de
oferecer aos membros da comunidade escolar cursos relacionados ao tema e uma estrutura
material adequada tanto às gravações, com câmeras, tripés e microfones de boa qualidade
técnica, quanto à edição dos filmes, com computadores, SSDs e softwares capazes de
realizar de forma ágil esse trabalho de pós-produção.
Esses problemas e limites, no entanto, não devem obnubilar as virtudes de um
projeto que, de acordo com os relatos dos próprios estudantes por ocasião da conclusão
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do filme o “Bandido Censurado”, marcou suas trajetórias até o presente momento. Em
primeiro lugar, o projeto resultou em múltiplas aprendizagens. Ao longo dos anos, foram
temas de estudo a Ditadura Militar brasileira (1964-1985), a censura às Diversões
Públicas no Brasil ao longo do século XX, a História do Cinema Brasileiro, em especial
nas décadas de 1960 e 1970 e a própria linguagem cinematográfica – sobretudo, mas não
exclusivamente, aquela empregada em filmes documentários.
Esse conjunto de aprendizagens só se tornou tão significativo para os estudantes
em razão do seu forte engajamento pessoal, propiciado, por sua vez, pelo protagonismo
que tiveram desde o início do projeto, quando, a partir de sua orientação libertária,
formaram com o professor um coletivo pedagógico autogestionário que escolheu
livremente tanto o tema sobre o qual se debruçaria quanto os caminhos que percorreria
até a conclusão do seu primeiro filme.
A decisão de produzir o filme de forma não-alienada, com o mínimo de divisão
de tarefas possível, propiciou a todos os membros do coletivo algum grau de contato com
cada uma das atividades de pesquisa, elaboração de roteiro, realização de filmagens e
montagem e edição de uma obra cinematográfica, fator que, sem dúvida, contribuiu para
que todos se sentissem autores do filme “O Bandido Censurado”, que, nesse sentido, é,
seguramente, uma obra coletiva.
A principal conclusão que posso apresentar ao final desse breve relato é a de que
as principais apostas político-pedagógicas feitas no momento da proposição do projeto
levaram a resultados auspiciosos.
A autonomia do coletivo pedagógico funcionou como motor, conduzindo os
trabalhos a destinos que interessavam aos seus participantes e apontando uma clara
relação entre a escolha dos temas e o engajamento dos participantes.
Ficou clara, ainda, a importância da Iniciação Científica no ambiente escolar. Os
projetos de Iniciação Científica têm o potencial de atrair os estudantes ao constituir
ambientes pedagógicos mais frescos, distintos da sala de aula e de seu ar muitas vezes
viciado. Nesses ambientes, há grande potencial para que grupos menores de alunos se
relacionem de forma menos vertical com seus professores, assumindo maior
protagonismo e construindo – para si e para os demais – conhecimentos mais
significativos. As experiências propiciadas por esses projetos podem – por que não? –
levar a questionamentos sobre o destaque dado à sala de aula como espaço de
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aprendizagem no contexto escolar, ou, ao menos, a uma relativização da centralidade do
professor e da relação vertical deste com seus alunos presentes nesse espaço.
Por fim, e ainda nesse mesmo espírito, vale destacar que o projeto “História do
Brasil em Documentários” – que se encontra atualmente paralisado em razão da pandemia
de Covid-19 – mostrou, a despeito dos limites que indicamos acima, que é possível – e
necessário – repensar os currículos de História, abrindo espaço para novos atores sociais
muitas vezes marginalizados, aos quais, como vimos, foi negado o direito à própria
memória.
No caso do filme “O Bandido Censurado”, o esforço foi feito no sentido de dar
visibilidade àqueles que estiveram à frente do chamado “Cinema Marginal”, nome que,
segundo esses artistas, diz muito pouco sobre o cinema que fizeram, que preferem chamar
de “Cinema de Invenção” (FERREIRA, 1986), mas que indica o processo de
marginalização ao qual foram submetidos. Perseguidos pela Ditadura Militar e
estigmatizados pelos cineastas do Cinema Novo – que nos anos 1970 deixam de lado a
radicalidade e a busca pela renovação da linguagem e, em troca, alcançam um relativo
sucesso comercial – cineastas como Rogério Sganzerla e Julio Bressane enfrentaram certo
ostracismo no Brasil, a despeito de continuarem ativos, produzindo diversos filmes – até
hoje no caso de Julio Bressane.
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