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Apresentação
Por mais de três décadas, o Jornal da Educação pautou o mundo escolar, especialmente aquele de Santa Catarina, por meio de editoriais, artigos, matérias, colunas
especializadas e até campanhas. Procurou captar as principais ideias, tendências e
processos educacionais que circulam em diferentes suportes, tanto em nível mundial
como no âmbito nacional, e são usadas nos sistemas de ensino e no chão da escola.
Desta forma, envidou esforços no sentido de compreender a relação entre processos
sociais mais amplos e o campo escolar, tendo como objetivo principal a melhoria da
qualidade do ensino e a democratização da educação básica.
Com a publicação do Caderno Científico, o Jornal da Educação dá um salto qualitativo no sentido de oportunizar aos seus leitores textos mais desdobrados e
densos na forma de artigos científicos, relatos de experiências escolares e resenhas.
Este novo caderno procura, sobremaneira, fazer circular o conhecimento pedagógico
produzido nas universidades como relatórios de pesquisa, trabalhos de conclusão de
curso, dissertações de mestrado e teses de doutorado. Assim, trabalhos acadêmicos,
que geralmente são lidos por um público restrito e específico, são disseminados de
modo conciso e adequado para os gestores educacionais e professores, que estão na
ponta da linha dos sistemas escolares e precisam dar respostas ao processo de escolarização cada vez mais desafiador devido à revolução digital em curso e à emergência
de novas infâncias e juventudes.
Neste primeiro número, o Caderno Científico publica cinco artigos científicos,
um relato de experiência escolar e uma resenha. Os artigos têm os seguintes títulos e
autores: “A observação psicopedagógica inicial: a anamnese como diagnóstico como
base do diagnóstico inicial”, de Gilmar de Oliveira; “Conhecer para intervir: a importância de olhar para as famílias na prática da orientação educacional”, de Juliana
Topanotti dos Santos de Mello; “A leitura e a Língua Portuguesa no Ensino Superior”,
Almira Luíza Borba Corrêa; “Apropriações múltiplas na construção do core curriculum nos vocacionais (São Paulo, 1961-1969), Yomara Feitosa Caetano Oliveira; “A influência da filosofia oriental do karatê na melhora da indisciplina escolar”, de Maykon
Caldeira dos Santos e de Márcia de Souza Pedroso Agustini. O relato de experiência,
escrito por Kétarine de Matos Gomes e Jordelina Beatriz Anacleto Voos, focaliza o
uso da literatura de cordel nos anos iniciais do ensino fundamental; e a resenha, de
autoria de Bianka Maria Delagracia, apresenta uma recensão de um livro sobre trajetória escolar de mulheres de elite.
Os editores e o comitê editorial do Caderno Científico do Jornal da Educação
esperam que os textos reunidos no primeiro número desta revista online contribuam
para melhorar os processos didáticos-pedagógicos nas escolas e se convertam em subsídios aos pais e mães de alunos.

Boa leitura!

Norberto Dallabrida

A INVESTIGAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA INICIAL:
A ANAMNESE COMO BASE DO DIAGNÓSTICO EFICAZ
Gilmar de Oliveira1
RESUMO- O trabalho da Psicopedagogia consiste em, dentre outras atribuições, diagnosticar
e tratar alunos com dificuldades e transtornos de aprendizagem, auxiliando o aluno, família e
escola a identificar e buscar sanar as defasagens que comprometem a base cognitiva do aluno.
A psicopedagogia tem grande influência no desenvolvimento do paciente que apresenta
alterações ou limitações na sua aprendizagem. Utilizando-se de atividades lúdicas e práticas
operacionais que estimulam o conhecimento e a epistemologia, a Psicopedagogia procura
identificar e valorizar o conhecimento prévio da criança em todos os aspectos: pedagógico,
cognitivo, afetivo e social. Também valoriza a reflexão em uma metodologia didáticopedagógica que supra as necessidades e particularidades do indivíduo, associadas e agregadas
ao trabalho conjunto com a escola e demais profissionais da Educação e Saúde.
A partir da primeira sessão com os responsáveis pelo paciente e das informações colhidas na
escola e nas sessões iniciais é que se consegue a gama de informações necessárias para a
construção das hipóteses diagnósticas. E estas hipóteses construirão o início de um trabalho
que culmina no diagnóstico psicopedagógico e nas intervenções necessárias para a
recuperação dos déficits de aprendizagem apresentados pelo paciente e trazidos na queixa que
motivou a procura pelo trabalho psicopedagógico.
A descrição e fundamentação da práxis das sessões iniciais (anamnese e EOCA – Entrevista
Operativa Centrada na Aprendizagem) compõem o presente trabalho, mostrando a
importância de seu desenvolvimento criterioso para a eficácia do acompanhamento
psicopedagógico que resulta na recuperação cognitiva do paciente com dificuldades ou
distúrbios de aprendizagem.
PALAVRAS- CHAVE: Dificuldade de Aprendizagem– distúrbio de aprendizagem – EOCA
- Diagnóstico – Psicopedagogia.
ABSTRACT- The work of Psychopedagogy consists of, among other attributions, to
diagnose and treat students with difficulties and learning disorders, helping the student, family
and school to identify and seek to remedy the gaps that compromise the student's cognitive
base. Psychopedagogy has a great influence on the development of the patient who presents
alterations or limitations in their learning. Using play activities and operational practices that
stimulate knowledge and epistemology, Psychopedagogy seeks to identify and value the
child's prior knowledge in all aspects: pedagogical, cognitive, affective and social. It also
emphasizes reflection on a didactic-pedagogical methodology that supposes the needs and
particularities of the individual, associated and added to the joint work with the school and
other professionals of Education and Health.
From the first session with those responsible for the patient and the information collected at
school and in the initial sessions, the range of information needed to construct the diagnostic
hypotheses is achieved. And these hypotheses will build the beginning of a work that
culminates in the psychopedagogical diagnosis and the interventions necessary for the

1 Psicólogo clínico e professor universitário. Especialista em Neuropsicologia e Aprendizagem e em
Psicopedagogia. É psicólogo educacional da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa e Mestre em
Educação e Cultura pela UDESC. E colunista do Jornal da Educação, sendo responsável pela coluna Psicologia
em Educação.
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recovery of the learning deficits presented by the patient and brought in the complaint that
motivated the search for the psychopedagogical work.
The description and foundation of the praxis of the initial sessions (anamnesis and EOCA Operational Interview Centered in Learning) make up the present work, showing the
importance of its careful development for the effectiveness of the psychopedagogical
accompaniment that results in the cognitive recovery of the patient with difficulties or
disturbances of learning.
KEY WORDS: Learning Disability - learning disorder - EOCA - Diagnosis Psychopedagogy.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A função do psicopedagogo, dentro da escola ou no consultório, é procurar identificar e
diagnosticar as possíveis causas da limitação na aprendizagem apresentada por alguns alunos
e sua relação coma aprendizagem (Bastos, 2015, p.21).
O psicopedagogo “vai investir em uma intervenção bem direcionada, para desencadear
o potencial de aprendizagem que, muitas vezes, está aprisionado” (Rubinstein, 2003).
De acordo com Bastos, “um dos pontos fundamentais para a Psicopedagogia é a relação
do sujeito com a aprendizagem. Como ele aprendeu ou não aprende é uma questão crucial
para nós” (2015, 21). Sob este prisma, Sara Paín (1985) afirma que o aspecto básico para a
práxis psicopedagógica é “devolver à criança o anseio por saber, pois em algum lugar ela o
perdeu” (p.32).
Assim, quando se fala em despertar o desejo de saber do paciente, Bastos refere-se à
retirar obstáculos que impedem sua aprendizagem, citadas por Visca (e demais autores citados
no presente trabalho) como limitações da aprendizagem.
Tais limitações são definidas, pela Psicopedagogia e pelas Neurociências, de
Transtornos e Dificuldades de Aprendizagem.
Para Ramalho (2015) um distúrbio ou um transtorno é uma “alteração na aquisição no
desenvolvimento das habilidades necessárias para a execução das atividades”. (p.15)
Para Vitor da Fonseca (1995), o termo apresenta definições diferentes:
...distúrbio de aprendizagem está relacionado a um grupo
de dificuldades específicas e pontuais, caracterizadas pela
presença de uma disfunção neurológica. Já a dificuldade
de aprendizagem é um termo mais global e abrangente
com causas relacionadas ao sujeito que aprende, aos
conteúdos pedagógicos, ao professor, aos métodos de
ensino, ao ambiente físico e social da escola. (p.35)
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Para Bermero e Llera (1998, p.35) apud Bossa (2001) o termo Dificuldades de
Aprendizagem é definido como
Um termo geral que se fere a um grupo heterogêneo de
transtorno que se manifestam por dificuldades
significativas na sua aquisição, fala, leitura, escrita e
raciocínio ou habilidades matemáticas. Estes transtornos
são intrínsecos ao indivíduo, supondo-se que sejam devido
à disfunção do Sistema Nervoso Central e podem ocorrer
ao longo do ciclo de vida. Podem existir junto com as
dificuldades de aprendizagem problemas nas condutas de
auto-regulação, percepção social e interação social, mas
não constituem por si mesmas uma dificuldade de
aprendizagem (p107).
Conforme descreve Bossa (2001), se admite que as dificuldades de aprendizagem
possam ocorrer junto com deficiências, como auditiva ou visual, desordens emocionais,
condições sociais e ambientais desfavoráveis, mas não se considera que estas possam ser
resultado de tais condições extrínsecas ao sujeito. Bossa afirma que a diferença entre as
dificuldades de aprendizagem e os termos transtornos (ou distúrbios) e problemas caracterizase pelo fato de que as dificuldades relacionadas ao ambiente ou decorrente de processos
pedagógicos, quando sanadas, permitem que o aluno retome o curso normal de sua
aprendizagem.
As dificuldades de aprendizagem se identificadas e tratadas de forma correta ajudam a
evitar as discriminações, o assédio moral, rótulos e chacotas de colegas, da escola e da própria
família.
Diante do exposto, afirma Santos (2012):
Tendo em vista que muitas outras discussões e pesquisas
científicas merecem ser realizadas em torno dessa
temática, acreditamos ser fundamental continuar lutando
de forma militante por um ensino de qualidade na
esperança de que, no futuro, os alunos de hoje, de amanhã
e de todos os tempos possam ver a escola como um
verdadeiro laboratório de múltiplas, ricas e significativas
aprendizagens, onde não se tenha mais lugar e espaço para
preconceitos, discriminações e estereótipos de qualquer
natureza tampouco para dificuldades de aprendizagem (p.
p. 176,177).
Para o trabalho de identificação de dificuldades ou distúrbios de aprendizagem, Weiss (1999)
afirma que “não se pretende classificar o paciente em determinadas categorias nosológicas,
mas sim obter uma compreensão global de sua forma de aprender e dos desvios que estão
ocorrendo neste processo” (p.28). Ainda conforme Weiss, nesta prática na busca por um
CadernoCientífico - Nº01 Agosto 2018 - ISSN 2237-2164
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diagnóstico, deve-se recorrer a saberes teóricos e práticos, numa relação de alimentação
mútua entre a teoria e a prática.
Assim, se inicia um processo de construção de uma história de vida e de condições de
aprendizagem, que fundamenta o início do trabalho do psicopedagogo, na busca de hipóteses
diagnósticas daquilo que é chamado sintoma, que, para Weiss (1999) que consiste “em o que
é percebido pelo próprio indivíduo ou pelos outros”, no qual o “sintoma está sempre dizendo
algo sobre o paciente (...), é o que emerge da personalidade em interação com o sistema social
em que está inserido o sujeito” (p.28).
Para Weiss, esta construção se fundamenta em dois eixos: o vertical, histórico, através
de entrevistas com a família, escola, outros profissionais, através de registros, laudos,
relatórios e documentos; e o horizontal, baseado no presente, que permite perceber o sintoma
e o momento do paciente com seu sintoma.
Quando a situação assim exige o profissional precisa procurar estratégias e
metodologias diferenciadas e eficazes e, algumas vezes, procurar e realizar encaminhamentos
para outros profissionais (Bastos, 2015, Weiss, 1999, Rubinstein, 2003)
Conforme Chamat (2008):
O psicopedagogo, no papel de agente corretor, deve
priorizar o “conhecimento” do paciente, mesmo que para
tal, tenha de realizar encaminhamentos a outros
profissionais. Seu papel é de focalizar a problemática
dentro do contexto causa/ sintoma e atuar sobre eles...
após realizar todo o diagnóstico psicopedagógico, o
psicopedagogo estará de posse do quadro “patológico”
sobre o caso em estudo, bem como de um sistema de
hipóteses que lhe permita direcionar o tratamento
psicopedagógico (p. 26, 27).
Dentro da Epistemologia Convergente, Visca (2010) cita a necessidade do enquadramento,
uma abordagem que trata das bases iniciais do atendimento do paciente:
faz-se um recorte conceitual que permite reconhecer a realidade em suas transformações
dentro do que se pode denominar de situação controlada. Trata-se de uma questão
psicopedagógica, seja do atendimento de um sujeito individual ou de um sujeito coletivo ou
grupal, e refiro-me a uma situação de aprendizagem controlada por meio do método clínico.
(p23)
Ainda de acordo com Visca (2010), para a realização de um atendimento
psicopedagógico, devem ser consideradas algumas situações, que o autor chama de
“constantes”: o tempo da sessão, qual o lugar a se realizar, a quantidade de sessões por
semana, a duração de cada sessão, o material da caixa de trabalho, interrupções (por feriados,
faltas) e o pagamento ao profissional.
CadernoCientífico - Nº01 Agosto 2018 - ISSN 2237-2164
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Cada pessoa que busca auxílio na psicopedagogia vem com diferentes vivências,
experiências únicas. Essas experiências pessoais são construídas ao longo de sua vida, de
forma gradativa e variam conforme o lugar e o meio onde nascem e se desenvolvem, a
dinâmica familiar, as pessoas que passam por sua vida, os lugares que frequentam. Ao iniciar
seu trabalho o psicopedagogo faz a entrevista, quando recebe a queixa, ou seja, o motivo que
levou a pessoa a buscar o atendimento. Esta situação inicial é trazida pelos pais ou
responsáveis da criança (Scicchitano e Castanho, 2013). Geralmente o encaminhamento parte
da escola ou de outro profissional, como médico, psicólogo, fonoaudiólogo ou outro ainda.
Esta queixa é o ponto de partida para avaliar o problema e procurar sua causa.
O profissional precisa, conforme Weiss (1999) e Bastos (2015), também encontrado em
Sampaio (2010), “ter olhos e ouvidos aguçados, prestando atenção aos detalhes, como postura
da pessoa entrevistada, entonação de voz, olhar, histórico de saúde, de convivência social, de
convívio com a aprendizagem, e de estimulação, vínculos afetivos, pois todos estes aspectos
são fundamentais para a construção do diagnóstico”.
Relacionando a queixa, pontua Weiss (1999):
A queixa não é apenas uma frase falada no primeiro
contato, ela precisa ser escutada ao longo de diferentes
sessões diagnósticas, sendo fundamental refletir-se sobre o
seu significado. Algumas vezes, a queixa da escola
apontada como manifesto do diagnóstico é repetida pelos
pais, sem qualquer elaboração posterior. Ao longo do
processo ela vai se transformando e se revelando de menor
importância, ao mesmo tempo em que vai surgindo um
motivo latente que realmente mobilizou os pais para a
consulta. Esse motivo pode crescer em importância,
exigindo mais urgência no atendimento, ficando a
necessidade escolar em segundo plano (p.45).

A queixa inicial é apenas um dos indicativos que precisam ser analisados. Muitos outros
fatores poderão surgir no decorrer do processo. Com a situação apresentada, inicia-se a
entrevista com os pais (ou responsáveis) conforme cita Bastos (2015) e outros autores juntam
esta entrevista com a anamnese, conforme Ramalho (2015) que consiste, numa entrevista
inicial estruturada com onde constam informações que podem ser importantes e decisivas para
se chegar a um diagnóstico.
Esta entrevista inicial, que traça a história do sujeito é chamada de ANAMNESE (Do
grego Mnese = memória e Anan = retrocesso, que retrocede, conforme Google), que consiste,
conforme Ramalho (2015) “numa entrevista realizada com os pais ou aqueles responsáveis
pelo futuro do cliente. Ela tem por objetivo de trazer a história de vida deste e, por meio dela,

CadernoCientífico - Nº01 Agosto 2018 - ISSN 2237-2164

8

podemos colher dados importantes...” (p.40). E, conforme Paín (1992, 42) apud Sampaio
(2010), a história vital permite ao psicopedagogo “detectar o grau de individualização que a
criança tem com sua mãe e a conservação de sua história nela” (p.144).
Todos esses fatos precisam ser levados em conta no momento da anamnese, antes de iniciar a
avaliação e o diagnóstico. Cada uma dessas experiências, tanto positivas quanto negativas,
contribui para a construção do conhecimento individual do paciente e de suas relações.
Neste questionário constam informações desde a época de concepção (se foi uma gravidez
desejada, a aceitação pela família), gravidez e pré-natal, o tipo de parto e como ocorreu, as
primeiras horas e primeiros dias do bebê, seu desenvolvimento durante a infância. Toda a
história de vida é investigada com objetivo de buscar informações relevantes.
Em referência à anamnese, Sampaio(2014) afirma que:
É uma entrevista realizada com os pais ou responsáveis do
entrevistado e tem como objetivo resgatar a história de
vida do sujeito e colher dados importantes que possam
esclarecer fatos observados durante o diagnóstico, bem
como saber que oportunidades este sujeito vivenciou como
estímulo a novas aprendizagens. A anamnese é uma das
peças fundamentais deste quebra-cabeça que é o
diagnóstico, pois, por meio dela, nos serão reveladas
informações do passado e do presente do sujeito
juntamente com as variáveis existentes em seu meio.
Observaremos a visão da família sobre a criança, as suas
expectativas desde o nascimento, a afetividade que circula
neste ambiente familiar, as críticas, os preconceitos e tudo
aquilo que é depositado sobre o sujeito (p. 143).
Sampaio (2010), Weiss (1999) e Rubinstein (2003) dentre outros autores, relatam que a
anamnese deve iniciar questionando os pais sobre a concepção, do planejamento da gravidez,
para poder, por exemplo, entender as questões da aceitação, vínculos, expectativas e cuidados
na gravidez. Também na anamnese se questionam sobre medicações que a mãe fazia uso, se
fez uso de substâncias que causam dependência química, graus de parentesco e
consangüinidade, pois para Weiss apud Ramalho (2015), a “história do paciente tem início no
momento da concepção” (p.41).
Também são investigadas, conforme Ramalho (2015), toda a situação do parto, como o
tipo, se houve dilatação, se houve problema com o cordão umbilical, uso de fórceps,
adiantamento ou demora no parto, cesariana ou parto normal, nascimento e o número de
Apgar, pois, cita Paín (1992, p.43) tais situações “costumam ser a causa de destruição de
células nervosas que não se reproduzem e também posteriores transtornos, especialmente no
nível de adequação percepto-motriz”.
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Ainda na anamnese são importantes informações, como: como a criança aprendeu a
realizar determinadas tarefas, como firmar a cabeça, engatinhar, andar, falar, andar de
bicicleta, controlar as necessidades fisiológicas, falar, etc. Na questão da saúde, são
investigadas doenças, internações, sequelas ou algum tipo de acompanhamento ou tratamento
ao qual a criança foi submetida, medicações que fez uso.
De acordo com Weiss (1999), a anamnese deve tratar da história de vida da família
nuclear, fatos marcantes com pais e irmãos, o contexto social, econômico, cultural, a
decorrência de relações afetivas, a estimulação com jogos ligados à aprendizagem, raciocínio,
as manifestações de dança, música, arte, brinquedos que trabalhem a memória, a atenção, a
criatividade, a linguagem, antecipação de situações, e o conhecimento do próprio corpo.
Também deve ser observado os níveis de interação com outras crianças, da família, das
proximidades de casa, o contato com a escola formal desde a Educação Infantil, as pessoas
que cuidaram do paciente, seja em instituições ou que trabalhavam na casa e quais as
estimulações que o paciente teve neste processo de desenvolvimento.
Isso porque, para Paín (1992) e Fonseca (1995) e outros autores, a estimulação é crucial
para o desenvolvimento da prontidão para aprendizagem formal e da formação de estruturas
cerebrais que são ligadas à aprendizagem, cognição, raciocínio e o desenvolvimento normal
dos aspectos mentais e emocionais da criança, como também se afirma em Bee (2009).
Weiss afirma que deve ser explorada, na anamnese a questão da entrada da criança no
processo de alfabetização
Também interessa avaliar como se processou a avaliação, qual a metodologia, a exigência da
escola, a exigência dos pais nesse momento, qual foi a reação do paciente. (...) Antes de
patologizar, é necessário conhecer a verdadeira história escolar, discriminar o que é falha de
ensino e falta de oportunidade escolar das dificuldades reais do processo de aprendizagem.
Em outros termos, tentar distinguir efeitos patologizantes da escola de problemática nascida
da dinâmica familiar. (1999, p.69)
Para Bastos, a função da anamnese:
Vem resgatar a história de vida da criança ou do
adolescente por meio da entrevista de anamnese, que tem
um roteiro próprio de questões, desde aquelas relativas à
concepção, à evolução, até o momento atual em que se
encontra o sujeito. (2015, p.26)
Bastos (2015) afirma que para esta entrevista de anamnese o profissional psicopedagogo
precisa dirigir mais as questões, se informar daquilo que mais julgar importante, pois tudo que
falarem poderá trazer importantes informações para o processo. Para Ramalho (2015), cada
informação lembrada poderá ser fundamental durante o processo.
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Neste contexto, Weiss (1999) afirma que considera a anamnese “como um dos pontos
cruciais para um bom diagnóstico. (...) É a anamnese que favorece a compreensão da história
da família do paciente, os preconceitos, normas, expectativas, circulação dos afetos e do
conhecimento” (p. 61). Muitas vezes é necessário, ainda conforme Weiss, reservar mais de
uma sessão e pode-se chamar avós ou outros parentes que tenham responsabilidade sobre o
paciente e saibam algo sobre a queixa apresentada, além de que a anamnese pode ser feita em
mais de uma sessão se for necessário e, quando pais separados, é opcional que estejam juntos,
com ou sem os novos cônjuges.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
A anamnese é o instrumento que possibilita a identificação de todas as características e
dinâmicas que fundamentam o histórico clínico da aprendizagem, do desenvolvimento
psicoemocional, da interação social e da maturação cognitiva inerente à espécie humana.
É na anamnese que se faz o levantamento das questões familiares que interferem nos
processos afetivos que estruturam a personalidade do sujeito, questões estas onde se
identificam os vínculos positivos, modelos sociais e familiares que favorecem ou não a
interação com o meio e que possuem ligação direta com a aprendizagem.
Através dessa entrevista - que pode ter um roteiro fixo ou, dependendo da habilidade do
psicopedagogo (e de sua linha de atuação), ser mais livre e espontânea, deixando os pais
contando a história de vida do paciente - é que se permite analisar, também, aspectos
orgânicos, comentados a seguir. Por exemplo, se houve alguma infecção na mãe durante a
gravidez (como uma doença por vírus ou bactérias) sabe-se de antemão que a incidência de
sequelas neurológicas deixadas por doenças infecciosas na criança em gestação (sífilis,
sarampo, caxumba, varicela, rubéola, dentre outras) é alta e pode-se relacionar tais agentes
como a etiologia dos transtornos da aprendizagem a serem investigados. Durante a anamnese
o levantamento de informações sobre a história gestacional ou puerperal possibilita elencar
características que favorecem a construção de hipóteses diagnósticas, também baseadas em
eventuais dificuldades no parto - que possam vir a causar, dentre outras consequências, a
diminuição do fluxo de oxigênio no cérebro do neonato, chamada de hipóxia - que pode vir a
ser causa de déficits de atenção, como apontam alguns estudos, ou a anóxia, que se caracteriza
como a supressão de oxigênio no cérebro do bebê durante o parto, podendo provocar a
paralisia cerebral.
A anóxia, em geral, deixa sequelas mais evidentes, pois a paralisia cerebral se
caracteriza por deficiência motora, intelectual ou múltipla. Mas a hipóxia, responsável pela
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diminuição do reflexo de Apgar, tem importante relação com muitas dificuldades de
aprendizagem, segundo inúmeros estudos, citados por autores como Vitor da Fonseca (1995)
e Daniel Marcelli (2005). Portanto, parte da elucidação e formação da diretriz diagnóstica na
Psicopedagogia Clínica pode ser resultado de uma anamnese bem estruturada que mobilize os
pais ou responsáveis pelo paciente a descreverem todas as situações que eventualmente
comprometem a aprendizagem e a interação da pessoa com o mundo.
As questões alimentares, desde a amamentação ou a ausência desta (que tem
implicações não só na imunidade, no aporte calórico e protéico, mas na vivência emocional
mãe-bebê), o acesso às vacinas, o engatinhar, o andar, o balbucio, as tonicidade de cabeça,
pescoço, o equilíbrio, a postura, a marcha, as brincadeiras, as pessoas que cuidavam,
brincavam ou se relacionavam com a criança são dados fundamentais para a construção do
conjunto de hipóteses do desenvolvimento pleno ou do comprometimento cognitivo e
emocional

apresentado

pela

criança

encaminhada

para

a

avaliação

diagnóstica

psicopedagógica. Cada um destes fatores acima mencionados traz consigo alguma
colaboração para o desenvolvimento pleno ou deficitário, tanto no campo da linguagem, da
motricidade, da cognição, quanto da intelectualidade, das emoções e, posteriormente, da
leitura, da escrita ou das habilidades matemáticas. Isso se dá porque a estimulação e a
maturação neuronal nesta fase são essenciais nos processos de formação de sinapses, de
mielinização do córtex, da plasticidade neuronal e na formação de vias neuronais capazes de
potencializar ou limitar as habilidades relacionais e de integração de estímulos. Por isso,
precisam ser checadas minuciosamente pelo entrevistador e, posteriormente, comparadas com
os dados obtidos na testagem para a construção do diagnóstico correto e preciso.
Ainda sobre os questionamentos feitos na anamnese, toda a história educacional - nas
creches, no sistema de Educação Infantil, com babás, parentes ou com a família nuclear precisa ser descrita, observada e analisada, já que estes aspectos se relacionam com o campo
da estimulação cognitiva, com maior ou menor riqueza de acesso aos estímulos necessários à
construção das estruturas de desenvolvimento típicas da criança entre 1 e 3 anos, como o
desenvolvimento da linguagem, da prontidão motora, da simbolização, da internalização de
conceitos e esquemas, como: assimilação, equilibração e acomodação - bem descritos por
Piaget em diversos trabalhos e que necessitam ser analisados pelo psicopedagogo para a
construção do panorama cognitivo do paciente, através da anamnese.
A postura da criança frente às relações na escola, na prática de esportes, seu
comportamento nas brincadeiras na rua (se lidera, se apenas segue alguém, se discorda sempre
do combinado, se respeita as regras, dentre outras características), em festas de aniversário
são questionamentos que trazem ao psicopedagogo a consciência das relações interpessoais e
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a dinâmica comportamental do paciente e o grau de informações que seus pais possuem sobre
a conduta de relacionamento e socialização. Estes dados precisam, posteriormente, ser
verificados com os educadores da escola e demais profissionais que interagem com a criança,
pois nem sempre as informações dos pais correspondem ao real comportamento ou
relacionamento do paciente.
Assim, percebe-se a importância de uma anamnese criteriosa, que venha a elencar todas
as situações descritas, do passado e do presente do paciente, em todos os seus ambientes,
priorizando um enfoque biopsicossocial como base da avaliação, sem exercer juízo de valor
ou pensar em corrigir a família ou o paciente sem a plena consciência do diagnóstico, do
método, da abordagem e da isenção necessárias ao trabalho psicopedagógico.
Para o diagnóstico ser o mais preciso possível, a anamnese é a peça fundamental, a
pedra elementar da base de investigação, que leva ao levantamento de hipóteses, que explica,
caracteriza ou descarta os quadros e hipóteses do diagnóstico psicopedagógico e deve ser
treinada, estudada previamente pelo psicopedagogo, para uma aplicação metódica,
seguramente estruturada e devidamente registrada para o sucesso do processo de identificação
das dinâmicas de aprendizagem do paciente, de suas limitações e, principalmente, de seu
potencial cognitivo.
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CONHECER PARA INTERVIR: A IMPORTÂNCIA DE OLHAR
PARA AS FAMÍLIAS NA PRÁTICA DA ORIENTAÇÃO
EDUCACIONAL1
Juliana Topanotti dos Santos de Mello2
RESUMO: Este artigo trata de uma pesquisa realizada por estagiárias do curso de Pedagogia
– Habilitação Orientação Educacional (UDESC) no Colégio de Aplicação (UFSC), com
estudantes do terceiro ano do Ensino Fundamental, educadoras responsáveis por essas turmas
e famílias destes/as estudantes. O objetivo principal foi levantar informações sobre as famílias
dos/as estudantes e a participação destas no cotidiano escolar, bem como a função destas
informações para o trabalho do/a orientador/a educacional. As fontes de pesquisa utilizadas
para fundamentar esse trabalho foram: as fichas de matrícula, questionários e entrevistas
coletivas e individuais. Os resultados mostraram a importância de conhecer os/as
educandos/as e suas famílias para o trabalho da/o orientador/a educacional e para fomentar a
participação das famílias no contexto escolar. É fundamental compreender que há níveis de
participação das famílias e que mesmo as situações onde a participação é mais escassa ou
mais distante são importantes na construção da relação escola-família.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino Fundamental I; Orientação Educacional; Relação Escola –
Família
ABSTRACT: This article consists of a research made by interns from the Pedagogy –
Educational Orientation Habilitation - Major at UDESC on Colegio de Aplicacao (UFSC),
with students from the third grade of the elementary school, educators responsible for these
students and their families. The main goal was to gather information about the student’s
families and their participation on their day to day school affairs, as well as the role of these
informations on the Educator’s work. The sources used to fundament this research were:
Student Registration Documents, questionnaires and collective and individual interviews. The
results showed the importance of knowing the students and their families to the Educators
mission of creating family participation on school affairs and that. It´s detrimental to
comprehend that are different levels of family participation and even where this participation
is scarce or distant, it is still important for the construction of the school-family relation.
KEY WORDS: Educational Orientation, Elementary School, School-Family Relation.
Este artigo trata de uma pesquisa realizada por estagiárias do curso de Pedagogia no primeiro
semestre de 2015 no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina, com
estudantes que cursavam o terceiro ano do Ensino Fundamental, as professoras e a orientadora
educacional responsáveis por essas turmas e as famílias destes/as estudantes. Esta pesquisa
1Este artigo tem como base o artigo individual da autora que é integrante do relatório de estágio apresentado em
2015/1, no curso de Pedagogia - Habilitação Orientação Educacional. Este estágio foi realizado em grupo
composto pela autora, Luiza da Silveira e Júlia Atrib e foi orientado pela Professora Zenir Maria Koch.
2Doutoranda em Educação na Universidade do Estado de Santa Catarina. Mestra em Educação pela
Universidade do Estado de Santa Catarina. Psicóloga e Orientadora Educacional.
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teve como objetivo principal levantar informações sobre as famílias dos/as estudantes e a
participação destas no cotidiano escolar, bem como a função destas informações para o
trabalho do/a orientador/a educacional. O primeiro passo para a construção desta pesquisa
consistiu em observações sistemáticas, realizadas no decorrer do semestre anterior, a saber o
segundo semestre de 2014. Observações estas focadas no cotidiano escolar, principalmente
nas atividades da orientadora educacional responsável por estas turmas.
Foi por meio destas observações, juntamente com as orientações de estágio e
discussões entre o grupo de estagiárias, que ganhou relevância o trabalho da orientadora
educacional próximo ao cotidiano da sala de aula para: conhecer os/as estudantes, observar os
comportamentos individuais e as dinâmicas grupais. Esta proximidade entre a orientadora
educacional e o dia-a-dia das turmas mostrou-se fundamental para que a profissional pudesse
intervir de forma a contribuir com o processo de superação das dificuldades, sejam elas de
ordem pedagógica, social, emocional, dentre outras. Além disso, como esta educadora está
junto às turmas ao longo dos anos pode ser uma importante mediação entre as famílias e as
professoras/es que mudam a cada ano letivo.
As leituras realizadas sobre a Orientação Educacional no Brasil, de certa forma,
também mostraram a relevância do trabalho do setor de orientação educacional estar próximo
e atuante nas demandas da sala de aula. Outro ponto que estava presente na literatura e que
auxiliou na composição do projeto de pesquisa foi a relação da participação das famílias no
cotidiano escolar. Nos estudos referentes ao histórico da orientação educacional, percebemos
que esta, gradualmente, foi deixando de ser um trabalho realizado com os/as estudantes
isoladamente (baseado principalmente em diagnósticos psicológicos) para transformar-se em
ações mais coletivas, buscando integrar-se ao trabalho pedagógico da escola, envolvendo
equipe pedagógica, professoras/es, estudantes e suas famílias (GRINSPUN, 2008).
A atividade de Orientação Educacional iniciou-se nos Estados Unidos no começo do
século XX e no Brasil as primeiras experiências datam a partir da década de 1920
(GRINSPUN, 2006). Era um momento no qual as ciências humanas estavam muito
envolvidas com a métrica e as quantificações, almejando consolidarem-se no campo
científico. A Orientação Educacional nasce no bojo da Orientação Vocacional e sua maior
preocupação era adequar os/as estudantes/as para as funções do mercado de trabalho. Nessa
época percebe-se que
(...) A regulamentação da OE a partir de 1942 está significativamente ligada
a sua origem na área de Orientação Profissional. O orientador poderia ser
considerado como “ajustador”, isto é, cabia a ele ajustar o aluno à escola, à
família, e à sociedade, a partir de parâmetros eleitos por essas instituições
como sendo os de desempenhos satisfatórios (GRINSPUN, 2006, p. 24-25).
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Na década de 1980 a Orientação Educacional brasileira passa por profundas reflexões
sobre sua prática e passa a valorizar os conhecimentos sociais e históricos. Cada vez mais fazse necessário que o/a orientador/a educacional tenha uma posição demarcada acerca de sua
prática e as relações estabelecidas com os demais educadores, com as famílias dos/as
estudantes e a comunidade onde a escola está situada. Grinspun (2006, p. 20-21) destaca que
A educação é uma prática social, e a Orientação deve ser vista como uma
prática que ocorre dentro da escola, mas cujas atividades podem e devem
ultrapassar seus muros; uma prática que caminha no sentido da objetividade,
da subjetividade e da totalidade da Educação.

As décadas posteriores foram de assimilação dessas modificações das funções da
Orientação Educacional, pois a mudança leva tempo para sedimentar. Para Grinspun (2008, p.
26) no final do século XX e início do século XXI o/a orientador educacional passa a ser cada
vez mais um/a profissional comprometido/a em relacionar a sua prática “com o novo contexto
educacional, social, político e histórico” que estamos presenciando. A função de mediação
entre os diversos agentes educacionais, bem como as famílias envolvidas com a escolarização
e até mesmo a comunidade na qual a escola está inserida, passa ganhar relevância na prática
do/a orientador/a educacional.
Um ponto é pacífico, para que a Orientação Educacional passe a focar na compreensão
dos contextos sociais e históricos dos/as estudantes é crucial, como salienta Milet (1986) que
se busque compreender o aluno “de verdade”, ou seja, a criança e o adolescente em sua
concretude, com suas possibilidades e dificuldades. Milet (1986, p.46) ainda reforça que para
tal é preciso um esforço conjunto de uma “equipe, em que a participação do professor,
orientador educacional, supervisor, diretor, merendeira, pais e comunidade em geral” são
importantes e necessárias. Cada educador/a constrói diferentes vínculos com as crianças e
adolescentes e com isso possuem diferentes conhecimentos sobre esses/as estudantes. Cada
integrante da equipe pode contribuir para a compreensão da situação desses/as educandos/as.
Ao nos aproximarmos da realidade concreta de cada criança, cada adolescente,
poderemos compreender com mais facilidade as suas ações e reações dentro da escola, pois
“os padrões de comportamento de cada criança são determinados pelo seu modo de vida, e
não pela sua vontade” (MILET, 1986, p. 48). Também ficará mais clara a forma de abordar os
conteúdos pedagógicos, bem como os diferentes modos de trabalhá-los em sala de aula para
que possam abarcar a diversidade existente no grupo de estudantes, tornando-os
significativos.
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Neste trabalho a ênfase recaiu na relação entre escola e família, por meio da
compreensão das características sociais das famílias e as formas de participação no contexto
escolar. Quando as famílias e os/as professores e demais profissionais da escola convergem
em suas ações, pensamentos, valores, saberes, etc. há uma repercussão direta na
criança/adolescente que o leva a superar as dificuldades em menos tempo e com menos
entraves. Quando família e escola divergem, em muitas situações criam uma tensão na
criança/adolescente, tensão essa que pode dificultar ou mesmo inviabilizar os aprendizados e
os entraves existentes não são facilmente ultrapassados. Para que aja essa convergência entre
dois grupos não basta que a família esteja fisicamente presente na escola, recebendo
orientações e correções, como ressalta Farias Filho (2000, p. 44)
Os professores e os gestores das unidades escolares alimentam, ainda, a
ilusão de uma maior participação dos pais na escola, que seria resultado de
uma ação formativa da escola em relação à família. Centrados em uma visão
escolarizada do problema, eles não põem em dúvida o lugar construído para
e pela escola, em relação às demais instituições sociais, dentre elas a família.

No esforço de refletir sobre como a Orientação Educacional pode aproximar-se da
realidade dos/as estudantes/as e suas famílias, este artigo focaliza, a seguir, o perfil dos
estudantes 3º. Anos do Ensino Fundamental do Colégio de Aplicação da UFSC, bem como o
perfil de suas famílias. Além de dados sociais das famílias será destacado de que formas esses
familiares participam do contexto escolar. Essas informações também visam embasar o
planejamento de estratégias para ampliar a participação das famílias na escola. As fontes de
pesquisa utilizadas para fundamentar esse trabalho foram: as fichas de matrícula, os
questionários que foram encaminhados para as famílias, as informações de uma entrevista
coletiva realizada com as crianças do 3º. ano C e entrevistas realizadas com as educadoras
responsáveis pelas turmas. Primeiramente serão descritas e analisadas algumas características
sociais das crianças e de suas famílias e posteriormente a descrição e análise das formas de
participação dessas famílias, suas possibilidades e entraves. Por último, serão apresentadas
algumas considerações e possíveis alternativas para ampliar o vínculo entre escola e família.

PERFIL SÓCIOECONÔMICO DOS/AS ESTUDANTES/AS E DAS FAMÍLIAS
DOS TERCEIROS ANOS DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO – UFSC
No estágio em Orientação Educacional uma das primeiras ações realizadas foi a busca
de informações sobre os estudantes e suas famílias, pois entende-se que o Serviço de
Orientação Educacional deve estar constantemente informando-se sobre as características das
turmas atendidas, bem como sobre suas famílias. Nesse movimento, pesquisamos as fichas de
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matrículas, que são obrigatoriamente preenchidas e assinadas por um responsável no
momento que em se efetua a matrícula da criança ou adolescente em cada ano. Nessas fichas
foram encontrados dados referentes ao sexo, idade e residência do/as estudantes dos terceiros
anos do Ensino Fundamental.
No quesito sexo, observa-se que nas turmas A e B há um número maior de meninos,
enquanto na turma C há o mesmo número de meninos e meninas. No conjunto de 73
estudantes, das três turmas, prevalece o sexo masculino, como pode ser visto no Quadro 01
abaixo.
QUADRO 01 – Sexo dos/as estudantes Turmas 3º Anos do Ensino Fundamental do Colégio
de Aplicação – UFSC - 2015.
Sexo

Turma A

Turma B

Turma C

Total

Masculino

15

15

12

42

Feminino

9

10

12

31

Total

24

25

24

73

Fonte: Secretaria Colégio de Aplicação – UFSC

Em relação à idade o Colégio Aplicação segue a Resolução do Conselho Nacional de
Educação (BRASIL, 2010) que prescreve como exigência para a matrícula no primeiro ano do
Ensino Fundamental que a criança tenha seis anos completos até o dia 31 de março de cada
ano. Em cada turma todos tinham oito anos completos em tal data. As exceções são três
alunos que estão repetindo o terceiro ano e, portanto, tinham nove anos na data de corte. Uma
outra exceção diz respeito a um estudante que entrou com seis anos no 2º. Ano do Ensino
Fundamental e que em 31 de março contava com sete anos.
Ao fazer a pesquisa observamos que o momento da matrícula se configura como uma
possibilidade de contato com todas as famílias. Considerando que é um ou uma responsável
pela criança que se dirige à escola para garantir a sua vaga no respectivo ano letivo, essa
pessoa poderia fornecer importantes informações sobre a família do/a estudante, caso a ficha
fosse pensada para recolher dados baseando-se nas diferentes configurações que hoje se
apresentam os contextos familiares, e, não apenas tendo como referência aquelas famílias
compostas por pai, mãe e filhos/as. Esse momento também poderia ser acompanhado pelo
profissional da Orientação Educacional que conversando com as famílias poderia ter acesso a
dados sobre o cotidiano família, o melhor horário para a família comparecer à escola, entre
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outras informações. Este momento também poderia ser utilizado para informar às famílias
sobre as possibilidades de participação no colégio.
Nos dados do Quadro 02, referentes à residência das crianças das turmas selecionadas
para esse estudo, ficou constatado que elas advêm de diferentes regiões da cidade de
Florianópolis e de cidades próximas.
QUADRO 02 – Procedência dos/as estudantes das Turmas 3º Anos do Ensino Fundamental
do Colégio de Aplicação – UFSC - 2015.
Região
Região Próxima à UFSC
Região Continental
Região Central de Florianópolis
Região Sul de Florianópolis
Região Norte de Florianópolis
Região Lagoa da Conceição

Turma A
10
5
4
3
1
1

Turma B
2
3
2
7
6
5

Turma C
3
2
5
8
4
2

Fonte: Secretaria do Colégio de Aplicação – UFSC

Como podemos visualizar no quadro acima, os/as estudantes que residem perto do
Colégio situam-se, em maior número, na Turma A. Nas demais turmas acontece o contrário,
as crianças procedem de locais distanciados da escola, razão pela qual, a grande maioria
chega para estudar de transporte escolar. Atribui-se que a distância entre a residência e a
escola concorre para a baixa presença das famílias na escola. As frequentes faltas de alguns
estudantes que precisam realizar atividades fora do seu horário de aula, também, preocupam
as professoras e a Orientadora Educacional, ligadas ao fato de que muitas crianças residem
longe da escola e usam o transporte escolar.
Como algumas atividades são realizadas no contra turno (Recuperação de Estudos,
Projetos da Psicologia3, etc.), pode-se inferir que algumas famílias não conseguem organizarse para que os estudantes frequentem essas atividades. Geralmente são aqueles estudantes que
necessitam de atenção especializada ou reforço no ensino dos conteúdos que por motivos
financeiros ou profissionais das famílias não conseguem estar na escola durante os dois
turnos. Sobre esse assunto uma educadora da escola reflete
E até muitas dificuldades que a gente enfrenta hoje como uma escola de
período semi-integral está relacionado a esse problema da distância da escola
e esse aluno que vem de longe. Os alunos chegam atrasados ou tem
dificuldade de vir em outro período porque moram no Rio Vermelho, em
São José e aí fica difícil. E nós não temos ainda nesse colégio um ambiente
3No período de realização deste estágio o setor de Psicologia Educacional do Colégio de Aplicação da UFSC
oferecia para algumas crianças grupos de trabalho que visavam explorar possibilidades de superação de
dificuldades emocionais ou de relacionamento social. As crianças eram selecionadas por meio da observação
das/os professoras/es e dos profissionais do setor de Psicologia.
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para esse aluno vir e ficar. Por exemplo, nós não temos um refeitório que
forneça almoço. Temos os lanches. E não temos um ambiente para o aluno
ficar e estudar, fazer suas tarefas, tem apenas uma biblioteca. Não daria para
atender todos os alunos que viriam no período contrário. Então muitos
alunos ficam por aqui, mas sem um local adequado (Educadora C).

Além de trabalhar para que o Colégio de Aplicação amplie a capacidade de receber os
alunos em turno integral, visto que há atividades nos dois turnos e muitos residem longe da
escola, faz-se necessário pensar formas de integrar a escola com as comunidades de origem
dos/as estudantes. Na perspectiva de agregar esses conhecimentos advindos da comunidade
local, conhecimento histórico acerca das localidades da cidade de Florianópolis e das cidades
vizinhas, conhecimentos geográficos e outros que se articulam ao currículo prescrito para os
terceiros anos. Talvez uma possibilidade seja agrupar por regiões, fazendo visitas, não em
todas as localidades, mas em uma de cada região e ampliando os conhecimentos em sala de
aula.
Conhecer onde o/a estudante reside é importante, assim como saber quem é o/a
responsável por essa criança para facilitar o contato com a família e para compreender um
pouco a dinâmica familiar. Os dados dos questionários que foram respondidos pelas famílias
dos/as estudantes demonstra que, majoritariamente a responsável pelo acompanhamento da
vida escolar dos filhos e das filhas é a mãe (77,5 %). Duas famílias responderam que os
responsáveis são a mãe e o pai conjuntamente (4%) e em uma família os avôs e as avós
aparecem também como os/as responsáveis (2%).
Na entrevista coletiva realizada com a turma do Terceiro Ano C, perguntamos para as
crianças quem era o/a responsável por elas na escola. Diferente da informação acima 62% das
crianças responderam a mãe e o pai. A mãe foi apontada como responsável por 12,5 %, a mãe
e avó por 8, 3% e uma criança (4,2%) respondeu que a avó é responsável por ela na escola.
Estudos apontam que a mulher ainda é mais presente na escola, embora o homem
também atue na participação escolar. Lahire (2004) salienta que são as mães que geralmente
executam as tarefas de acompanhamento da vida escolar. São elas que, com mais frequência,
verificam as tarefas, explicam o que estão ao seu alcance, pedem que as crianças repitam em
voz alta a lição, entre outras formas de conduzir os estudos. O tradicional ideário presente na
sociedade, que designa as mães como parceiras do processo escolar, atualmente, tende a ser
modificado, em razão da pluralidade de formas de organização familiar, e, dos novos papéis
assumidos pela mulher da família contemporânea (CARVALHO, 2003).
Ampliando o conhecimento sobre as famílias dos/as estudantes dos 3º.s Anos do
Ensino Fundamental, buscamos averiguar quais as configurações familiares existentes nesse
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grupo. Ao observarmos as respostas à pergunta “com quem o/a estudante reside?”
constatamos que as crianças possuem diversas composições familiares, sendo que as mais
preponderantes são “pai e mãe e irmãos e irmãs” e “pai e mãe”. No total dos 49 questionários
que recebemos, 16 afirmaram que o/a estudante reside com o pai, a mãe e os irmãos/as e 15
afirmaram que residem com o pai e com a mãe. Embora a família nuclear ainda seja a
maioria, muitas famílias apresentam configurações diferentes dessa. Em três situações o/a
estudante reside apenas com a mãe e em outros três casos com a mãe, os irmãos ou irmãs e
avôs. Outras configurações familiares relatadas foram: pai, mãe e avôs; apenas avôs; mãe,
irmãos ou irmãs; mãe, avôs e tio; mãe e avôs; mãe e padrasto, apenas o pai; mãe, pai, tios e
primos e mãe e prima.
Ainda sobre a situação social das famílias das crianças dos Terceiros Anos do Colégio
de Aplicação observamos o grau de escolaridade dos pais e das mães4. Como podemos
observar no Quadro 03, há uma maior concentração no ensino médio, com cerca de 39% dos
pais e 40% das mães tendo completado esse nível de ensino. O segundo destaque é o ensino
superior, uma vez que quase 14% dos pais e 25% das mães possuem essa formação.
QUADRO 03- Escolaridade dos pais e das mães dos/as estudantes dos Terceiros anos do
Ensino Fundamental do Colégio de Aplicação – UFSC – 2015.
Escolaridade

Pai

Mãe

Total

Turmas

Turmas

A

B

C

A

B

C

Pai

Mãe

Ensino Fundamental Incompleto

1

1

-

1

-

-

2

1

Ensino Fundamental Completo

2

6

2

2

2

2

10

6

Ensino Médio Incompleto

2

1

3

1

2

2

6

5

Ensino Médio Completo

9

10

9

6

13

10

28

29

Ensino Superior Incompleto

3

2

1

2

2

2

6

6

Ensino Superior Completo

2

4

4

8

4

6

10

18

Não informado

5

-

6

4

2

2

11

8

73

73

Total
Fonte: Secretaria do Colégio de Aplicação – UFSC

Ao fazer o cruzamento escolaridade com ocupação profissional, contata-se que o
Colégio de Aplicação é uma escola pública que atende majoritariamente, no Ensino
4Menciona-se pai e mãe em virtude desses dados constarem nas fichas de matrículas e é necessário fazer uma
ressalva, pois algumas crianças não moram com esses familiares e nas fichas não há espaço para colocação dos
dados desses outros responsáveis.
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Fundamental, filhos e filhas de trabalhadores/as originários/as das camadas sociais média e
baixa. As profissões desempenhadas pelos pais e pelas mães com a escolaridade: ensino
fundamental incompleto e completo e ensino médio incompleto e completo são em ocupações
não qualificadas. As exceções são aqueles pais e aquelas mães que fizeram um ensino médio
técnico e desta forma são profissionais como: Técnico em Desenho, Técnico em Enfermagem
e Técnico em Saúde Bucal. Um dado que chama a atenção é o número de mães atuantes no
magistério. Do total de 73 pesquisadas, 15% são professoras.
Esses dados apresentados na tentativa de retratar o perfil das turmas e de suas famílias
remetem para a importância de se conhecer as circunstâncias e as formas de como a escola e
os familiares das crianças dos Terceiros Anos se relacionam terceiro ano do Ensino Médio.

RELAÇÃO ESCOLA-FAMÍLIA: COMO OS FAMILIARES DOS/AS
ESTUDANTES SE RELACIONAM COM A ESCOLA
Buscando compreender como acontece a relação escola-família no Colégio de
Aplicação e tendo como recorte para o estudo as turmas dos Terceiros Anos do Ensino
Fundamental, analisaremos as respostas contidas nos questionários respondidos pelos/as
responsáveis dos/as estudantes participantes desse estágio/pesquisa, com ênfase nas perguntas
que visavam nos informar como essas famílias participam da vida escolar de seus filhos e
filhas.
A primeira questão analisada é: qual a importância da participação das famílias no
contexto escolar? Muitas respostas trouxeram a ideia de que essa participação é fundamental e
de suma importância para o acompanhamento da vida escolar, bem como para saber o que
está acontecendo na escola. Os/as pesquisados/as evidenciaram que a proximidade dos
familiares da vida escolar é uma forma de dar suporte ao/ a educando/a em sua caminhada.
Para Singly (2007) na constituição da família moderna a criança é posta num lugar soberano e
desta forma há um interesse dos adultos pelos acontecimentos de sua vida, dentre eles o
desempenho escolar. Nessa direção, Perez (2009) acrescenta que:
(...) dependendo do incentivo da escola e da família nas atividades escolares,
os alunos modificam o desempenho, de forma positiva quando há um intenso
acompanhamento das duas instituições, ou de modo insatisfatório quando o
aluno não é incentivado a melhorar seu rendimento.

Também para as crianças que participaram da entrevista coletiva a presença dos
familiares na escola é importante para que o acompanhamento dos estudos, para que vejam os
trabalhos desenvolvidos por eles, bem como para que saibam o que acontece na escola e
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possam dar orientação. A presença dos familiares na instituição escolar deixa-os felizes.
Sobre a participação das famílias, uma das educadoras entrevistadas, ressalta
(...) porque tu vês o quanto é significativo pra gente quando a gente vê que
as crianças veem que o pai participa. Dá pra ver no olhinho deles quando o
pai está ali, a mãe está ali, o quanto eles ficam felizes quando vem na
Reunião de Pais ou quando vêm ver um trabalhinho deles, eles já mostram
pros pais, é bem legal. As crianças se sentem valorizadas, a gente vê no
olhinho deles que eles gostam de ver os seus pais aqui e isso é bom pra gente
(Educadora B).

Os familiares também foram questionados sobre o que facilita e o que dificulta a
participação na escola. Os familiares são motivados pelo interesse em acompanhar a vida
escolar dos filhos e das filhas, saber de seus aprendizados e comportamentos. Também
anotaram que um outro motivador é dar suporte adequado ao aprendizado e a boa inclusão dos
filhos e das filhas. Os familiares demonstram que a preocupação para que a criança tenha um
percurso escolar sem maiores dificuldades é o que faz com que as famílias procurem se
aproximar da escola. Entre os fatores mais citados que dificultam essa aproximação estão: os
horários dos eventos da escola que coincidem com os horários de trabalhos, a rotina atribulada
e a distância entre a residência e a escola.
Pensando em como a família pode contribuir com a escola, os familiares relataram
principalmente participar das atividades que a escola oferece, sendo que dentre essas as
reuniões foram as mais citadas. Outras atividades registradas foram eventos e festividades.
Segundo as famílias, elas também podem contribuir incentivando a leitura, acompanhando os
deveres para casa, procurando as professoras para conversar quando surge algum problema.
Grande parte vê sua participação de forma passiva, atendendo aos chamados da escola.
Alguns sugeriram uma participação mais ativa, propondo sugestões de temas que consideram
relevantes, para serem adaptados aos conteúdos curriculares e às práticas pedagógicas.
Quando a questão é pensar sobre a influência da escola na família, todas/os que
responderam a essa pergunta consideraram que a escola influencia sim. Citam principalmente
o tempo que as crianças passam na escola e os aprendizados que desdobram dessa
permanência, sobretudo o fato de que elas não teriam acesso a esse conhecimento em casa.
Os familiares estão presentes na escola, com mais frequência nas reuniões de pais,
encontros com as professoras e festas. Geralmente quando a escola solicita a presença. Do
total de 49 famílias que responderam a pesquisa cerca de 8% ou quatro famílias responderam
que, no momento, não estão muito presentes, em função do tempo, da rotina de trabalho e da
distância entre a escola e sua residência. As crianças, quando consultadas por ocasião da
entrevista coletiva, relataram que as atividades que suas famílias mais participam são
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reuniões, conversas com as professoras e festas. Observamos que as famílias não estão
ocupando espaços importantes de participação, em instâncias como: as Comissões (formadas
para resolverem assuntos de interesse da escola), Associação de Pais e Professores e
Colegiado Escolar. Acerca do Colegiado Escolar os dados dos questionários evidenciam um
desconhecimento por parte dos familiares.
As Reuniões de Pais demonstram ser um local privilegiado de participação. Visualizase como um momento no qual, docentes e a equipe pedagógica podem informar as famílias
sobre as instâncias de participação e os espaços onde elas podem sugerir e decidir. Nessas
reuniões também podem ser encaminhadas discussões sobre os pontos que facilitam ou
dificultam a aproximação das famílias, bem como onde possam buscar alternativas que amplie
a participação da família na escola.
Finalizando é possível perceber que, mesmo estando ausentes do espaço escolar, as
famílias buscam acompanhar o que está acontecendo na escola. Todas as famílias que
responderam os questionários acompanham as crianças nos deveres de casa e a maioria
verifica agenda, quando não todos os dias ao menos semanalmente. É importante aqui
destacar que as crianças, na entrevista coletiva, relataram que observam esse
acompanhamento das famílias tanto no auxílio dos deveres, quanto ao acompanhamento das
informações pela agenda. Para Coridian (2003) esse acompanhamento sistemático está
relacionado com a preocupação de que seus filhos e suas filhas tenham uma boa colocação no
mundo do trabalho. Com as taxas de desemprego e as dificuldades encontradas pela juventude
no campo profissional as famílias tem procurado interessar-se pelo que acontece na escola.
Ao voltar o olhar para essas crianças e suas famílias o/a orientador/a poderá dar um
primeiro passo na construção de um vínculo maior de interação, no sentido de obter mais
elementos para pensar as dificuldades de aprendizagem, os percalços na socialização, os
conteúdos curriculares mais significativos, bem como, formas de ação mais adequadas à
produção dos conhecimentos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A prática da Orientação Educacional passou por mudanças significativas ao longo do
desenvolvimento de sua função. Se antes o fazer deste/a profissional baseava-se em análises
individuais e com foco nos aspectos psicológicos, na contemporaneidade as ações do/a
orientador/a voltam-se para o trabalho pedagógico e de forma coletiva, integrando os diversos
grupos presentes na escola e em busca de alternativas para viabilizar um processo de
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aprendizagem significativo. Conhecer os/as educandos/as e suas famílias é um dos pilares
desse processo. Trabalhar para fomentar a participação das famílias na escola é outro.
Um ponto importante para possibilitar uma maior aproximação entre família e escola é
compreender que há níveis de participação das famílias na escola. Embora nem sempre a
família participe do cotidiano escolar da forma como a escola espera que ela participe. Com
isso algumas formas de participação das famílias ficam invisibilizadas. A pesquisa mostrou
que em sua grande maioria, as famílias acompanham a vida escolar de seus filhos e filhas
permanecendo, muitas vezes fora dos muros da escola. A distância entre residência e escola,
os horários de trabalho, a rotina atribulada e a desinformação sobre as instâncias participativas
da escola não permitem que muitas famílias estejam sempre presentes no espaço escolar. No
entanto, quando são chamados, na maioria das vezes, comparecem e levam em consideração
as posições da escola. Mas no dia-a-dia cuidam e acompanham os/as educandos/as das suas
residências por meio dos deveres e da agenda.
Frente a essas dificuldades o/a profissional de Orientação Educacional pode investir
no contato, aproveitando os momentos que as famílias estão presentes na escola para construir
proximidades e oportunidades de qualificar suas presenças. O momento da matrícula, as
reuniões de pais e os atendimentos para os quais as famílias são chamadas são possibilidades
de escuta, troca de informações, de valorização de experiências, tanto escolares quanto
familiares e estabelecimento de compromissos de ambas as partes, visando o/a educando/a
maior aproveitamento do tempo de permanência na escola, que é o local onde está uma das
oportunidades dele/a ampliar os seus conhecimentos.
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A LEITURA E A LÍNGUA PORTUGUESA
NO ENSINO SUPERIOR
READING AND THE PORTUGUESE LANGUAGE
IN HIGHER EDUCATION
Almira Luiza Borba Corrêa1
RESUMO- A leitura proficiente é essencial para qualquer aprendizado e seu
desenvolvimento acompanha a vida escolar de todo aluno. O ato de ler e o de aprender são
duas realidades muito próximas, portanto indissociáveis, interferindo-se mutuamente. No
ensino superior, a capacidade de ler, interpretar, apreender significados e dialogar com o texto
tem implicações na formação acadêmica e no desempenho profissional do formado. Por isto
este trabalho destaca a importância de o professor universitário conhecer a fundamentação
teórica sobre o ensino da leitura para fundamentar sua ação pedagógica, que vai além de ter os
conhecimentos específicos de uma determinada disciplina. Tem-se por objetivo trazer uma
breve reflexão sobre os resultados da deficiência do ensino da leitura pelas universidades e da
ausência da disciplina “língua portuguesa” nas matrizes curriculares dos cursos de graduação,
enfaticamente os que formam profissionais que trabalham diretamente com leitura, escrita e
interpretação.
PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Aprendizagem. Ensino Superior

ABSTRACT - The proficient reading is essential for any learning and its development
accompanies the school life of every student. The act of reading and learning are two realities
very close, therefore inseparable, interfering with each other. In higher education, the ability
to read, interpret, apprehend meanings and dialogue with the text has implications for the
academic training and professional performance of the graduate. Therefore, this work stresses
the importance of the university professor to know the theoretical foundation on the teaching
of reading to base his pedagogical action, which goes beyond having the specific knowledge
of a particular discipline. The purpose of this article is to present a brief reflection on the
results of the lack of teaching of reading by universities and the absence of the "Portuguese
language" discipline in the curricular matrices of undergraduate courses, emphatically those
who work directly with reading, writing and interpretation.
KEY WORDS: Reading. Learning. Higher Education

1 Possui graduação em Letras – Língua Portuguesa e Literatura e especialização em Docência no Ensino
Superior, pela Uniasselvi. Acadêmica do 10º período do curso de Direito da Universidade do Vale do Itajaí –
Univali. É professora de Gramática e Redação do Ensino Médio, na rede particular de ensino. E-mail:
luiza.bc@yahoo.com
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1 INTRODUÇÃO
A leitura no âmbito universitário tem sido objeto de estudo realizado por educadores
e pesquisadores. Esses estudos, como se observará ao longo desta pesquisa, destacam a leitura
como um dos caminhos que levam o aluno ao acesso e à produção do conhecimento, como
forma de recuperar as informações acumuladas historicamente e utilizá-las de forma eficiente
na produção acadêmica. Entretanto, os alunos ingressam no curso superior apresentando
grandes dificuldades em relação à leitura e à interpretação de textos científicos. Essa
dificuldade certamente se deve à ausência ou insuficiência do hábito da leitura tão enraizado
na cultura brasileira.
Considerando que a leitura é essencial para o aprendizado do aluno e,
consequentemente, tem implicações na sua formação acadêmica e no seu desempenho como
futuro profissional, o presente trabalho destaca o que os pesquisadores têm ressaltado sobre o
ensino da leitura e os impactos da ausência de uma disciplina voltada à língua portuguesa e
interpretação de textos nos cursos superiores. Sabe-se que além de ter os conhecimentos
específicos de uma determinada disciplina, o docente precisa identificar as habilidades e
estratégias envolvidas na leitura, pois essa é uma ação que poderá contribuir para
corresponder às necessidades emergentes do ensino superior, que tem “despejado” no
mercado de trabalho um enorme contingente de formados despreparados.
A leitura proficiente envolve muitos aspectos, lê-se por diversas razões, por exemplo,
para obter informações acerca de um assunto interessante ao leito, para entretenimento e até
por

obrigação

escolar/acadêmica.

Neste

trabalho,

sua

importância

é

atribuída

fundamentalmente à fonte de conhecimento indispensável para a formação acadêmicocientífica e, posteriormente, para o exercício profissional. Na universidade, é preciso oferecer
condições para que o discente tenha oportunidades de sanar suas deficiências de leitura. Este
aprendizado depende, em grande parte, do professor, pois não acontecerá espontaneamente. A
necessidade do aprender a aprender já se tornou ponto indiscutível em Educação, mas para
tanto é imprescindível um leitor proficiente, capaz de compreender um texto escrito e se
posicionar diante dele com criticidade e autonomia intelectual.
Refletir sobre a dimensão da importância da leitura no contexto universitário conduz
a uma análise de conceitos e objetivos que servem de referência para o agir pedagógico. A
ação docente deve pautar-se pelos quatro pilares da educação superior contemporânea,
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estabelecidos no relatório para a UNESCO2, da Comissão Internacional sobre a Educação para
o Século XXI, assim estabelecidos: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver
juntos e aprender a ser.
O método científico utilizado nesta pesquisa é indutivo, com emprego das técnicas
do referente, da categoria, e da pesquisa bibliográfica, aliado à investigação participativa.
Tem-se por objetivo trazer uma breve reflexão sobre os resultados da deficiência do ensino da
leitura pelas universidades e da ausência da disciplina “língua portuguesa” nas matrizes
curriculares dos cursos de graduação, enfaticamente os que formam profissionais que
trabalham diretamente com leitura, escrita e interpretação.

2 A LEITURA, A ESCRITA E A LÍNGUA PORTUGUESA NA GRADUAÇÃO
O domínio da leitura e da interpretação proficiente no ensino superior assumem
posição de destaque no mundo moderno, pois estabelecem uma relação direta com a
aprendizagem. A capacidade de ler é condição para se efetivar a aprendizagem e o “aprender
a aprender”. O aluno que aprende a aprender é um bom leitor, é aquele que primeiro domina
uma técnica de leitura e tem, diante do texto, uma posição de aprendizagem e uma postura
crítica. O ato de ler e o de aprender são duas realidades muito próximas, portanto
indissociáveis, interferindo-se mutuamente.
Nas palavras de Severino3, a universidade é “lugar de construção de conhecimento
científico, filosófico e artístico”, onde professor e aluno são desafiados a buscar o
conhecimento novo de forma crítica, reflexiva e criativa e isso só é possível para um leitor
proficiente. Repensar o ensino superior a partir do trabalho com leitura significa primeiro
definir a clientela a quem se destina, implica considerar os conhecimentos que os alunos já
possuem e as suas dificuldades.
Mas por que chegam os alunos ao ensino superior com uma limitação tão séria na
língua de ensino? Há certamente um conjunto de motivos para tal, mas [...] alguma
coisa está a falhar nos ensinos básico e secundário, de onde os alunos deveriam sair
com o domínio da língua, a um nível que lhes permitisse funcionar academicamente.
Mas será que o nível da proficiência em Português no final do 12º ano foi prédeterminado?4
2 UNESCO. Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. Tradução de Guilherme João de
Freitas Teixeira. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590por.pdf. Acesso em: 21
jan. 2018.
3 SEVERINO, Antônio Joaquim. A universidade, a pós-graduação e a produção do conhecimento. Curitiba:
Universidade Tuiuti do Paraná, 2002. p. 50.
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A resposta a essa pergunta perpassa muitos caminhos e seu viés social, que é a total
ausência de políticas públicas eficazes e investimentos na educação básica, não será
aprofundado neste estudo. Sabe-se que o nível de excelência dos diplomados no ensino
superior brasileiro é muito baixo, resultado de um grande contingente de acadêmicos que
completam a graduação, como disse Catela5, “apesar de tamanhas dificuldades linguísticas,
num sistema que requer, sobretudo, a prestação de provas através de trabalhos escritos de toda
a ordem e as consequências desta situação para o desenvolvimento de um país são evidentes”.
Muitas vezes, os professores se veem na imprescindibilidade de baixar os seus níveis
de exigência, tanto nos conteúdos como nos níveis de exercícios intelectuais (interpretação,
análise, síntese) próprios do ensino que se diz "superior", sob pena de não conseguirem
aprovar senão dois ou três alunos. Apesar disto, as universidades não oferecem, como parte
integrante do plano de estudos dos primeiros anos, uma disciplina de Língua Portuguesa,
Leitura e/ou Interpretação. E sabe-se que aprender uma língua é também aprender a pensar.
Consoante Catuto6, “boa parte dos estudantes universitários é incapaz de escrever sem erros
ortográficos, encadear um raciocínio com princípio, meio e fim, interpretar um texto ou
perceber o que é dito na aula.”
Os professores universitários percebem que o domínio da língua portuguesa é uma
aprendizagem que a maioria dos seus alunos não teve no ensino médio e ainda não consegue
fazer no ensino superior. Como assevera Zampier7, as dificuldades atravessam os cursos que
vão das ciências sociais e humanas às ciências exatas, mas é nos cursos de maior uso da
língua que esta dificuldade se evidencia. Pode-se perceber nos noticiários, logo após sair o
resultado das provas da OAB, por exemplo, que os índices de reprovação são altíssimos,
tendo atingido mais de 90% em 2011, tendo baixado para 72% em 2012, o que ainda é um
índice preocupante8. Alguns estudos demonstraram que este fracasso se deve à deficiência da
leitura, interpretação e produção de textos, muito mais que à falta de conhecimentos jurídicos.
Nesse rumo, as universidades e os acadêmicos mudaram algumas posturas, repetiram
4 CATELA, Maria Emília. A língua portuguesa no ensino superior. Disponível em:
http://mariacatela.blogs.sapo.cv/1574.html. Acesso em: 20 dez. 2017.
5 CATELA, Maria Emília. A língua portuguesa no ensino superior. Disponível em:
http://mariacatela.blogs.sapo.cv/1574.html. Acesso em: 20 dez. 2017.
6 CATUTO, Kátia. Erros de palmatória cada vez mais frequentes entre universitários. Jornal I, abril de 2010.
Disponível em: http://garatujando.blogs.sapo.pt/278638.html. Acesso em: 20 dez. 2017.
7 ZAMPIER, Débora. Agência Brasil. Erros de bacharéis em prova da OAB mostram despreparo para o
exercício da advocacia. Disponível em: http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2011-07-29/erros-debachareis-em-prova-da-oab-mostram-despreparo-para-exercicio-da-advocacia. Acesso em: 21 dez. 2017.
8 OAB. Dados oficiais da Ordem dos Advogados do Brasil. Disponível em:
http://www.oab.org.br/content/pdf/examedeordem/exame_de_ordem_desempenho_ies_campus.pdf. Acesso em:
21 jan. 2018.
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as tentativas e, como ressaltou Martines9, em 2016 o número de aprovações chegou a 56%.
Esse significativo aumento teve várias implicações, como se lê no relatório da OAB10, “para
75% dos aprovados no Exame (269 mil examinandos), foram necessárias até três
participações para obtenção do aproveitamento necessário na segunda fase.” Porém, em 2017
o índice de reprovação passou de 80% em mais de um exame e a dificuldade com a língua
portuguesa ainda é um grande entrave, mesmo na primeira fase (que é objetiva), pois é
necessário interpretar questões diversas e complexas.
A incapacidade de usar a língua portuguesa de forma correta, pondera Catuto11, é um
"mal generalizado" entre os alunos de todos os anos. "São raros os que conseguem organizar
um pensamento e escrevê-lo sem incorreções", prossegue o autor, os erros vão muito além da
ortografia e da gramática, na generalidade, escreve-se como se fala. Os alunos distorcem as
palavras para permitir uma colagem entre a grafia e a fonética.
Quando o desafio passa por verbalizar uma ideia ou expor um raciocínio, as
fragilidades triplicam: "há uma enorme dificuldade de os alunos conseguirem responder a
uma pergunta com princípio, meio e fim."12 Ou uma incapacidade de começar e terminar uma
frase, mantendo uma "lógica coerente". O discurso é, com frequência, atropelado por frases
incompletas sem um fio condutor, regra geral, o vocabulário dos acadêmicos é precário e o
raciocínio, vago e disperso.
Ler um texto e saber transmitir o que se retirou dessa leitura é uma habilidade de
uma minoria, "em regra, o discurso é confuso e há uma tendência para complicar conceitos
simples", como pondera Catuto13. As deficiências na escrita e na oralidade têm consequências
na aprendizagem e na avaliação dos estudantes. "Os alunos perdem a capacidade para
compreender conceitos complexos", os que têm mais dificuldades na expressão escrita e oral
são "tendencialmente" os que também têm maiores resistências em dominar os conceitos
científicos da disciplina. E, ao não conseguirem expressar o raciocínio, prossegue a autora,
“correm o risco de serem penalizados na avaliação.”
9 MARTINES, Fernando. Primeira fase do Exame de Ordem tem recorde de candidatos reprovados.
Disponível
em:
https://www.conjur.com.br/2017-set-01/primeira-fase-exame-ordem-recorde-reprovacoes.
Acesso em: 21 jan. 2018.
10 OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Relatório Exames de ordem em números. Disponível em:
http://www.oab.org.br/arquivos/exame-de-ordem-em-numeros-III.pdf. Acesso em: 21 jan. 2018.
11 CATUTO, Kátia. Erros de palmatória cada vez mais frequentes entre universitários. Jornal I, abril de 2010.
Disponível em: http://garatujando.blogs.sapo.pt/278638.html. Acesso em: 20 dez. 2017.
12 CATUTO, Kátia. Erros de palmatória cada vez mais frequentes entre universitários. Jornal I, abril de 2010.
Disponível em: http://garatujando.blogs.sapo.pt/278638.html. Acesso em: 20 dez. 2017.
13 CATUTO, Kátia. Erros de palmatória cada vez mais frequentes entre universitários. Jornal I, abril de 2010.
Disponível em: http://garatujando.blogs.sapo.pt/278638.html. Acesso em: 20 dez. 2017.
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2.1 PRÁTICAS DE LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS
Orlandi14, para quem a leitura deve ter uma importante função no trabalho intelectual,
considera-a como uma questão linguística, pedagógica e social ao mesmo tempo. Diz que a
leitura não deve ficar restrita ao seu caráter mais técnico, pois isso conduziria o seu
tratamento em termos de estratégias pedagógicas imediatistas. Assumindo a perspectiva da
Análise do Discurso, afirma que na leitura de um texto não há apenas a decodificação e a
constatação de um sentido que já está dado nele.
Para o autor15, o texto não deve ser entendido apenas como um produto, deve-se
observar o processo de sua produção, de sua significação. Por conseguinte, o leitor não
apreende um sentido que está no texto, mas sim atribui sentidos ao texto. Logo, a leitura é
produzida e procura-se determinar o processo e as condições de sua produção. São
mencionados como componentes das condições de produção da leitura: os sujeitos (autor e
leitor), a ideologia e os diferentes tipos de discurso.
A posição teórica sobre leitura, que supera essa dicotomia texto-leitor, denominada
sociointeracionista16, é desenvolvida a partir do conceito Vygotskyano de interação na
aprendizagem. Nessa sistemática, a construção de sentidos se dá através de um processo ativo
e dinâmico de negociação entre autor e leitor no espaço compartilhado do texto. Portanto, o
leitor para construir o significado durante a leitura mobiliza seu conhecimento prévio,
socialmente adquirido e armazenado em esquemas mentais, confrontando-os com as pistas
linguísticas impressas pelo autor no texto, entende-se, portanto, que a leitura se processa na
interação autor-texto-leitor.
O texto já não pode ser considerado como um objeto linguístico cujos sentidos
existem fora de um contexto sócio-histórico e discursivo. Koch17 define texto como evento
discursivo, que vai além da sua materialidade linguística, encaminhando-se, assim, para uma
perspectiva interacional com inclusão do aspecto sócio-histórico.
Kleiman18 corrobora ao discutir sobre questões de letramento, adota uma concepção
de texto escrito como evento discursivo que não pode ser desvinculado do contexto
14 ORLANDI, Eni P. Discurso e leitura. 3. ed. Campinas, SP: Editora da Universidade Estadual de Campinas,
1996. p. 35.
15 ORLANDI, Eni P. Discurso e leitura. 3. ed. Campinas, SP: Editora da Universidade Estadual de Campinas,
1996. p. 36.
16 KOCH, Ingedore G.V. Argumentação e linguagem. 4. ed. São Paulo: Cortez, 1996. p. 48.
17 KOCH, Ingedore G.V. Argumentação e linguagem. 4. ed. São Paulo: Cortez, 1996. p. 56.
18 KLEIMAN, Ângela. Oficina de leitura: teoria e prática. 7. ed. Campinas, SP: Pontes, 2002. p. 54.
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sociocultural em que é produzido. Assim, reivindica a necessidade de se legitimar outros
modos de ler, diferentes do padrão universitário, os quais se constituem em função do
contexto em que seus participantes estão inseridos.
É através da leitura e sua respectiva compreensão que se consegue entender a
realidade. Compreender um texto é estabelecer uma relação dinâmica com um determinado
contexto, bem como perceber criticamente a objetividade dos fatos. Assim, a leitura de um
texto precisa transcender os limites dele mesmo e remeter o leitor à percepção e análise da
realidade.19
No interior da discussão sobre a importância do agir pedagógico, Rios20 afirma que o
saber fazer tem uma dimensão técnica, a do saber e do saber fazer, isto é, do domínio dos
conteúdos de que o sujeito necessita para desempenhar o seu papel, aquilo que se requer dele
socialmente, articulado com o domínio das técnicas, das estratégias que permitam que ele
tenha um aprendizado satisfatório. Com todas as transformações que estão ocorrendo no
mundo, é preciso desenvolver a autonomia nos universitários, levando-os a aprender a
aprender. Isso implica oferecer-lhes a condição de refletir, analisar e tomar consciência do que
sabe e a mudar os conceitos, seja para processar novas informações, seja para substituir
conceitos adquiridos no passado. Nessa concepção, a educação visa a preparar o aluno para a
vida sociopolítica e cultural, cumprindo seu ideal político que é a emancipação do homem.
Para Saviani21:
[...]a compreensão da natureza da educação enquanto um trabalho não material, cujo
produto não se separa do ato de produção, permite-nos situar a especificidade da
educação como referida aos conhecimentos, ideias, conceitos, valores, atitudes,
hábitos, símbolos sob o aspecto de elementos necessários à formação da humanidade
em cada indivíduo singular, na forma de uma segunda natureza, que se produz,
deliberada e intencionalmente, através de relações pedagógicas historicamente
determinadas que se travam entre os homens.

A rotina de aula nas universidades brasileiras, na visão do autor 22, segue um padrão
bastante comum: após a indicação da bibliografia, o professor solicita aos acadêmicos a
leitura dos textos que serão discutidos em sala de aula. As aulas seguintes ficam diretamente
articuladas à realização da leitura prévia destes textos. Porém, como os alunos demonstram
dificuldades para compreendê-los, o que se percebe é que não há propriamente uma discussão
19 RIOS, Terezinha A. Ética e competência. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2001. p. 31.
20 RIOS, Terezinha A. Ética e competência. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2001. p. 31-32.
21 SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 4. ed. São Paulo: Cortez:
Autores Associados, 2004. p. 29.
22 SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 4. ed. São Paulo: Cortez:
Autores Associados, 2004. p. 29.
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em sala de aula sobre as ideias apresentadas pelo autor e sim a exposição, pelo professor,
daquilo que considera importante. Ou então, a partir da leitura do texto, passa-se a discutir um
tema; porém não se dialoga com as ideias do autor.
Freire23 já dizia que o aluno afasta-se do texto lido passando a comentar o tema
conforme o seu conhecimento prévio, extrapolando para outras questões paralelas. Além
disso, a leitura dos textos também é utilizada para a realização de resumos e, muitas vezes,
não há explicitação de um objetivo para essa atividade, bem como não há o retorno para o
aluno sobre o texto que produziu. O problema se agrava quando o professor solicita uma
resenha. Não há como o aluno posicionar-se criticamente diante de um texto quando ele
sequer compreendeu as ideias apresentadas.
Em relação a não compreensão dos textos, não há uma ação pedagógica planejada
para orientá-los quanto ao desenvolvimento das suas habilidades e de estratégias cognitivas
utilizadas na leitura proficiente. Tampouco há, na matriz curricular dos cursos superiores, uma
disciplina voltada à leitura, língua portuguesa ou interpretação, como se observa na análise
das Diretrizes Curriculares do MEC24 para a educação superior. Não é realizado nenhum
trabalho pedagógico com desenvolvimento de atividades cognitivas de reflexão, com ativação
do conhecimento prévio e análise crítica do conteúdo linguístico que possa levar os
acadêmicos à compreensão de textos.
Os resultados obtidos das práticas empregadas parecem conduzir à reprodução e à
memorização, não ocorrendo aprendizagem significativa, suscitação de dúvidas ou
deliberação. E, como dizia Aristóteles25, a inteligência e a perspicácia “não se identificam
inteiramente com o conhecimento científico, nem com qualquer das ciências particulares [...]. De
fato, a inteligência não se relaciona com as coisas eternas e imutáveis, mas com aquelas sobre as
quais podemos ter dúvidas e deliberar.”

3 LEITURA: COMPREENSÃO E CRITICIDADE
A escrita tem um significado social, através dela o escritor tem a oportunidade de
exteriorizar seus pensamentos a um leitor; já a leitura objetiva a compreensão dos significados
23 FREIRE, Paulo. Comunicação ou extensão. São Paulo: Paz e Terra, 1977. p. 23.
24 BRASIL, Portal. Ministério da Educação: diretrizes curriculares – cursos de graduação. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-regulacao-e-supervisao-da-educacao-superior-seres/323-secretarias112877938/orgaos-vinculados-82187207/12991-diretrizes-curriculares-cursos-de-graduacao. Acesso em: 6 dez.
2017.
25 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Martin Claret, 2006. p. 139.
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das informações contidas num texto. Para o ato de ler, adquirem-se conhecimentos para a
compreensão da realidade. “É sensato pressupor que o autor, o texto e o leitor são
intimamente interconectados em uma relação a ser concebida como um processo em
andamento que produz algo que antes inexistia”.26
A relação autor-texto-leitor é carregada de elementos extratextuais: o texto é
resultado de um ato intencional do autor (que carrega consigo uma sua vasta experiência) e
dele o leitor pode fazer diversas leituras, conforme suas próprias experiências e sua forma de
ver o mundo. Leitura e interpretação são atividades de grande importância na aprendizagem;
portanto, o trabalho docente no ensino superior desencadeado a partir da leitura deve
privilegiar o desenvolvimento do processo de compreensão e criticidade.27
Formar um profissional que realize uma leitura proficiente supõe formar alguém cuja
compreensão da leitura ultrapasse a simples decodificação, alguém que construa um
significado através dos elementos linguísticos e dos elementos implícitos no texto, que
estabeleça relações com outros textos já lidos posicionando-se diante das ideias do autor. 28
Kleiman29, abordando aspectos da leitura e da compreensão de textos, afirma que esta
é uma atividade complexa, pois envolve uma multiplicidade de processos cognitivos, nos
quais o leitor se engaja para construir o sentido de um texto escrito. A autora enfatiza a
importância de conhecer tais aspectos, pois são eles que constituem e contribuem na formação
do leitor. Assim, tece esclarecimentos sobre o conhecimento prévio que se tem ao ler, os
objetivos e as expectativas, as estratégias de processamento do texto e a interação na leitura.
Para ela, é na interação desses níveis de conhecimento que o leitor consegue construir o
sentido do texto; por isso, estes devem ser ativados durante a leitura para se atingir o
momento da compreensão.
Na leitura, os aspectos que são únicos e que são determinados pelos objetivos e
propósitos específicos do leitor também são relevantes no processo de compreensão. Segundo
Kleiman30, “uma das atividades do leitor, fortemente determinada pelos seus objetivos e suas
expectativas é a formulação de hipóteses de leitura”. Essas atividades são de natureza
26 FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se complementam. 37 ed. São Paulo:
Cortez, 2001. p. 83.

27 SEVERINO, Antônio Joaquim. A universidade, a pós-graduação e a produção do conhecimento.
Curitiba: Universidade Tuiuti do Paraná, 2002. p. 73-75.
28 SEVERINO, Antônio Joaquim. A universidade, a pós-graduação e a produção do conhecimento.
Curitiba: Universidade Tuiuti do Paraná, 2002. p. 75.
29 KLEIMAN, Ângela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. Campinas, SP: Pontes, 1989. p. 36.
30 KLEIMAN, Ângela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. Campinas, SP: Pontes, 1989. p. 65.
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metacognitiva e opõem-se aos automatismos e mecanismos típicos de uma leitura superficial.
Entendendo leitura como um ato individual de construção de significado num contexto que se
apresenta mediante a interação entre autor e leitor, a autora considera necessário o ensino de
“estratégias de leitura”, entendendo-as como “operações regulares para abordar o texto”.
Estratégias, em leitura, são uma série de ações utilizadas com a finalidade de construir
significados.
Koch31 conceitua estratégias como formas deliberadas de construção de significado,
quando a compreensão é interrompida. Classificando-as em “estratégias metacognitivas” e
“estratégias cognitivas”, o ensino estratégico de leitura consistiria no desenvolvimento dessas
e na modelagem daquelas. As estratégias metacognitivas são definidas como “operações (não
regras) realizadas com algum objetivo em mente, sobre as quais temos controle consciente, no
sentido de sermos capazes de dizer e explicar a nossa ação”. Assim, se o leitor tiver controle
consciente sobre essas operações, saberá dizer para que ele está lendo um texto e saberá dizer
quando não está entendendo um texto. Essas são as características básicas apontadas para que
um leitor seja considerado proficiente. Já as estratégias cognitivas da leitura regem os
comportamentos automáticos, inconscientes do leitor, aqueles processos através dos quais o
leitor utiliza elementos formais do texto para fazer as ligações necessárias à construção de um
contexto.
Por meio de estratégias de processamento, na lição de Koch 32, o leitor interpreta as
suas marcas formais, que são percebidas como elementos de ligação entre as formas contíguas
de suas micro e macroestruturas. É uma tarefa que pode ser complexa em função da rede de
relações (sintáticas, lexicais, semânticas e pragmáticas) que se sustentam no texto e que o
tornam um objeto rico demais para uma percepção rápida, imediata e total. Essas relações
estabelecem o processo de compreensão e orientam o leitor na organização de formas e regras
utilizadas para o estabelecimento da coesão e da construção de uma macroestrutura.
Apresentando algumas considerações sobre o caráter interacional da leitura, afirma a
autora33 que existe uma responsabilidade mútua entre autor e leitor, pois ambos devem zelar
para que os pontos de contato sejam mantidos, apesar das possíveis divergências de opiniões.
Esse caráter interacional da leitura pressupõe a presença do autor no texto, caracterizado pelas
marcas formais, que atuam como pistas para a reconstrução do caminho percorrido por ele
31 KOCH, Ingedore G.V. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 1997. p. 138.
32 KOCH, Ingedore G.V. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 1997. p. 139-140.
33 KOCH, Ingedore G.V. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 1997. p. 139-140.
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durante a produção do texto. A competência do leitor para análise dessas pistas é considerada
como pré-requisito para o seu posicionamento crítico frente ao texto.
Dialogando com a visão de Freire34, vê-se que o trabalho com a leitura deve estar
fundamentado numa concepção teórica consistente sobre os aspectos cognitivos envolvidos na
compreensão de textos. O ensino de leitura consiste no modelamento de estratégias
metacognitivas, mediante a formulação de objetivos prévios à leitura e à elaboração de
hipóteses sobre o conteúdo do texto.
Para Koch35, o processamento textual deve ser visto como uma atividade tanto de
caráter linguístico, como de caráter sociocognitivo. Para o seu processamento contribuem três
grandes sistemas de conhecimento: o linguístico, o enciclopédico e o interacional. As
estratégias de processamento textual implicam na mobilização simultânea dos diversos
sistemas de conhecimento e podem ser divididas em três tipos: estratégias cognitivas,
sociointerativas e textuais.
Segundo a autora36, uma boa leitura seria aquela em que o leitor conseguisse perceber
que além da significação explícita, existe a significação implícita que está ligada a
intencionalidade do “emissor”. Defende a ideia de que o texto apresenta uma multiplicidade
de interpretações ou de leituras, não sendo possível atribuir apenas uma interpretação como
única e verdadeira.
A compreensão de um texto consiste na apreensão das significações possíveis que
são representadas através de “marcas linguísticas” que funcionam como “pistas” para que o
leitor faça a “decodificação” adequada. Assim sendo, o acadêmico precisa ser preparado para
reconhecer essas marcas e alertado para o fato de que elas estão inseridas na própria gramática
da língua. Consequentemente, em cada nova leitura de um texto poder-se-á descobrir novas
significações. Se essas habilidades forem desenvolvidas, elas se constituirão na competência
de leitura e o aluno/leitor deixará de ser um “elemento passivo” e participará como “sujeito
ativo” do ato de ler. Citando Paulo Freire, Koch 37, ainda ressalta a importância do ensino da
leitura para que o aluno torne-se “sujeito do ato de ler” e seja capaz de “ler o mundo”,
demonstrando criticidade diante da realidade em que está inserido. Para que isto aconteça, o
professor exerce papel fundamental. Durante as atividades, ele deve mostrar que um texto
34 FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se complementam. 37 ed. São Paulo:
Cortez, 2001. p. 103.
35 KOCH, Ingedore G.V. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 1997. p. 139-160.
36 KOCH, Ingedore G.V. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 1997. p. 139-160.
37 KOCH, Ingedore G.V. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 1997. p. 139-162.
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apresenta diversos níveis de significação.
Discorrendo sobre a importância do ato de ler a realidade e a palavra, Freire 38
enfatiza que a leitura não deve ser apenas um processo mecânico de repetição das palavras,
mas da compreensão destas e do contexto que as envolve. Para ele, o aprendizado da leitura
está presente em todas as fases da vida, pois “a compreensão do texto a ser alcançada por sua
leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto”. Ao narrar suas
primeiras experiências de leitura como “momentos em que os textos se ofereciam à nossa
inquieta procura”, o autor uma outra ideia interessante que é a do ato de ler como
engajamento, como busca interessada e significativa por parte do leitor em oposição à
recepção passiva e indiferente que, em grande parte, caracteriza a leitura no contexto escolar e
acadêmico. Essas duas noções são fundamentais para configurar uma leitura crítica. São
igualmente necessárias a percepção das relações texto-contexto e a ida ao texto com uma
disposição de procura significativa, em uma atitude de engajamento reflexivo.
Faz-se necessário ressaltar que a palavra “contexto” está sendo utilizada em um
sentido bastante abrangente, isto é, na conotação sócio-histórica (situação social, cultural,
histórica e ideológica que envolve a produção); discursiva (situação de enunciação) e
intertextual (relação do texto lido com outros textos com os quais dialoga). Para Freire39, não
se pode fazer apenas uma leitura mecânica do texto, na qual se memoriza o conteúdo, sem
compreendê-lo. É imprescindível ter postura crítica para que o estudo possa ser produtivo.
Essa postura crítica necessária ao ato de estudar requer que se “assuma o papel de sujeito
desse ato”. Logo, um determinado trecho de um texto pode suscitar reflexões no sujeito que o
levem a novos caminhos e descobertas. É função do sujeito leitor perceber esse
posicionamento que, muitas vezes, está implícito no texto.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As deficiências na escrita e na oralidade têm consequências na aprendizagem e na
avaliação dos estudantes, em todos os níveis de ensino. Quanto maiores são as deficiências,
menor é o grau de exigência dos professores, o que cria um comodismo entre os alunos e a
deficiência permanece por toda sua vida profissional.
38 FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se complementam. 37 ed. São Paulo:
Cortez, 2001. p. 11-16.

39 FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se complementam. 37 ed. São Paulo:
Cortez, 2001. p. 18.
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As universidades também não têm dado ao problema a devida importância e a cada
reformulação nas matrizes curriculares tendem a excluir disciplinas voltadas à Língua
Portuguesa. Disciplina que, atualmente, só está presente de forma obrigatória em cursos de
Letras e Jornalismo, como se viu alhures. O curso de Direito,– que forma profissionais para
trabalharem diretamente com a língua escrita e anualmente apresenta resultados vexatórios na
prova da OAB – tem apenas uma disciplina afim em seu primeiro semestre, que é Linguagem
Jurídica. Nos cursos de Pedagogia, o quadro é idêntico e o resultado é um enorme contingente
de pedagogos despreparados para o ensino da leitura, interpretação e produção de textos
trabalhando com a educação de base.
É cediço que investimentos em educação básica no Brasil são utopia. Outrossim,
talvez um olhar atento e responsável do Ministério da Educação possibilitaria mudanças nas
normas que autorizam e aprovam os cursos superiores, exigindo a inclusão do Português em
todas as áreas que formam profissionais para trabalhar diretamente com a língua escrita e/ou
falada.
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APROPRIAÇÕES MÚLTIPLAS NA CONSTRUÇÃO DO
CORE CURRICULUM NOS VOCACIONAIS (SÃO PAULO,
1961-1969)
Yomara Feitosa Caetano Oliveira1

RESUMO - Os ginásios e colégios vocacionais (São Paulo, 1961-1969) tornaram-se
um lócus de apropriação do repertório posto em circulação pelo movimento renovador
escolanovistas. Neste artigo abordo apropriações múltiplas realizadas pelos agentes
educativos ao elaborarem a noção de core curriculum, esse definido pela visão
antropológica de cultura e atravessado pelo discurso da psicopedagogia. O corpo técnico
vocacional elegeu como área núcleo curricular os Estudos Sociais, justificando esse
conter uma significância capaz de catalisar a integração dos diferentes saberes. Por meio
das aulas-plataformas, os professores em conjunto com alunos/as debatiam qual recorte
de cultura desejariam problematizar. Essa problemática sociocultural seria assimilada na
forma de Unidade Pedagógica. Uso a perspectiva de Roger Chartier (2001) e de Elsie
Rockwell (2005) para colocar em destaque as apropriações destes agentes educativos ao
formularem a noção de coração do currículo vocacional. As fontes são um conjunto de
normas, prescrições e textos usados nos planos pedagógicos e administrativos e sobre a
área de Estudos Sociais do vocacional.
PALAVRAS CHAVES: core curriculum; currículo integrado; Unidade Pedagógica.

ABSTRACT- The gyms and vocational colleges (São Paulo, 1961-1969) became a
locus of appropriation of the repertoire put into circulation by the Scholastic renewal
movement. In this article I address multiple appropriations made by educational agents
when elaborating the notion of core curriculum, defined by the anthropological view of
culture and crossed by the discourse of psychopedagogy. The vocational technical body
chose the Social Studies as the core curricular area, justifying that it contains a
significance capable of catalysing the integration of the different knowledge. Through
the platform classes, the teachers together with the students debated which culture
clipping they would like to problematize. This socio-cultural problematic would be
assimilated in the form of Pedagogical Unit. I use the perspective of Roger Chartier
(2001) and Elsie Rockwell (2005) to highlight the appropriateness of these educational
agents in formulating the notion of the heart of the vocational curriculum. The sources
are a set of norms, prescriptions and texts used in the pedagogical and administrative
plans and in the area of Social Studies of the vocational.
KEY WORDS: core curriculum; integration curriculum; Pedagogical Unity.

1

Discente do programa de doutorado em História Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) Grupo de pesquisa: Cultura Escolar, História e Tempo Presente.
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INTRODUÇÃO
Nas décadas de 1950 e 1960 estiveram em funcionamento diversas experiências
escolares de orientação escolanovistas, em busca de currículos voltados para aproximar
as experiências de vida dos educandos no âmbito escolar. Representou esse contexto
educacional as classes experimentais (1951-1962) em nível nacional, os ginásios e
colégios vocacionais no estado de São Paulo (1961-1969). Essas experiências
continham currículos que sugeriam integração no uso de práticas tais como: o estudo do
meio, o estudo dirigido; com trabalho em equipe, seja dos docentes, da equipe técnica,
de familiares ou dos/as alunos/as. Essas práticas educativas buscavam a aproximação
com a realidade social por parte dos educandos para forjar uma renovada cultura
escolar.
Exploro as apropriações operadas pelos agentes educativos dos vocacionais com
intuito de forjarem a noção de core curriculum. Esse foi construído no decorrer da
experiência dos vocacionais, quando todas as ‘matérias’ alocadas e recortas para
compor os conteúdos estudados nessas instituições foram postos no movimento de
integração. Esse movimento buscava uma forma de empreender um plano universal aos
problemas selecionados da realidade, onde os/as alunos e alunas estavam envolvidos.
Por meio das aulas-plataformas os agentes (docentes, alunos/as e equipe pedagógica)
debatiam qual recorte de cultura desejavam problematizar, sob a liderança do professor
de Estudos Sociais em conjunto com os/as alunos/as que participavam ativamente da
elaboração curricular.
Em março de 1962, começaram a funcionar os primeiros ginásios estaduais
vocacionais: Ginásio Estadual Oswaldo Aranha (cidade de São Paulo), Ginásio Estadual
Vocacional João XXIII (Americana), Ginásio Estadual Vocacional Cândido Portinari,
(Batatais). No ano de 1963, o Ginásio Estadual Vocacional Embaixador Macedo Soares
(Barretos) e Ginásio Estadual Vocacional Chanceler Raul Fernandes (Rio Claro). Em
1968, instalado o Ginásio Estadual Vocacional de Vila Maria (São Caetano de Sul), ano
em que iniciaram o colegial e os cursos noturnos do ginasial no Vocacional Oswaldo
Aranha, e no Vocacional de Vila Maria (Marquez, 1985).
O currículo vocacional esteve ligado ao discurso desenvolvimentistamodernizante dos anos de 1960, em parte devido o empreendimento do grupo dos
democratas cristãos (PDC), com a representação de Luciano Vasconcelos de Carvalho
na função de secretário de educação paulista (1960-1961). A materialização inicial
desse projeto contou com a criação de um órgão específico (Serviço de Ensino
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Vocacional - SEV), em 1961. Esse passou a gerenciar as referidas instituições, que
estiveram empenhados, ao longo da experiência, em explicitar as orientações filosóficas
e educacionais voltadas para formação do homem brasileiro situado no espaço e no
tempo. Os saberes da área de Estudos Sociais tornaram-se o núcleo desse currículo
vocacional, e essa recebeu à atribuição de coordenar as demais matérias.
Com apoio de Roger Chartier (1988) proponho visualizar os usos plurais dos
bens culturais dispostos aos agentes educativos dos vocacionais, isso com destaque aos
diversos

entendimentos

e

interpretações

sobre

os

modelos

pedagógicos

e

psicopedagógicos, em operação no currículo desta experiência. Com a intenção de
acentuar a faceta polemológica da apropriação, também faço uso seletivo da perspectiva
de Elsie Rockwell (2005) para investir nas multidimensões do processo de apropriação.
Essa autora considerou quatro dimensões, tais como: uma múltipla que coloca em jogo
as várias representações da educação promovida no campo da renovação em que os
vocacionais estão inseridos; uma relacional, na qual os docentes e coordenação cada um
com base em seus conhecimentos de suas áreas/disciplinas/matérias se relacionaram por
meio dos seus usos, práticas e ocupação dos espaços do ambiente escolar; e uma
transformadora, essa vista pela força da experiência educativa vocacional; e, por fim, a
faceta em que a apropriações são enraizadas no âmbito dos conflitos sociais, vistas pela
maneira de tomar posse daquilo que lhes foi imposto, e ao mesmo tempo criando e
recriando algo imprevisível.
Sem esquecer as contribuições do campo das teorias curriculares. Compreendo o
currículo como lembrou Ivor F. Goodson (1995, p. 9) de que há “arbitrariedade dos
processos de seleção e organização do conhecimento escolar e educacional”, sendo uma
reflexão auxiliar dessa narrativa. Sem esquecer que currículo é um artefato social e
cultural, sendo uma invenção específica de uma tradição.
No limite desse artigo, faço uso de algumas dessas dimensões para explorar as
apropriações realizadas no início do funcionamento dos vocacionais (em 1961) pelos
docentes e equipe técnica pedagógica. Sabendo-se que esses se apropriaram de maneira
singular no decorrer da experiência de leituras de autores, tais como: Jean Piaget (18961980), Jerome Bruner (1915- 2016) e Henri C. Morrison (1871-1945) em circulação no
Brasil nesse período. Ainda, destaco a relevância do acervo da coordenadora do SEV,
Maria Nilde Mascellani2 por conter obras, textos e indícios do repertório advindos de
leituras pedagógicas católicas e/ou laicas. Tem-se nesse acervo obras de John Dewey
2

Além da filosofia humanista moderna cristã, por meio da leitura do Pe. Lima Vaz, apropriou-se de
MOIX, C. O Pensamento de Emmanuel Mounier, Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1968.
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(1859-1952), dos filósofos franceses Jesuítas Emmanuel Mounier (1905-1950) e Pe.
Teilhard de Chardin (1881-1955)3, o educador Paulo Freire (1921-1997), bem como
indícios do uso no colegial vocacional do modelo proposto pelo Pe. Jesuíta Pierre Faure
(1904-1988).
Para tanto, organizo o presente texto, no primeiro momento explorando as
apropriações que construíram a noção de core curriculum por meio dos documentos
normativos produzidos pela equipe pedagógica. Para na sequência explorar as
proposições da noção de currículo integrado. Essa ultima por meio do olhar teórico da
apropriação transformadora do “Plano Morrison” ao defenderem a noção de Unidade
Pedagógica, e não somente a Unidade Didática.

CURRÍCULO VOCACIONAL EM CONSTRUÇÃO
A materialização para os vocacionais do primeiro currículo foi por meio da
descrição contida no artigo 280 do Decreto n° 38.643 de 27 de junho de 1961.
[...] O currículo do Curso de Iniciação Vocacional será constituído de forma
seguinte:
1. Disciplinas de Cultura Geral, obrigatórias, a saber:
a.
Português
b. Matemática
c.
Estudos Sociais
d. Ciências
e.
Inglês
1. Práticas educativas, obrigatórias, nas duas séries, a saber:
a.
Educação física
b.
Educação musical
c.
Educação familiar, Social e Cívica.
2. Matérias de iniciação técnica, distribuídas pelas duas séries, a saber:
a. Artes Industriais, compreendendo trabalhos simples em madeira, metal,
eletricidade, cerâmica e outras atividades próprias do meio social.
b. Práticas Comerciais, compreendendo trabalhos de compra e venda,
mecanografia, banco escolar, administração, cooperativas e atividades
similares.
c. Práticas Agrícolas, compreendendo atividades adequadas as condições e
interesses do meio.
d. Artes Plásticas, compreendendo iniciação em atividades artísticas
relacionadas com Desenho Pintura e Modelagem.

3

Pe. Teilhard recebeu uma educação tradicional como sacerdote da companhia de Jesus, ordenado em
1913. Esse foi marcado pela experiência da primeira guerra quando começou a formular sua obra, sendo
professor de geologia no Instituto Católico de Paris, iniciaram os conflitos com os jesuítas pelo ineditismo
de suas ideias. A China foi sua segunda residência (1923 e 1945), onde amadureceu e criou sua obra.
Retornando a Paris 1951 e Nova York até 1955, foi uma fase de críticas fortes a sua obra. “Mas só depois
de sua morte , quando suas obras forma publicadas, teve lugar a difusão do seu pensamento no mundo
inteiro” (Lima Vaz, 1967, p. 37).
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e.Economia Doméstica, abrangendo conhecimentos de alimentação,
vestuário, habitação, higiene, puericultura, enfermagem do lar e
formação familiar.
§ 1º - Os Estudos Sociais incluirão Geografia Geral e do Brasil e História
Geral e do Brasil, dispostas em programas que salientem ao nível do
educando, os problemas e as necessidades sociais e econômicas do país.
[...] (SÃO PAULO, 1961. fl. 2 e 3).

Outro artigo de número 284 desse mesmo Decreto (n° 38.643 de 27 de junho de
1961) se tem a repetição do mesmo currículo supracitado para se realizar no ginásio
vocacional. Esse recebeu o acréscimo de escolha dirigida aos alunos, a partir da 3º série
de duas outras línguas, a saber: Francês ou Latim, além do Inglês; e, a escolha da
modalidade de iniciação técnica, tendo sempre um rodízio entre essas matérias, tanto
nas 3º séries e nas 4º séries.
Em 1961, os Estudos Sociais foram prescritos como disciplina de cultura geral
que contava com conteúdos específicos das matérias de geografia e da história, tanto
geral quando do Brasil. Por outro lado, a coordenação pedagógica do SEV, em 1966
começou a sugerir como a área-núcleo os Estudos Sociais, e além dos conteúdos das
matérias de geografia e da história, os sentidos sociológicos e antropológicos foram
incluídos ao conceito de cultura. A noção de área para os Estudos Sociais tomou a
proporção de núcleo do processo educativo, senso essa representada como uma zona
intermediária entre as disciplinas de geografia e história, tendo a finalidade do ensino
em tocar nos problemas ligados ao desenvolvimento econômico e social do Brasil.
Art. 123 – A área de Estudos Sociais terá a finalidade de dar ao conceito de
cultura no sentido sociológico e antropológico, em conteúdos da Geografia e
da História, tanto Geral como do Brasil.
§ único – Na elaboração desses conteúdos, será levado em consideração o
tema central ou “core curriculum”, ressaltando, porém, os problemas ligados
ao desenvolvimento econômico e social do Brasil (COORDENADORIA DO
SEV, Regimento, 1966, p. 44).

Estudos Sociais, segundo Maria Nilde Mascellani (2010, p. 106) estaria no centro
do denominado core-curriculum e esse funcionaria como uma ideia potente em
mobilizar outros saberes, sendo capaz de dialogar com outros conceitos das diferentes
áreas do currículo. Portanto, Estudos Sociais no currículo vocacional se relacionaria
com todas as demais áreas, por meio do tema único e central lançado em conjunto com
os alunos e alunas e docentes. Sendo usada a prática da aula-plataforma que serviu
como dispositivo dos docentes e alunos/as para elaborarem em conjunto “uma questão
ou pergunta, ou ainda como um problema – se situava na área de Estudos Sociais, como
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a qual se integravam outras áreas”. A educadora Maria Nilde Mascellani destacou que
os níveis de integração entre as disciplinas ou áreas ocorreriam no percurso do processo
de ensino aprendizagem “pela via da intersecção, para um núcleo comum –
representado, no caso dos vocacionais, pela área de Estudos Sociais” (Mascellani, 2010,
p. 106).
Para a equipe pedagógica a noção de core curriculum explicitaria na proposta
educativa dos vocacionais, tanto do ginasial, como do colegial os valores filosóficos.
Em 1968, quase ao final da experiência ficou definido o currículo dos vocacionais como
“todo conjunto de experiência de vida proposta pela escola, visando o atendimento dos
objetivos propostos e incluindo os meios de sua avaliação” (PPA, 1968, p. 46). A
proposta lógica dessa noção curricular seria proporcionar “o desaparecimento da divisão
entre as ‘matérias’ e da programação particular de cada uma delas” (PPA, 1968, p. 46).

CORE CURRICULUM: CORAÇÃO DO CURRÍCULO VOCACIONAL
Portanto, em vias de ser finalizada a experiência vocacional a prescrição do
Plano Pedagógico e Administrativo dos Vocacionais (SEV, 1968, p. 46 e 47) forneceu
destaque à noção core curriculum elaborada a partir da premissa que “todo conteúdo do
curriculum é um conteúdo de cultura”. E, como tal não se prescreveu em reproduzir os
valores culturais e individualizantes entre os saberes, mais sim no processo de ensinoaprendizagem em fazer “reelaboração da cultura, que elimina as linhas divisórias dos
diversos campos de especialização humana”.
Nesse ponto da experiência, os educadores dos vocacionais prescreveram que o
processo educativo deveria ir além de uma sequencia das experiências didáticas, pois se
fosse tão somente realizar esse fazer sequenciado de atividades estaria anulando toda a
dinâmica cultural imbuída no processo de ensino-aprendizagem. E, assim a equipe
pedagógica ao confeccionar o currículo dos vocacionais buscou se distanciar do sentido
pragmático atribuído ao pensamento de J. Dewey. Essa questão significou uma das
críticas às obras de Dewey, realizadas pela equipe pedagógica desses ginásios e colégios
vocacionais.
A equipe pedagógica dos vocacionais para construírem o core curriculum
buscaram explicitar variados aspectos. Sendo válida a análise de Sandra Marques (1985,
p. 352-356) que destacou as diversas características a serem atribuídas como o ‘coração’
do currículo vocacional, tais como: a) enfoque antropológico do recorte da cultura; b) a
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busca do conhecimento que produza mudanças sociais responsáveis; c) a possibilidade
de trabalhar com um “núcleo gerador de problemas”; c) a forma dinâmica e flexível,
sendo o currículo aberto ao aproveitamento de novas situações; d) o pressuposto do
“amadurecimento” do educando; e) o direcionamento e a interpretação; f) tendo a
premissa lógica e psicológica para recortar situações de aprendizagem; g) “integração
do conhecimento e do ato de conhecer,” por meio de aspectos globais complexos e
dinâmicos; h) “rejeita a separação entre as matérias”.
Destaco a apropriação da ideia base de criar uma imagem simbólica de ‘coração’
para o currículo dos vocacionais, pois estaria respondendo ao empreendimento da
formação do homem-consciência. Segundo o Plano Pedagógico e Administrativo dos
Vocacionais (1968, p. 46) se tinha a intenção de se afastar da noção pragmática de J.
Dewey que seria apenas em “colocar os jovens em situações e experiências de pequena
amplitude onde somente alguns problemas básicos possam ser satisfatoriamente
revolvidos”.
De forma geral, os agentes vocacionais forjaram um currículo que deveria seguir
objetivos prévios que tivessem a dimensão de universalidade e a noção de que enfrentar
problemas no sentido de buscar a evolução histórica para a humanidade. Para tanto,
seria válida a contribuição individual (do eu) para o coletivo (do grupo). Esse foi um
‘coração’ curricular desenhado por meio de apropriações múltiplas de autores,
inicialmente como J. Dewey e J. Piaget. Para na fase subsequente da experiência no uso
do pensamento de J. Bruner e Paulo Freire.
Diante da ampla gama de apropriações relacionadas para a construção do
coração do currículo vocacional, nesse texto destaco a relevância do papel da
experiência e da ação advindos do pensamento de John Dewey. O pensamento de John
Dewey parte de que “a experiência inclui a reflexão como componente indispensável”
(Santomé, 1998, p. 115). Isso faria uma educação como emancipação e ampliação da
experiência. Este pensador não criticou a industrialização, urbanização e o progresso,
todavia criticou como a educação se apropriou desse contexto, isso em resposta a escola
individualista e centrada na competição e concorrência, dos anos de 1920.
J. Dewey sugeriu um currículo progressista no qual a educação se faria por
interesse das crianças. E, esse interesse seria espontâneo quando fossem valorizadas as
experiências que as crianças traziam do meio social, onde circulavam. Foi central a
psicologia infantil na formulação dessa forma de currículo, sendo que sem a experiência
dos jovens e crianças a teoria seria inútil. Portanto, no currículo formulado por J. Dewey
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tinham as caracaterísticas: de pensar por meio de problemas; as crianças ou jovens
seríam dirigidas e o professor um orientador; não há uma disciplina dada de antemão, e
sim o problema específico e as crianças/jovens em busca de se resolver este. O que
fundamentou J. Dewey foi a motivação, o interesse e atenção.
Para J. Dewey, o desenho curricular bebeu da lógica da psicologia voltada para o
que está acontecendo na vida social das crianças, e apelando para a o máximo de
consciência desta própria criança/jovens. E, assim, as práticas educativas teriam sentido
de se fazer coisas para a vida além da escola. Portanto, seria uma educação para a vida
(Dewey, 2002).
O coração do currículo vocacional foi uma apropriação do pensamento de J.
Dewey sendo posteriormente potencializado com a somatória do uso do modelo
proposto por Jean Piaget e por Jerome Bruner. O primeiro tinha o entendimento de que
a atividade da criança/jovem seria o ponto de partida para toda a aprendizagem, no qual
os “incentivos para continuar aprendendo são suscitados no ambiente concreto, do qual
surgem os conflitos capazes de promover o interesse das pessoas e seus desejos de
intervir em sua solução” (Santomé, 1998, p. 115).
Para Jerome Bruner o estímulo do interesse do educando é central. Esse autor
colocou a ação, imagens e símbolos lado a lado como forma de sistema para representar
a realidade, e, desse tripé que o ensino não se poderia “desvincular da realidade ou
apresentar de um modo tão fragmentado aos estudantes, [...], não serve para estimular o
interesse, que é o verdadeiro motor da atividade construtiva” (Santomé, 1998, p. 115).
Daniel Chiozzini (2014) apresentou um documento de circulação restrita dos
professores usado no IV Curso de Treinamento de Professores do SEV, esse foi
elaborado por Francisca Medeiros, em julho de 1964. Nesse, contam uma cópia
resumida do primeiro capítulo do livro “Formação e desenvolvimento de conceitos”, de
autoria de Maria Luiza de Almeida Cunha Ferreira (FERREIRA, [1961-1970]), sendo
as professoras atuantes da cadeira de psicologia educacional do Programa de
Assistência Brasileiro-Americana ao Ensino Elementar – (PABAEE).4 O referido texto
teórico do curso apresentou em forma de lista breve análise da formação de conceitos na
4

Programa de Assistência Brasileiro-Americana ao Ensino Elementar (PABAEE) empreendeu esforços
em divulgar e visava o aperfeiçoamento de professores de cursos normais, com parcerias com
Departamento de Psicologia Educacional ofertaram as bases de psicologia relativos a se assimilar
métodos didáticos em relação ao que se tem na psicologia do desenvolvimento da criança e da psicologia
da aprendizagem. (FERREIRA, [1961-1970], p. 1). E, este mesmo Programa difundiu a área de Estudos
Sociais, como aliada aos preceitos da Escola Nova, em 1953, momento em que o governo brasileiro e dos
Estados Unidos, através deste Programa fizeram chegar inúmeras publicações da área de Estudos Sociais
no Brasil. (SANTOS, 2012) Cópia deste documento foi cedida gentilmente por Daniel Chiozzini.
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organização mental e desenvolvimento da criança sempre em “diálogo com Jerome
Bruner” (Chiozzini, 2014, p. 145) por meio dos seguintes tópicos:
1Os conceitos são uma importante forma de organização da
experiência[...]
2O grande número de conceitos adquiridos incidentalmente atesta a
importância da conceituação na vida diária [...]
3A influência dos conceitos sobre a formação de atitudes é imensa [...]
4Toda a aprendizagem escolar se baseia sobre os conceitos
anteriormente adquiridos [...]
5A aprendizagem de conceitos é o ponto focal do trabalho escolar [...]
6Os conceitos permitem o progresso a níveis mais elevados e abstratos
de pensamento [...]
7A conceituação é uma atividade característica do pensamento humano
(FERREIRA, [1961-1970], p. 14-17).

Os Planos Pedagógicos e Administrativos dos Vocacionais (1968) assinado
genericamente por equipe pedagógica do ensino vocacional, pois conforme Maria Nilde
Mascellani (2010) a não explicitação dos nomes naquela época se relacionou com o
medo da repressão militar,5 sendo as autoras: ela mesma, e as educadoras Maria da
Glória Pimentel, Tiana Guimarães e Yara Boulos. Diante da análise documental
apontada nesse texto o ‘coração’ do currículo vocacional contou com múltiplas
apropriações de modelos pedagógicos em circulação nesse período. Todavia, destaquei
neste texto a noção de experiência6 que pertencia ao pensamento de John Dewey.
Assim, passo a destacar a visão antropológica da cultura apropriada da proposta de
Paulo Freire, que buscava como finalidade curricular a formação da consciência crítica
dos homens.
No referido Plano Pedagógico e Administrativo (1968, p.3) defendeu em sua
introdução o sentido de que pela primeira vez no ensino secundário estaria sendo feito
algo genuinamente brasileiro, isso com a intenção enunciada em atender as “exigências
do Homem brasileiro e de sua realidade”. Esse documento forneceu destaque para o fato
de que a educação no Brasil se servia (sem críticas) de modelos europeus importados. E
dessa forma, totalmente “desencarnados” de nossa realidade e com tom de
“conformismo”, e, do ”apego a ordem vigente”. Por fim, ainda teria marca da “religião
de um Deus que tudo providencia”, e, portanto bloqueando a “criatividade do homem
brasileiro”.

5

Vale ressaltar que em 1967, a repressão imposta às representações estudantis foi acentuada com o
Decreto-lei nº 228, que culpava diretores e reitores pela não observância da adequação dos diretórios
estudantis à Lei.
6
A experiência é uma interpretação que as pessoas fazem do mundo, das coisas, das outras pessoas, não é
algo nítido, é um jogo político.
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Os vocacionais sublinharam a iniciativa de que educação do “homem brasileiro”
se faria por meio do uso do pensamento de Paulo Freire a partir da frase: “não há
Educação fora das sociedades humanas e não há homem no vazio (Paulo Freire)”. O
destaque dado a Paulo Freire, especificada na citação da primeira frase da obra
intitulada: “Educação como prática de liberdade”, de 1969, foi uma apropriação
realizada por Maria Nilde Mascellani.
Os agentes educativos dos vocacionais estavam empenhados na elaboração de
uma resposta aos desafios diários do homem brasileiro, e concluíam que a liberdade se
daria pela conscientização. Essa proposta filosófica foi usada para se moldar um
‘coração’ para o currículo do ensino público vocacional no movimento cultural e
político dos anos de 1960. Nessa influencia pontual de Paulo Freire ao currículo
vocacional, o exemplo de core curriculum destacado para o colegial criado, em 1968,
no Vocacional Oswaldo Aranha, foi expresso por essa sentença: “O homem brasileiro
no processo de desenvolvimento universal”. O ‘coração’ do currículo foi uma ideia ou
grande conceito que serviria para dar direção à interpretação da cultura isso se repetiria
com o “processo histórico, trazendo para o presente à contribuição dos fatos passados”
(PPA, 1968, p. 48).
CURRÍCULO INTEGRADO COMO PRINCÍPIO DA TEORIA DO CONJUNTO
Os agentes pedagógicos em conjunto com os docentes, buscaram explicitar no
Plano Pedagógico e Administrativo dos Vocacionais (SEV, 1968, p. 49)7 os
fundamentos do currículo integrado, por meio de discursos de dois campos, a saber:
antropologia e psicologia. No campo antropológico justificou-se a integração de
conhecimento diante do conceito de que cultura abarcaria todo o fazer humano, e “toda
elaboração do homem na solução de seus problemas e na busca de sua posição como
ser”. Sugerindo a cultura humanista na qual a ciência e a técnica “entram em interação
no processo consciente que homem desenvolve de transformação do meio”. Os
educadores dos vocacionais justificaram a constante complexidade em que a sociedade
estava enfrentando nos anos de 1960 defendendo a pertinência da busca pela atualização
dos conhecimentos a serem ensinados.

7

Segundo Wilson de Faria (1976, p. 53) o documento do PPA composto por 416 páginas foi o
“resultaram da necessidade de apresentação da produção desses estabelecimentos ao Conselho Estadual
de Educação”.
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No campo da psicologia justificou-se a integração de conhecimentos no uso de J.
Piaget que contribuiu com pensamento sobre como se aprende de forma integrada.
Sugeriu as aprendizagens operatórias dos educando para que esses tivessem domínio da
comunicação social, por meio dos diferentes campos de conhecimentos cada vez mais
interligados.
O discurso a seguir destaca como a noção de integração curricular foi sendo
apropriada nos vocacionais, “no momento em que vivemos, de um lado, a profunda
diversificação de especialidades e de outro uma superposição cada vez maior dos limites
destas últimas especialidades no plano geral da cultura” (PPA, 1968, p. 50). Essa
justificativa

contextualizada,

quase

ao

final

da

experiência,

representou

a

inclusão/confirmação da teoria dos conjuntos como forma simbólica de materializar
como as ‘matérias’ do currículo estariam sendo integradas. Essa integração em conjunto
se daria por meio da ideia força do core curriculum e integradas curricularmente em
conteúdos recortados da cultura, sempre tendo como base a problemáticas levantadas
pelos educando e docentes.
Os agentes educativos dos vocacionais usaram um conjunto de justificativas do
campo antropológico e psicológico para confeccionar o currículo integrado e ainda
agregaram a proposta de ensino por unidade, - noção apropriada do ‘Plano Morrison’.
Gradativamente, ao longo da experiência entre 1961 até 1969, os vocacionais recriaram
a noção de Unidade Didática para Pedagógica como modelo a ser defendido para se
implantar um currículo que buscava integrar as disciplinas. A noção de unidade
consistiu em propor aos educando uma amplitude unitária, por meio de um caminho
significativo e coeso para o ensino do educando ocorresse sem isolamento entre as
matérias e que não fosse estático em sua dinâmica.
Para que haja uma unidade é necessário, ainda, que a experiência a ser vivida
e os assuntos a estudar sejam suficientemente amplos e ricos para serem
importantes na vida do aluno e bastante homogêneos para constituírem uma
totalidade coerente. Daí as duas características fundamentais da unidade: a)
deve promover a integração das experiências num todo significativo; b) deve
selecionar as experiências dentro de um campo unitário (Carvalho, 1954,
p.15).

Irene Mello de Carvalho (1954) explicitou a experiência realizada no Colégio de
Nova Friburgo (RJ) de ensino por unidades didáticas. Esta catedrática realizou a
experiência experimental nessa Instituição de ensino secundário, servindo de modelo
que circulou como renovação pedagógica, sendo apropriado pela equipe técnica dos
vocacionais. Esse tipo de ensino por unidades didáticas seria um facilitador no momeno
da coordenação das matérias. E, ainda a unidade de experiência permitiria “conjugar
CadernoCientífico - Nº01 Agosto 2018 - ISSN 2237-2164

52

várias disciplinas em torno de um problema central”. A proposta de unidade tem a
fundamentação da psicologia gestaltista, sendo uma corrente que em seu discurso
explicitou a “necessidade do estudo do todo precede a aprendizagem das partes que
compõem esse todo, o qual, em si, é uma organização e não uma simples agregação de
partes” (Carvalho, 1954, p. 17 e 19).
Yara Boulus (1968) quando fez um relato de experiência sobre a sua atuação
como

orientadora

pedagógica

do

vocacional

de Rio

Claro,

explicitou

os

desenvolvimentos dos trabalhos didáticos no uso da integração das matérias, sendo
conferida por essa pedagoga como a base “orientada pela ideia central contida nos
objetivos [...] onde não apenas as matérias são correlacionadas, mas onde todas as
atividades se integram na busca dos objetivos propostos” (Boulus, 1968, p. 89 e 90).
Assim, Yara Boulus (1968, p. 90) a importância de se ver o conjunto de todas as
ações efetivadas na escola foi explicitada nessa frase quando o “instrumento de
realização desse currículo integrado tem sido nos Ginásios Vocacionais. A Unidade
Didática, mais recentemente denominada por nós de Unidade Pedagógica.” Segundo
esta orientadora em 1968 foi o momento de pós-sistematização da experiência dos
vocacionais. Quando se tem os vestígios sobre a modificação conceitual da unidade
didática tão somente como metodologia e passando para o discurso pedagógico
indicando, tanto uma amplitude da metodologia de integração, quanto uma forma de
apropriação pelos sujeitos praticantes da cultura escolar. Nesse relato de experiência
informou Yara Boulus (1968) inicialmente que se fez uso do modelo pedagógico ditado
por Morrison.
É preciso, entretanto, deixar claro o que entendemos por UNIDADE
PEDAGÓGICA e como a realizarmos, uma vez que, desde que Morrison, em
1926, na Universidade de Chicago, propôs o sistema de “Unidades Didáticas”
para o ensino secundário, ele vem sendo aplicado de maneiras diferentes,
recebendo denominações diversas (Boulos, 1968, p. 90).

Os agentes educativos dos vocacionais com objetivo de integrar os jovens e
crianças ao meio social onde viveram, gradativamente, propuseram uma cultura escolar
nos ginásios e colégios por meio do uso das unidades pedagógicas como um conjunto
de atividades e temas compostos por problemas sugeridos aos alunos e alunas. E, sendo
“propostos numa linha de encadeamento, partindo dos mais simples para os mais
complexos, dos particulares para os universais, sendo sempre de interesse dos alunos”
(Boulus, 1968, p. 90). Essa linha construída do mais simples para o mais complexo
representou a seriação de complexidade que a criança poderia compreender dentro de
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uma escala da 1° até 4° série do ginásio, e depois com aprofundamento no colegial. No
ensino vocacional temos prescrita a noção de unidade pedagógica, como um tipo de
processo de ensino-aprendizagem com foco do desenvolvimento psicossocial do jovem.
Esse discurso comandaria a noção da complexidade dos conteúdos lançados por cada
matéria e senso coordenados pela área-núcleo de Estudos Sociais, isso no campo da
visão prescritiva do SEV.
Do ponto de vista da apropriação de um ex-professor, Wilson de Faria (1976)
considerou a relação do currículo com o processo de ensino-aprendizagem.
A unidade pedagógica, definida como instrumento de realização do currículo
integrado em torno do “core-curriculum”, é fundamentalmente uma forma de
organizar em um determinado processo todas as experiências educativas.
Constituem segmentos do currículo, mas não fragmentos, pois pretende
constituir-se em todos significados que propiciem mudanças
comportamentais no educando em direções consideradas educativas. Envolve
uma preocupação com planejamento baseado em condições da clientela e do
meio ambiente, “vivência” de experiências educativas selecionadas,
organização das mesmas e avaliação (Faria, 1976, p. 58 e 59).

Nos vocacionais a noção de currículo integrado servia como superfície onde se
inscreviam as unidades pedagógicas, que eram materializadas após as proposições em
forma de problema, sempre em conjunto e com participação dos alunos e professores,
na denominada aula-plataforma. Na prescrição promovida pelos agentes pedagógicos
dos vocacionais havia a noção de que o núcleo curricular seria forjado, por meio da área
de Estudos Sociais em relação às demais matérias em todo processo pedagógico
proposto para os educandos. Dessa maneira, uso da reflexão de Jurjo Torres Santomé
(1998) que refletiu sobre o currículo na ordem da integração.
[...] referir-se à inter-relação de diferentes campos de conhecimento com
finalidade de pesquisa ou de solução de problemas. Nesta modalidade, as
estruturas de cada área do conhecimento não seriam necessariamente afetadas
em consequência deste trabalho de colaboração e não originaria uma nova
estrutura de conhecimento. O vocabulário “integração”, como a própria
palavra o sugere, “significa a unidade das partes, que seriam transformadas
de alguma maneira. Uma simples soma ou agrupamento de objetos distintos
ou de partes diferentes não criaria necessariamente um todo integrado”
(PRING, R. 1977, p. 232, apud, Santomé, 1998, p. 112).

O significado de integração na documentação prescritiva analisada nesse texto
apontou para uma apropriação transformadora da equipe técnica pedagógica, no sentido
de sugerir às matérias curriculares apontar para novas estruturas de conhecimento, que
permitissem dialogar com um núcleo comum a todas essas, que foi os Estudos Sociais, e
assim romper com as epistemologias de seus próprios campos de saber. Assim, para o
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autor supracitado, esclareceu o discurso pedagógico do currículo integrado como um
dispositivo forjado a partir do conjunto de três formas de argumentos, a saber:
epistemológico e metodológico relacionado à estrutura das ciências; segundo, os
psicológicos; e, por fim, os sociológicos. O primeiro incide na premissa de que todas as
ciências possuem conceitos e formas de pesquisa, e uma modalidade diferente de
produzir conhecimento seria a “ciência integrada serve para que alunos e alunas
analisem os problemas, não só da perspectiva de uma única e concreta disciplina, mas
também do ponto de vista de outras áreas do conhecimento diferentes” (Santomé, 1998,
p. 113).
No segundo argumento, da ordem do psicológico foram agrupados em três tipos
de subgrupos, a saber: sendo o primeiro para preservar a “idiossincrasia da psicologia
infantil; razões derivadas do papel da experiência na aprendizagem; considerações sobre
a importância dos processos de aprendizagem” (Santomé, 1998, p. 113). No segundo
subgrupo, temos: o interesse das crianças respeitado como defesa da integração com
base nos discursos pedagógicos de Jean Jacques Rousseau, Johan Heinrich Pestalozzi,
Edouard Claparède, Ovide Decroly. No terceiro subgrupo, o processo de aprendizagem
contaria com a crítica do excesso de memorização e encaminharia para “importância
outorgada aos processos, que existem propostas que chegam a colocar a defesa dos
mesmos como veículos ou eixo para integrar as diversas áreas culturais do currículo”
(Santomé, 1998, p. 117).
Por fim, os argumentos sociológicos de defesa da integração estariam na
proposta de humanizar o conhecimento, e, além disso, se teria “a integração é defendida
como uma forma de educação que propicia visões da realidade nas quais as pessoas
aparecem como sujeitos da história”. Assim, esse autor sugeriu o “compromisso de
alunos e alunas com sua realidade e para obrigar-se a uma participação mais ativa,
responsável, crítica e eficiente na mesma” (Santomé, 1998, p. 118).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Plano Pedagógico e Administrativo (1968) foi forjado com base em diferentes
apropriações de matrizes pedagógicas, e assim o currículo integrado dos vocacionais
ganhou um coração, sobretudo por meio da combinação da teoria da psicologia de Jean
Piaget e da teoria de John Dewey. Todavia quando docentes e equipe técnica
pedagógica se apropriaram da leitura destes autores: Jean Piaget (1896-1980), Jerome
Bruner (1915- 2016) e Henri C. Morrison (1871-1945) em circulação no Brasil neste
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período construíram um artefato cultural singular: o core curriculum e o currículo
integrado. Enunciado como distante do viés pragmático, a apropriação de J. Dewey
empreendida pelos agentes educativos colocaram em jogo várias representações de
educação. Incluíram a representação sugeria pelo educador Paulo Freire, sendo
retrabalhada no processo de ensino-aprendizagem por meio do conceito de core
curriculum definido como todo e qualquer conteúdo cultural, ressaltando o viés
antropológico.
Em certa medida, o acréscimo da apropriação do Plano Morrison representou
para os vocacionais, depois de decorridos os cinco anos da experiência, a partir de 1966
uma nova reorganização curricular em forma de currículo integrado. Foi no uso da
noção de unidade pedagógica que se fortaleceu a justificativa de que o novo recorte de
um problema da realidade sociocultural, sempre de interesse dos alunos/as deveria
contemplar uma proposta baseada na ‘teoria do conjunto’. Materializou-se esse
‘conjunto’ em linha de sequencia das matérias do mais simples ao complexo, ou do
particular ao universal no decorrer dos anos (séries) em que os educandos estariam
percorrendo. Esse encadeamento seriado levaria em consideração, sobretudo o discurso
J. Piaget, em relação ao amadurecimento dos alunos/as. Em suma, como objetivo final
da proposta do core curriculum via-se uma apropriação transformadora dos modelos
psicopedagógicos em circulação nesse período, para por meio da investigação do quadro
de realidade (como um recorte de cultura) sugerir a produção de agentes/alunos/as
modificadores de seu entorno social.
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A INFLUÊNCIA DA FILOSOFIA ORIENTAL DO KARATÊ NA
MELHORA DA INDISCIPLINA ESCOLAR
Maykon Caldeira dos Santos1
Marcia de Souza Pedroso Agustini2

RESUMO - Considerando relatos de professores das escolas da rede municipal de ensino pode-se
dizer que o nível de indisciplina dos escolares tem aumentado com o passar dos anos, observando
esse fator surgiu a ideia de que aulas de karatê escolar poderiam ajudar nos hábitos disciplinares
dos alunos. Então, a partir deste pressuposto foi feito uma pesquisa com alunos da rede pública
municipal de Joinville, tendo como objetivo principal proporcionar a melhora da indisciplina dos
alunos utilizando a Filosofia do Karatê-do. Sabendo que o karatê vem de uma tradição japonesa
milenar onde seus praticantes são conhecidos pelo seu autocontrole, disciplina, respeito e
obediência característicos da filosofia oriental da arte marcial. Foi então selecionado um grupo de
escolares da rede municipal de ensino e a partir dai ministrado aulas da modalidade, focando mais
na parte filosófica, que na parte técnica com duração de 3 (três) meses, e ao final da aplicação do
projeto foi aplicado um questionário aos professores das outras disciplinas regulares, com a
aplicação deste questionário pode-se observar através das porcentagens das respostas que houve
uma mudança significativa nos hábitos disciplinares apesar do pouco tempo de aplicação do
projeto. Podemos então observar que os objetivos foram alcançados, os questionamentos foram
respondidos satisfatoriamente, e ao final da pesquisa observou-se que no relacionamento aula
Educação física e nas aulas de outras disciplinas houve uma mudança significativa nos hábitos
disciplinares, conforme as informações obtidas.
PALAVRAS CHAVE: Karatê – Indisciplina – Professores.
ABSTRACT- Considering reports from teachers of the schools of the municipal school network,
it can be said that the level of indiscipline of schoolchildren has increased over the years,
observing this factor arose the idea that school karate classes could help in the disciplinary habits
of the students then from this assumption a research was done with students of the municipal
public of Joinville, having as main objective to provide the improvement of the indiscipline of the
students using the Philosophy of Karate-do. Knowing that karate comes from a millenarian
Japanese tradition where its practitioners are known for their self-control, discipline, respect and
obedience characteristic of the Eastern philosophy of martial art. A group of schoolchildren from
the municipal school network was selected and then taught classes of the modality, focusing more
on the philosophical part, than on the technical part with a duration of 3 (three) months, and at the
end of the application of the project was applied a questionnaire to teachers of other regular
disciplines, with the application of this questionnaire can be observed through the percentages of
responses that there was a significant change in the disciplinary habits despite the short time of
application of the project. We can then observe that the objectives were reached, the questions
were answered satisfactorily, and at the end of the research it was observed that in the relationship
Physical education and in the classes of other disciplines there was a significant change in the
disciplinary habits, and according to the information obtained.
KEY WORDS: Karate - Indiscipline - Teachers
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Brasil.
2 Mestre em educação física professora titular do curso de educação física da Universidade da Região de
Joinville, Brasil.
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INTRODUÇÃO

A Educação Física Escolar ao longo da sua história na educação do Brasil,
em seus pressupostos temáticos, tinham a preparação física constituída por
diferentes ênfases e tendências pedagógicas enraizadas no militarismo da época
bem como um treinamento de atletas que pudessem representar o país em
competições internacionais (BRASIL, 1998).
Este modelo perdurou até a década de 1980 com transformações para uma
Educação Física Escolar configurando uma área do conhecimento da cultura do
movimento destacando suas práticas corporais de forma integrada na escola,
inovando todo o seu repertório motor.
Nessa compreensão, tornou-se necessário novas buscas de soluções para
comportamentos que levam conflitos no contexto escolar procurando compreendelos e encontrar meios

que venham a facilitar as relações, o entendimento dos

motivos que levam aos conflitos e procurando alternativas e soluções para tentar
resolver ou amenizar estes problemas.
Foi por isso, que a ideia deste estudo surgiu de uma necessidade apontada
na experiência vivida como atleta da modalidade esportiva e nas observações do
estágio supervisionado do curso de Educação Física.
Observamos que a questão de indisciplina dos alunos era muito grande e
então se pensou em unir a Filosofia da modalidade do Karatê por meio da mediação,
para que os alunos nas aulas de Educação física aprendessem toda a filosofia da
arte marcial para melhorar a Indisciplina e que os professores das outras matérias
percebessem estas mudanças.
Nesse sentido, o uso pedagógico da prática do karatê como meio de agregar
e que a filosofia desta cultura possa contribuir significativamente para encaminhar os
educandos ao domínio do ímpeto agressivo, ao respeito com os professores, a falta
de atenção e respeito entre os colegas de turma exatamente porque direciona suas
potencialidades de forma saudável à cooperação e à integração.
O caminho do karatê é o autoconhecimento. O carateca deve sempre manter
atitudes corretas, utilizar as técnicas apenas como último recurso, como autodefesa,
em causa nobre.
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O maior tesouro de um individuo é sua honra, e para ser uma pessoa
respeitável, é preciso disciplina. Tente falar menos e ouvir mais, nossa forma de
encarar a vida determina nosso destino. Ser honesto, calmo, sereno, simpático,
alegre, sábio, sincero e otimista. Um carateca de verdade honra sua palavra e seus
compromissos.
Por isso questiona-se:
A filosofia do karatê-do pode influenciar nos hábitos disciplinares dos seus
praticantes? O karatê pode ser usado como ferramenta pedagógica na luta contra
indisciplina escolar?
Para responder estas questões os objetivos deste trabalho é proporcionar a
melhora da disciplina dos alunos utilizando a Filosofia do Karatê-do, fazendo
inovações de práticas pedagógicas da cultura corporal até porque as artes marciais
são consideradas culturas corporais incorporadas no Brasil, sendo uma contribuição
que a cultura oriental das artes marciais faz para transformar grupos sociais como
também criar normas de convivência escolar.

Karatê e sua dimensão histórica
O berço do karatê foi à ilha de Okinawa no Japão, Apesar de não ter nenhum
registro histórico que comprove o fato,
Pereira (2005) comenta que:
Okinawa recebeu o título de berço do Karatê devido à imposição feita pelo
rei Sho Hashi (1372 – 1439), que proibia o uso de armas na ilha. Assim
sendo, os moradores de Okinawa avançaram na criação do Karatê, pois
precisavam se defender de alguma maneira.

Gonçalves Jr. e Lage (2005) ressalta que em 1922, Gishin Funakoshi levou
esta arte para a cidade de Tóquio, capital do Japão. Depois de alguns anos trocando
informações com mestres de Judô, Kendô e Aikidô e mantendo os princípios do
Budô, Funakoshi criou o Karatê.
O autor citado acima, afirma que:
por volta de 1929, Funakoshi muda o nome dessa arte marcial que era
chamada de To-dê (mão chinesa) na época da dinastia Ming, na China, e
posteriormente Karatê-Jitsu (arte técnica), para Karatê-Dô (caminho das
mãos vazias), o que acompanhava a imposição do rei Sho Hashi (mãos
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vazias de armas) e a influência do Zen Budismo (mãos vazias de más
intenções).

Em 1940, o Karatê passou por um período muito conturbado, Tagnin (1975)
relata que nesta época perdeu-se o verdadeiro objetivo do Karatê proposto por
Funakoshi.

Este fato aconteceu por que vários praticantes começaram a criar

novas linhas técnicas com o objetivo de criar status entre eles.
O karatê só foi se expandir pelo mundo, após a segunda Guerra Mundial
primeiramente com os nortes americanos e logo em seguida espalhou-se pela
Europa onde foram criadas as primeiras organizações oficiais afim de regularizar a
arte como competição.
No Brasil, conforme dados da Confederação Brasileira de Karatê (CBK), o
Karatê chegou junto com os imigrantes japoneses na década de 1950, que se
instalaram inicialmente no estado de São Paulo. Os imigrantes trouxeram vários
estilos de Karatê, que aos poucos foram se expandindo para os demais estados
brasileiros.

Karatê e suas raízes filosóficas
Os pensamentos e as formas de imposições de regras de convivência de uma
cultura são geralmente vistos como estranhas a pessoas de outro modo de vida,
especialmente quando mencionamos os povos orientais, na qual sua matriz cultural
é subjetiva ao ocidente. SEED (2008) coloca que:
O desenvolvimento de tal conteúdo pode propiciar além do trabalho
corporal, a aquisição de valores e princípios essenciais para a formação do
ser humano, como por exemplo, cooperação, solidariedade, o autocontrole
emocional, o entendimento da filosofia que geralmente acompanha sua
prática e acima de tudo, o respeito pelo outro, pois sem ele a atividade não
se realizará (SEED, 2008, p.
40)

As artes marciais, contam um complexo conjunto de valores que nada mais
são que uma reflexão sobre o modo de vida oriental. Seus princípios expõem a
rigidez da educação e disciplina do povo do sol nascente da época segundo
(BENEDICT, 2002) não apenas na busca de um objetivo específico tal qual o faz os
ocidentais, mais almejando se tornar, de fato, especialistas em tudo que se propõem
a realizar
Segundo Duncan (1985, p.144):

CadernoCientífico - Nº01 Agosto 2018 - ISSN 2237-2164

61

O Karatê é um esporte essencialmente pacífico e sua finalidade é a defesa,
não o ataque, por isso mesmo, longe de predispor para a violência, cultiva a
cortesia, a boa educação e o respeito ao semelhante, razão pela qual tornase um fator altamente positivo na formação da adolescência”.

Barreira e Massini,( 2003, web ) relatam que A essência do Karatê-Dô criada
pelo mestre Gishin Funakoshi, Pai do Karatê moderno, ressalta que o caráter
doutrinário vai além da prática esportiva, dava ênfase à espiritualidade, moralidade e
a formação da personalidade.
Este estilo de vida doutrinário que está voltado ao respeito e à hierarquia de
mestre para discípulo quando citamos o karatê, também trabalha o respeito
hierárquico entre filhos para pais, e para alunos na formação do cidadão, mostrando
assim que a prática do karatê na escola não deve fazer distinção quanto a
qualidades físicas, condições socioeconômicas, gênero ou etnia.
Por isso, pode fazer parte dos currículos e programas das escolas,
efetivamente, e não apenas na teoria, como consta no art. 27, inciso IV que prevê a
“promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais”
(LEI 9.394/96 – LDB).

Indisciplina no âmbito escolar
De acordo com os dias atuais, podemos analisar que os escolares apresentam
um baixo nível disciplinar no âmbito escolar como, por exemplo: desrespeito no
geral, não respeitam as regras de convivência e não focalizam as atividades de
aprendizagem.

TREVISOL, (p. 1 ) Relata que:
A indisciplina representa um dos principais fenômenos que geram
dificuldades no contexto escolar. Esse fato vem se agravando de tal forma
que nem a escola e nem a família conseguem solucionar o problema. Tal
fenômeno é caracterizado de diversas formas, porém, as ideias acerca
desse

tema

estão

longe

de

serem

consensuais

Isso

se

deve,

particularmente, à complexidade do assunto, à marcante ausência de
resultados de pesquisas, e também à multiplicidade de interpretações que o
tema encerra.
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Segundo Ferreira (1986, p.595) o termo indisciplina pode ser definido como
“procedimento, ato ou dito contrário à disciplina; desobediência; desordem; rebelião”.
Assim, indisciplinado é o indivíduo que “se insurge contra a disciplina”.
Uma outra hipótese muito provável, parte da suposição de que "as crianças
de hoje em dia não têm limites, não reconhecem a autoridade, não respeitam as
regras, e a responsabilidade por isso, é dos pais, que teriam se tornado muito
permissivos". O que se torna mais fácil para todos concordar com essa hipótese do
"déficit moral" como explicativa da indisciplina.

Metodologia

O estudo em questão fez uso de pesquisa de campo, bibliográfica,
quantitativa, qualitativa e descritiva, tendo como instrumento de pesquisa um
questionário que foi elaborado baseado no trabalho de Silva (2012), e foi analisado e
validado por 3 (três ) professores mestres da universidade da região de Joinville –
Univille
Ele consta de 9 (nove) questões formuladas de forma direta e fechadas que
foram respondidas pelos professores das outras disciplinas dos escolares
participantes, apenas após o final da aplicação do projeto não havendo pré-teste
Os escolares participantes da pesquisa foram 35 alunos de ambos os sexos
sendo 15 do sexo masculino e 20 do sexo femininos do sexto ano do Ensino
Fundamental com idades de 11 a 12 anos, matriculados na escola pública municipal,
na cidade de Joinville- SC.
As atividades físicas previstas foram aulas de Karatê-do, com conteúdo desde
a história e sua filosofia, à didática das práticas das técnicas para defesa pessoal e a
luta propriamente dita que estavam mais ligadas ao tema da pesquisa, as aulas
foram ministradas todas as quartas, quintas e sextas feiras durante 3 (três ) meses
seguidos durante as aulas de Educação física regular.

Analise e discussão dos resultados
Após o computo dos resultados dos questionários e do término das atividades do
Karatê, obteve-se os resultados classificados a seguir:
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64

65

66

67

68

Quando questionados se a pratica do Karatê no ambiente escolar pode trazer
benefícios aos escolares no sentido de melhorar sua disciplina, seu aprendizado e
diminuir os níveis de agressividade 100% das respostas dizem que sim, podemos
assim notar que os professores acreditam que a modalidade pode sim ser
trabalhada no âmbito escolar trazendo benefícios aos escolares.

Discussão e resultados

Contudo, a pesquisa propôs um estudo que relaciona os alunos do projeto
com a postura disciplinar desses escolares no ambiente escolar por meio da filosofia
do Karatê. A ideia foi mostrar se a filosofia dessa arte marcial poderia influenciar nos
hábitos disciplinares dos seus praticantes. Quando analisamos o questionário
proposto

pelo

pesquisador

observou-se

que

em

todos

os

aspectos

de

comportamento, disciplina, socialização, relacionamento com colegas e professores,
e assiduidade, todos tiveram indicativos de melhora, com isso constatou-se que a
filosofia do Karatê traz muitos benefícios principalmente para o combate a
indisciplina escolar.
A ideia de se fazer este projeto, vem ao encontro com a experiência do
professor no treinamento do karatê ao longo da sua vida escolar, por meio de
projetos públicos implantado nas escolas municipais de Joinville.
Contudo a presente pesquisa veio com o objetivo principal de melhorar os
hábitos disciplinares dos escolares a partir da pratica do Karatê e seus
ensinamentos a partir da sua filosofia e como específicos, verificar a efetiva melhoria
da disciplina dos escolares através de aulas de Karatê.
Podemos dizer com base nos dados obtidos através dos questionários
respondidos pelos professores que matém um contato diário com os alunos e
tiveram uma melhor noção das mudanças adquiridas durante a aplicação do projeto,
que apesar de pouco tempo de aplicação pode-se notar uma mudança significativa
nos hábitos disciplinares e conforme as questionários respondidos pode-se notar
também que os professores acreditam que as aulas de Karatê trouxeram uma
mudança significativa no comportamento dos alunos.
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A pesquisa intitulada “A influencia da filosofia oriental do Karatê na melhora
da indisciplina escolar” como questionamento a ideia de utilizar os ensinamentos do
Karatê nas aulas de Educação física como um modo de melhorar os hábitos
disciplinares em todas as aulas na escola.
Podemos

então

observar

que

os

objetivos

foram

alcançados,

os

questionamentos foram respondidos satisfatoriamente, e ao final da pesquisa
observou-se que no relacionamento aula Educação física e nas aulas de outras
disciplinas houve uma mudança significativa nos hábitos disciplinares, e conforme as
informações obtidas.
Nos questionários respondidos pode-se constatar também que os professores
acreditam que as aulas de Karatê trouxeram uma mudança significativa apesar de
pouco tempo de aplicação.
Acredita-se que seria interessante proporcionar aos alunos a filosofia do
Karatê nas aulas de Educação física, não precisando ser na sua íntegra, mas que
cada profissional de Educação física utilizasse os ensinamentos filosóficos da
melhor maneira possível, pois no caso deste artigo as respostas foram muitos
significantes fazendo que a filosofia seja imprescindível na melhora da indisciplina.
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A LITERATURA DE CORDEL COMO POSSIBILIDADE DE
AMPLIAÇÃO DE HABILIDADES NOS PROCESSOS DE AUTORIA
THE LITERATURE OF TWINE AS A POSSIBILITY OF EXPANSION
OF SKILLS IN THE PROCESSES OF AUTHORSHIP
Kétarine de Matos Gomes¹
Jordelina Beatriz Anacleto Voos ²
RESUMO - O presente artigo é resultado do processo de estágio curricular supervisionado
obrigatório que faz parte da matriz do curso de licenciatura em pedagogia, desenvolvido em
etapas, entre elas a pesquisa e a intervenção que fundamentaram esta produção, tendo como
fio condutor o seguinte problema: verificar se a Literatura de Cordel poderia ser introduzida
nos anos iniciais do ensino fundamental mediando processos de autoria. Com o objetivo de
promover o desenvolvimento das habilidades de leitura e de escrita das crianças, a
metodologia utilizada na pesquisa foi do tipo etnográfico de cunho qualitativo. Participaram
deste processo professoras dos anos iniciais do ensino fundamental e crianças do 4º ano.
Como resultado do projeto foram produzidos pelas crianças folhetos de cordel, evidenciando a
importância das crianças se reconhecerem nos processos de autoria, efetivando e ampliando as
habilidades de leitura e escrita.
PALAVRAS CHAVE: Estágio Curricular; Literatura de Cordel, Processos de Autoria.
ABSTRACT -This article is a result of the compulsory supervised curricular internship
process that is part of the matrix of the degree course in pedagogy, developed in stages,
among them the research and intervention that founded this production, having As a
conductor wire The following problem: Verifying that the string literature could be introduced
in the early years of elementary school mediating authoring processes. In order to promote the
development of the reading and writing skills of children, the methodology used in the
research was of the ethnographic type of qualitative nature. They participated in this process
teachers of the early years of elementary school and children of the 4th year. As a result of the
project were produced by the children leaflets of twine, showing the importance of the
children recognize themselves in the processes of authorship, effective and expanding the
skills of reading and writing.
KEY WORDS: Curricular Internship; String Literature, Authoring Processes.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O estágio curricular supervisionado obrigatório é um dos momentos mais esperados
pelos acadêmicos dos cursos de formação de professores, pois para muitos este será o
primeiro contato efetivo com sua futura área de atuação. Neste contexto, o estágio curricular
supervisionado obrigatório apresenta caráter decisivo tanto no objetivo profissional do
graduando como na formação de sua identidade docente.
O estágio, nas citações de Pimenta e Lima (2012, p. 24), tem a finalidade de “integrar
o processo de formação do aluno, futuro profissional, de modo a considerar o campo de
atuação como objeto de análise, investigação e interpretação crítica”, proporcionando, durante
este período, aos acadêmicos a oportunidade de relacionar o conhecimento teórico
desenvolvido nas diversas disciplinas já cursadas com o conhecimento da realidade vivenciada
no campo de atuação, aprimorando seu conhecimento, na formação, enquanto práxis
pedagógica.
Conclui que o estágio, ao contrário do que se propugnava, não é atividade prática,
mas teórica, instrumentalizadora da práxis docente, entendida esta como atividade
de transformação da realidade. Nesse sentido, o estágio curricular é atividade teórica
de conhecimento, fundamentação, diálogo e intervenção na realidade, esta, sim,
objeto da práxis. Ou seja, é no contexto da sala de aula, da escola, do sistema de
ensino e da sociedade que a práxis se dá (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 24).

O estágio curricular supervisionado foi desenvolvido em três etapas distintas:
observação, inserção e participação que deram origem a temática da pesquisa e do projeto de
intervenção que fizeram parte da última etapa e que compreendeu o processo de intervenção.
A pesquisa no estágio, como método de formação de futuros professores, se traduz,
de um lado na mobilização de pesquisas que permitam a ampliação e a análise dos
contextos onde os estágios se realizam; por outro e em especial, se traduz na
possibilidade de os estagiários desenvolverem posturas e habilidades de pesquisador
a partir das situações de estágio, elaborando projetos que lhes permitam ao mesmo
tempo compreender e problematizara situações que observam (PIMENTA; LIMA,
2012, p. 46).

A temática da pesquisa surgiu durante a participação em uma feira multicultural,
realizada, na escola campo de estágio, sobre a cultura africana nos estados brasileiros. Entre
os conteúdos abordados, encontrava-se a Literatura de Cordel. A temática explorada de forma
superficial, naquele momento, causou expectativas nas crianças e nos professores também. O
tempo escasso não permitiu o devido aprofundamento.
Visando, então, atender o interesse inicial demonstrado pelas crianças, a pesquisa, o
projeto de intervenção e o planejamento foram norteados pela Literatura de Cordel com o
objetivo de promover o desenvolvimento de habilidades de leitura e de escrita de crianças, de
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uma escola da rede pública, mediado pela literatura de cordel, como prática pedagógica
interdisciplinar. A metodologia utilizada na pesquisa foi do tipo etnográfico de cunho
qualitativo. Participaram deste processo professores dos anos iniciais do ensino fundamental e
crianças do 4º ano.
Considerando que literatura faz parte do currículo em todas as etapas da educação
básica e deve ser abordada de forma interdisciplinar inferiu-se, então, que a literatura de
cordel, no período dedicado à docência durante o estágio, assumiu papel de destaque no
desenvolvimento da leitura e da escrita, das crianças, dialogando com diferentes conteúdos
curriculares.
Como resultado do projeto foram produzidos, pelas crianças, folhetos de cordel
evidenciando a importância das crianças se reconhecerem nos processos de autoria,
efetivando e ampliando o hábito de leitura e as habilidades de leitura e escrita.
Na estruturação do artigo, descreve-se as etapas do estágio curricular supervisionado, a
pesquisa e a devida fundamentação teórica, bem como os dados coletados e a respectiva
análise e, por fim o relato da experiência da intervenção.

PRIMEIRAS CONSTATAÇÕES
O estágio curricular obrigatório na modalidade anos iniciais foi realizado em uma
escola de educação básica mantida pelo Governo do Estado de Santa Catarina, localizada na
cidade de Joinville, em um bairro de classe média baixa.
Os educandos pertencentes à escola estão inclusos na faixa etária entre 6 e 18 anos,
salvo exceções acima desta faixa para estudantes do ensino médio noturno, na grande maioria
moradores deste mesmo bairro e imediações.
Para dar início ao estágio curricular a acadêmica fundamentou-se teoricamente a
respeito da importância e significado do estágio para a formação acadêmica e para a
construção da identidade do docente.
Na etapa de observação a acadêmica teve a oportunidade de contemplar a instituição
em sua totalidade, visualizando, na prática, o que havia sido exposto na universidade na
teoria. “A observação do campo de estágio permite que o educador em formação relacione a
teoria com a prática, uma vez que a teoria deverá ser formulada e utilizada nas necessidades
concretas da realidade educacional” conforme afirma Soares et al, (2009, p.182). Durante esta
etapa, efetuou a leitura do Projeto Político Pedagógico, observou as salas de atividades e as
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relações entre educadores e educandos, bem como a prática pedagógica institucional. Foi
possível perceber que a concepção pedagógica vivenciada pela escola não tem uma matriz
única, pois no cotidiano são observadas práticas pedagógicas distintas.
A etapa de inserção e participação ocorreram concomitantemente, cada qual dentro de
suas especificidades. A participação efetivou-se em diferentes momentos. Entre eles, auxílio
aos professores e às crianças, conselho de classe e reunião pedagógica e o momento em que a
acadêmica percebeu a oportunidade de se engajar como forma de inserção na realidade
daquele espaço educativo, em um evento cultural promovido pela instituição, tendo a cultura
africana como temática, atendendo a determinação da Lei n. 9.394/96.
Inserida no cotidiano da instituição, a estagiária auxiliou a professora do 4º ano do
ensino fundamental na organização das atividades e de materiais a serem expostos na feira. O
4º ano apresentou a cultura do estado da Paraíba, que tratou superficialmente da literatura de
cordel, surgindo, durante aquela atividade. o tema que norteou o projeto de intervenção.
Na etapa de intervenção a acadêmica, já inserida na escola, desenvolveu uma pesquisa
bibliográfica a respeito da Literatura de Cordel, exímia representante da cultura popular
brasileira. Este referencial fundamentou a proposta de docência que deu origem a um
planejamento interdisciplinar, no diálogo, com os diferentes conteúdos curriculares.

O PROJETO DE INTERVENÇÃO
Partindo do processo de observação e da inserção, a acadêmica no papel de agente
investigador, coletou dados no campo de estudo adotando a abordagem qualitativa, e os
princípios da etnografia, para fundamentar o projeto de intervenção.
A pesquisa, do tipo etnográfico consiste na inserção do pesquisador no ambiente a ser
pesquisado, quando este irá interagir com os membros e situações do grupo de estudo
permitindo ao investigador observar as significações atribuídas pelos sujeitos da própria
pesquisa dentro do contexto cultural em que estão inseridos, sendo estes fortes indicativos
para os resultados que serão alcançados.
a etnografia tem como característica enfocar o comportamento social no cenário,
confiando em dados qualitativos, em que as observações e interpretações são feitas
no contexto da totalidade das interações humanas. Os resultados da pesquisa são
interpretados com referência ao grupo ou cenário, conforme as interações no
contexto social e cultural e a partir do olhar dos sujeitos participantes da pesquisa
(SILVA et al, 2010, p.4).
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Neste sentido, a pesquisa foi essencial ao processo de estágio curricular
supervisionado, pois norteou o projeto de intervenção e consequentemente o planejamento de
docência conforme as constatações de Pimenta; Lima (2012, p. 221) que apresenta “o projeto
como um caminho teórico metodológico de mão dupla para a formação dos estagiários e para
a criação de possibilidades de melhorias na escola”.
Para a coleta de dados foi aplicado um questionário com 5 questões abertas com os
docentes que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental e as crianças que frequentam o
quarto ano. A amostra foi composta por 5 professoras (4 responderam os questionários) e as
crianças do quarto ano que responderam as mesmas questões. Porém para atender a realidade
das crianças, foi realizada uma roda de conversa sobre as respostas das questões. Os
resultados da pesquisa realizada com as crianças estão disponibilizados no quadro 1.
Quadro 1 – Entrevista com as crianças
Questões
1. O que é literatura?
2. Que tipo de literatura vocês leem na
escola?
3. Que tipo de literatura vocês leem em
casa?
4. Que tipos de literatura você tem acesso
na biblioteca da escola?
5.
Vocês conhecem a literatura de
cordel?
Fonte: Acervo da Estagiária

Respondentes – crianças
É como você lê.
Literatura é imaginação
Literatura é criatividade
Livros, revistas, gibis, histórias, Diário de Um Banana, Diário
Otário e textos.
Gibis, livros da biblioteca, comentários de vídeos do You tube,
redes sociais, bíblia, Diário Otário,
Gibis, Diário de Um Banana, Monica Jovem, livros de pesquisas,
livros de atividades.
Sim, conhecemos na feira multicultural.

Na roda de conversa, realizada com as crianças, foi possível perceber que elas, ainda,
não tinham clareza do conceito de literatura, porém conheciam e tinham contato com vários
tipos diferentes de literatura, evidenciando que as atividades na biblioteca escolar tinham
resultados positivos, expressando também que havia relação entre o que liam na biblioteca e a
leitura em casa. Este dado indicava, também, que a turma tinha o hábito de ler e a escola
incentivava este processo, emprestando os livros.
Ao serem questionadas se conheciam a literatura de cordel a resposta positiva, das
crianças, foi unânime, pois este gênero havia sido apresentado na feira multicultural e todas
haviam tido o primeiro contato com versos cantados no estilo de cordel, como também, a
escrita de uma quadra (estrofe de quatro versos) que haviam apresentado na feira (que ocorreu
na escola no mês anterior a pesquisa). Respondendo à questão 5, durante a roda de conversa,
as crianças complementaram as respostas enfatizando o quão interessante era a literatura de
cordel, confirmando a expectativa da estagiária sobre o tema do projeto de intervenção.
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No quadro 2, como segue, foram apresentadas as respostas das professoras dos anos
iniciais do Ensino Fundamental a respeito dos conhecimentos e práticas mediadas pela
literatura de cordel.
Quadro 2 – Entrevista com as professoras do ensino fundamental – anos iniciais.
Perguntas
1. O que vocês entendem por literatura?

2. Que tipo de literatura está disponibilizado
na biblioteca para as crianças?

3. Dentre as literaturas disponibilizadas
encontra-se a literatura de cordel?
4. Dentre as literaturas tratadas com as
crianças é abordada a literatura de cordel?

5. Se não tem na biblioteca a literatura de
cordel, como vocês proporcionam o contato
das crianças com esse tipo de literatura?

Respostas
Prof.ª 1. É a manifestação escrita nos diferentes gêneros
literários, de uma determinada cultura e época.
Prof.ª 2. É a arte de criar, emocionar através de uma
história.
Prof.ª 3. É um meio de você manifestar as expressões
culturais e artísticas de uma determinada época.
Prof.ª 4. São escritos artísticos de diversos gêneros e
funções.
Prof.ª 1. Contos; crônicas; romances; literatura de cordel;
literatura infantil e infanto juvenil; história em
quadrinhos.
Prof.ª 2. Contos, poesias, poemas, revistas, jornais,
romances.
Prof.ª 3. Literatura de cordel, infanto juvenil, crônicas,
poesias, infantil, clássicos, prosa, romance.
Prof.ª 4. Diversos contos, romances, literatura infanto
juvenil, poesias, dicionários, entre outros....
Prof.ª 1. Sim, mas o acervo é pouco.
Prof.ª 2. Sim
Prof.ª 3. Sim, um pequeno acervo.
Prof.ª 4. Sim, pouco, mas tem.
Prof.ª 1. Sim. Pois faz parte da cultura do país e é uma
forma em que as crianças interagem com a cultura social,
expressão oral e a função social da escrita.
Prof.ª 2. Sim
Prof.ª 3. Nunca abordei esta literatura com os primeiros
anos.
Prof.ª 4. Sim. Mas eu com os meus segundos anos ainda
não abordei.
Prof.ª 1. Com os livros didáticos e pesquisas na
informática.
Prof.ª 2. Levamos na biblioteca e em sala fazemos leitura
e interpretação de texto.
Prof.ª 3. Muita literatura que desejo trabalhar e não
encontro na biblioteca busco e retiro da internet.
Prof.ª 4. Nós temos na biblioteca, mas também podemos
pesquisar mais na internet.

Fonte: Acervo da Estagiária

Analisando as respostas fornecidas pelas professoras, inferiu-se que a literatura de
cordel, apesar de conhecida, era pouco enfatizada no currículo talvez pelo fato das poucas
obras no acervo de biblioteca. Outra inferência, diz respeito a preferência dos professores
pelos contos infantis clássicos apropriados à faixa etária das crianças dos anos iniciais do
ensino fundamental.
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A partir destes resultados, ficou evidente a necessidade de integrar, no planejamento
da docência, os conteúdos curriculares de forma interdisciplinar empregando o gênero
literário Literatura de Cordel, como suporte e os processos de autoria, como fio condutor.

O CORDEL COMO POSSIBILIDADE DE PROCESSOS DE AUTORIA
É nos anos iniciais que as crianças começam a se integrar aos processos de leitura e
escrita de forma mais complexa. Nesta fase da vida, os pequenos começam a ter a consciência
crítica da importância de sua participação ativa na sociedade.
Sabe-se que o ser humano está em constante formação e convive com os processos de
letramento desde muito cedo, e é durante a infância que diversos conceitos e valores são
formados e estabelecidos, sendo assim, é neste momento que as crianças sentem-se
pertencentes ou não à sociedade e se reconhecem como membros ativos do processo de
construção do conhecimento.
Em meio a esse desenvolvimento constante, observa-se no meio educacional os
processos de autoria, quando a criança se reconhece como produtor de registros orais e
escritos que expressam seus pensamentos e reflexões acerca de determinado tema, e quando
se posiciona perante a sociedade como um produtor ativo e crítico do conhecimento.
Com o domínio dos textos orais e escritos o homem inscreve-se participante do seu
grupo social, através dos textos constroem-se as práticas sociais e se torna possível
participar significativamente do movimento de construção do conhecimento, ainda
que o processo de distribuição do conhecimento e participação social não seja
homogêneo. Através da linguagem, expressa de forma oral ou escrita. O individual
especifica-se no todo social, podendo-se reconhecer cada unidade como parte de
uma diversidade maior (CLEMENTE, 2002, p. 5-6).

A partir das ações presentes em ambientes de escolarização, as crianças desenvolvem
seu vocabulário e em consequência seu conhecimento em face do processo de textualização,
pois é através da prática que a escrita é aprimorada e o poder de argumentação e significação
das crianças é desenvolvido.
Na Proposta Curricular de Santa Catarina (1998, p.86) consta que “este trabalho
fundamental de criar autoria é papel da escola, é papel do professor”, que é um dos principais
incentivadores no desenvolvimento e apropriação das crianças pela autoria de sua produção
escrita. Cabe ao docente elaborar propostas pedagógicas inovadoras que proporcionem
sentido e prazer à criança na elaboração dos seus textos, conduzindo a prática pedagógica de
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forma a enaltecer os pontos fortes, adotando medidas para que as fragilidades sejam superadas
ou então minimizadas, ainda, durante o período escolar.
Neste sentido, tendo os processos de autoria como fio condutor, a Literatura de Cordel
como suporte e a interdisciplinaridade como abordagem curricular, vislumbrava-se
proporcionar às crianças o contato com a prática da leitura e da escrita, porém não somente
como consumidoras de conteúdos ou assimiladoras de conhecimento, mas como autores da
sua escrita e produtores de conhecimento.
A Literatura de Cordel tem origem Europeia e faz parte da literatura popular, chegou
ao Brasil no período da colonização junto com os imigrantes europeus e recebeu a influência
dos povos indígenas que aqui viviam e dos negros que chegaram ao nosso país no período da
escravidão. Cada etnia com as suas especificidades contribuiu para nossa formação cultural,
em especial citando a literatura, a prática da oralidade é determinante nesta formação, pois é o
fundamento da escrita.
Os indícios da literatura de cordel estão ligados à divulgação de histórias
tradicionais, narrativas de velhas épocas, que a memória popular foi conservando e
transmitindo; são os chamados romances ou novelas de cavalaria, de amor, de
narrativas de guerras ou viagens ou conquistas marítimas. Mas ao mesmo tempo, ou
quase ao mesmo tempo, também começaram a aparecer, no mesmo tipo de poesia e
de apresentação, a descrição de fatos recentes, de acontecimentos sociais que
prendiam a atenção de populares. Antes que o jornal se espalhasse, a literatura de
cordel era a fonte de informação (PROENÇA, 1982, p.28).

Segundo Silva (2010, p. 303) “é através da linguagem, em suas inúmeras formas, que
os indivíduos interagem entre si”, ou seja, as histórias e saberes de diversas etnias eram
transmitidos entre as gerações na forma oral, respeitando e valorizando as pessoas de mais
idade como principais detentores do conhecimento. Diante da necessidade de registrar esse
aspecto tão importante da cultura popular, surgiu a prática da escrita, aplicada em diversos
gêneros textuais diferentes ao longo dos tempos.
Os Folhetos de Cordel, uma das denominações dessa literatura, que surgiu na
península ibérica, na maioria das vezes eram escritos em versos ou eventualmente em prosa e
impressos em papéis de baixo custo, em geral papel jornal e receberam este nome em função
da forma como eram expostos ao público, em feiras ou locais de grande circulação de pessoas,
pendurados em cordões, espalhados no chão ou em cima de caixotes, enquanto o folheteiro ou
cordelista declamava, ou ainda, cantava a história aos possíveis compradores instigando-os a
levar a diante a história impressa e comercializada a valores populares.
Evaristo (2000, p.122), afirma que o Cordel é,
Caracterizado pela oralidade e integrante da cultura popular em verso, esse gênero
apresenta algumas peculiaridades. Situado entre a oralidade e a escrita, o cordel é
uma modalidade com duas vias de chegada ao leitor. Num primeiro momento o

CadernoCientífico - Nº01 Agosto 2018 - ISSN 2237-2164

79

poeta “canta” seus versos para um público específico para, num outro momento,
atingir seu objetivo maior: vender seus folhetos impressos, onde figuram
propriamente seus poemas. Os livretes de cordel são mercadorias e o texto escrito é
o produto a ser comercializado.

A Literatura de Cordel é marcada por alguns aspectos comuns. A escrita mais popular
é composta por sextilhas, estrofes com seis versos, que apresentam rima no segundo, quarto e
sexto verso, bem como também podem ser escritas em setessílabicas ou quadras e raramente
poemas de dez versos. Segundo Maxado (1980), os cordéis também podem se apresentar em
forma de canções e orações, alguns tipos de poesia mnemônica que utilizam a sátira em sua
produção e também o ABC que inicia as estrofes em ordem alfabética, ou ainda as parlendas
ou rodas infantis.
Os folhetos de cordel ainda podem ser classificados em históricos, didáticos e
educativos, biográficos, de louvor ou homenagem, de propaganda, de promoção, cômicos ou
maliciosos, religiosos ou infantis, de filosofia, de romance e bravura, entre outros, cada qual
transmitindo seu recado. Outra característica marcante dos folhetos de cordel refere-se a
impressão em xilogravura.
Articulando esse referencial, à prática pedagógica, a literatura de cordel configurou-se
como possibilidade para abordagem interdisciplinar. Nas lições de Bender (2007, apud
SILVA et al, p.309),
A literatura, em uma acepção mais ampla, consiste numa forma de reflexão acerca
do mundo, expressando uma realidade. Ela não é trabalho individual. Pelo contrário,
é produto da sociedade humana, pois reflete e revela de forma não explicita os
valores, os costumes e as realizações de uma determinada época. [...] a literatura é
percebida como um produto cultural, que por meio de seu instrumento, a palavra,
propicia possibilidades de expressão de ideias e sentimentos.

Os textos e linguagens alternativas se apresentam as instituições de ensino e aos
docentes como novos recursos de disseminação dos conteúdos curriculares, como por
exemplo a literatura popular brasileira, como representação cultural do país e que tem sua
produção concretizada pelo povo que a produz e consome como forma de comunicação.
Como representação cultural, de caráter interdisciplinar, a literatura de cordel desde o
seu surgimento em nosso país, já dispunha de caráter didático e educativo, pois estes eram
utilizados na alfabetização daqueles que só tinham o folheto como suporte, para conhecer as
letras, de acordo com Maxado (1980).
Nos ensinamentos de Silva et al (2010, p.312), “a interdisciplinaridade consiste na
junção de componentes curriculares ou áreas de conhecimento diferentes, tendo como
objetivo a construção do conhecimento conjunto”, neste sentido, é possível disseminar os
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conteúdos escolares integrando-os por intermédio dos folhetos de cordel, desconstruindo
assim a ideia de fragmentação do conhecimento facilitando os processos de autoria.
Considerando o contexto escolar da educação básica, há vários motivos para se
explorar o gênero Literatura de Cordel. Entre eles, a produção textual, os temas transversais, a
formação do leitor, a leitura de imagens, o desenvolvimento do raciocínio e de atitudes
críticas e reflexivas, a inserção da criança em contextos culturais, entre outros.
Abordar a Literatura de Cordel em sala de aula implica refletir entre outras coisas,
sobre as concepções e leitura, literatura e ensino postos em prática no cotidiano das
escolas. Seria propor uma forma de estimular os alunos a enxergarem o que há por
trás dessas produções textuais, não só no que diz respeito ao texto em si, mas com
relação às vozes que ele traz consigo (ALVES, 2008, p. 108).

A DOCÊNCIA COM EXPERIÊNCIA DA ARTICULAÇÃO
A prática pedagógica fundamentada, a partir do projeto de intervenção, atendeu aos
princípios da interdisciplinaridade, promovendo a articulação entre os temas do currículo
escolar com a prática da leitura e o desenvolvimento dos processos de escrita e autoria das
crianças, mediada pela Literatura de Cordel.
Enquanto prática pedagógica, entendemos que agíamos de forma interdisciplinar ao
construir coletivamente o saber, ao buscar, juntos, o novo, o risco, a descoberta, o
diálogo, a troca, o conhecer, deixando que cada um assumisse a sua própria prática
dentro dos próprios limites (FAZENDA, 1999, p. 92).

Durante o período de docência, espaço da sala de referência da turma, foi alterado
conforme as necessidades de executar o planejamento. As crianças decidiram como organizar
o ambiente (formação de grupos, disposição do mobiliário e de materiais) para cumprir as
atividades que lhes foram propostas.
Inicialmente, foi apresentada uma sessão de vídeos tratando da Literatura de Cordel,
para inspirar e motivar as crianças. Após esta introdução, elas organizaram-se em duplas e
iniciaram a autoria de um folheto de cordel que teria continuidade durante a semana. A
socialização da produção seria feita ao final do processo de intervenção.
É preciso que estudantes tenham vivenciado interações como autores por meio de
tais gêneros antes de realizar as produções. Ninguém escreve [...] sem ter vivenciado
esse tipo de interação com os autores, que já os escreveram, ter compreendido o que
é esse gênero [...] (PROPOSTA CURRICULAR DE SANTA CATARINA, 2014,
P.127).

A temática da intervenção foi articulada aos conceitos e aos conteúdos das demais
disciplinas da matriz curricular, conforme a solicitação da professora regente. Por exemplo,
leitura e escrita, problemas, resolvidos pelas crianças, envolvendo as quatro operações
fundamentais nasceram de narrativas em folhetos de cordel, bem como a elaboração de
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tabelas, montagem e interpretações de gráficos, pesquisas e a socialização de resultados sobre
a reciclagem de resíduos sólidos e a sustentabilidade. As crianças, também, experimentaram a
técnica da isopogravura, semelhante à xilogravura, utilizando-a na confecção das capas dos
folhetos de cordel.
Com os folhetos finalizados, foi organizada a socialização das atividades projeto. No
que diz respeito à forma de exposição, veio à tona o tema das feiras livres. As crianças
citaram a Feira do Príncipe, que ocorre em Joinville, como uma possibilidade de exposição
dos folhetos escritos por elas. Então, foi montada, pelas crianças e estagiária, na sala de
atividades da turma, uma banca de feira utilizando os materiais produzidos durante a
aplicação do projeto.
Na escola, a socialização de todos os conhecimentos científicos (saberes formais) e
o reconhecimento das experiências cotidianas dos sujeitos e de seus saberes
populares e culturais possibilita não apenas a democratização do ensino, mas
também um espaço aberto ao debate, à experimentação e à inovação pedagógica
(PROPOSTA CURRICULAR DE SANTA CATARINA, 2014, p. 88).

As crianças e professores das demais turmas e os colaboradores da área administrativa
da instituição apreciaram a exposição e as cantorias de cordel produzidas e socializadas pelos
próprios autores, as crianças. As audições foram realizadas de forma intercalada, em função
do espaço limitado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de estágio curricular supervisionado é fundamental ao profissional da
educação, em formação, pois o insere no campo de atuação oportunizando a vivência da
profissão professor de forma efetiva.
Vivenciar à docência permitiu a reflexão a respeito da educação nos anos iniciais do
Ensino Fundamental. Esta modalidade vai além do ensinar, sua grande atuação é dentro do
educar para a vida, para a convivência em sociedade, respeitando as particularidades de cada
criança, bem como, o seu tempo, em tempos que não se tem tempo para nada.
Proporcionar às crianças à possibilidade de se reconhecerem como autores da sua
própria obra, foi um processo desafiador, visto que foi durante a intervenção que este
sentimento foi consolidado e ocorreu em função da pesquisa, projeto de intervenção e
planejamento elaborados e adaptados à realidade dos envolvidas no processo, demonstrando
que a prática pedagógica com embasamento teórico é a chave do sucesso no processo
educacional, tanto para o docente que apresenta conteúdos com procedência, como para os
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educandos que conseguem perceber que o ato da construção do conhecimento pode ser uma
atividade produzida por eles e não somente transmitida por outra pessoa em momentos préestabelecidos para esse fim, em disciplinas fragmentadas, por exemplo.
Foi essencial ao processo de formação inicial da acadêmica os projetos desenvolvidos
durante o estágio curricular supervisionado e a convivência com os colegas de profissão, entre
estes os professores da graduação, os docentes do campo de estágio e as colegas de classe,
constatando que é no dia-a-dia, em uma escola, que o profissional da educação constitui a sua
identidade pessoal e profissional.
Nas lições de Nóvoa (1995, apud Kimura et al., 2012, p.10),
Esta profissão precisa de se contar: é uma maneira de compreender em toda a sua
complexidade humana e científica. É que ser professor obriga a opções constantes,
que cruzam a nossa maneira de ser com a nossa maneira de ensinar, e que
desvendam na nossa maneira de ser.

O processo de formação muitas vezes é doloroso, mas é também transformador da
personalidade humana, que se molda a partir dos exemplos e vivências que a docência e a
vida em sociedade proporcionam, diariamente.
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RESENHA CRÍTICA: “MULHERES DESTINADAS AO ÊXITO:
TRAJETÓRIAS ESCOLARES E PROFISSIONAIS DE EXALUNAS DO CURSO CIENTÍFICO DO COLÉGIO CORAÇÃO DE
JESUS DE FLORIANÓPOLIS (1949- 1960)
Bianka Maria Delagracia1
RESUMO:

O presente trabalho busca trazer a partir da análise do livro “Mulheres

destinadas ao Êxito: Trajetórias de ex-alunas do Colégio Coração de Jesus de Florianópolis
(1949-1960), compreender através da pesquisa histórica elaborada pela autora um pouco mais
sobre a incorporação do curso científico dentro do Colégio Coração de Jesus, caracterizado
pelo catolicismo e pela formação de meninas. Como também analisar através da narrativa de
Martini como se deram as trajetórias sociais das diversas alunas egressas dentro desse novo
cenário escolar.
Palavras- Chaves: Colégio Coração de Jesus; Curso Científico; Cultura Escolar.
Key words: College Coração de Jesus; Scientific Course; School Culture
Como uma pesquisa realizada a partir do programa de Pós-graduação em História e
Historiografia da Educação, da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) no ano
de 2013, o livro “Destinadas ao Êxito: Trajetórias de ex-alunas do Colégio Coração de Jesus
de Florianópolis (1949 - 1960), conta com colaboração das ex- alunas e de documento
prescritivos como fontes de composição. Estela Maris Sartori Martini autora do livro possui
experiência na área de História e na área de Educação, com ênfase em História da Educação,
atuando principalmente no tema referente ao Ensino Secundário no Brasil no século XX.
O objeto de pesquisa da autora consiste no Colégio Coração de Jesus (CCJ), uma
importante instituição educacional da cidade de Florianópolis que volta sua educação para o
público feminino. No ano de 1895 é fundado pelas Irmãs da Divina Providência, dedica-se
até o ano de 1912 à educação primária e pré-primária. A partir do ano 1947 as Irmãs
inauguram uma seção ginásio com ensino científico estabelecido como demanda da Lei
Orgânica do ensino Secundário de 1942, a qual estabelece o ingresso nas faculdades e nas
universidades às estudantes que completassem o segundo ciclo do ensino secundário
(MARTINI, 2013) .
Visto essas informações, o recorte temporal escolhido para a constituição da obra
segundo a historiadora, justifica-se, sendo 1949 o ano de formatura da primeira turma do
1 Acadêmica do Curso de História - Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
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curso científico, e 1960 a fundação da Universidade Federal de Santa Catarina. O problema
que 2 direciona a pesquisa confere-se a como se deram as trajetórias sociais das alunas
egressas que concluíram o curso científico no CCJ de Florianópolis, entre os anos de 1949 e
1960.
Leva-se em consideração para a sustentação da obra o diálogo com pensadores e
estudiosos da história e educação como Pierre Faguer (1960) , as considerações de Pierre
Bourdieu e Jean- Claude Passeron. Para identificar especificidades de cada instituição de
ensino a autora utiliza- se de : Almeida (1999), Brandão ( 2003) e Dallabrida ( 2011) , além
da incorporação de conceitos como apropriação Chartier (1990) e de cultura escolar de Julia 1
(2011) , para compreender como se deu o processo de inserção da nova legislação no campo
escolar do CCJ, e quais foram suas modificações no campo escolar tratado.
Para trabalhar sua pesquisa, Martini divide a obra em 3 capítulos. No primeiro
analisa-se como foi apropriado o curso científico e seus principais traços em uma cultura
escolar caracterizada pelo catolicismo e pela formação de meninas. Foca-se principalmente
na transmissão dos saberes e nas condutas vigentes no colégio, mais especificamente no curso
científico.
De acordo com Martini, a cultura escolar do CCJ durante os anos foi-se remodelando,
na medida em que as transformações da sociedade iam exigindo mudanças na imagem
feminina. Os cursos começam a ser ampliados exercendo a função de educar mulheres que
exercessem não somente o papel de esposa e formadora de uma família, mas também uma
mulher que alcança postos antes designados ao papel masculino, marca registrada da imagem
feminina do período pós-guerra.
No ambiente escolar as estudantes aprendiam a conviver em conjunto, a se
reconhecerem como iguais, em um tipo de aprendizagem cultural baseada em práticas
coletivas. A boa educação no colégio se baseia não somente em uma formação unicamente
cristã, mas também no vínculo à “boas companhias”, uma união que favorecia a ampliação do
capital social das famílias, o que correspondia na construção dos possíveis “entre amigos”.
( PEROSA, 2004)
Um grande desafio foi implantar dentro de um colégio com uma cultura escolar
católica o ensino das ciência científica. Práticas como pintura e costura foram aliadas com a
reprodução , repetição e o ato de decorar conteúdos de disciplinas de Química, Física e
Biologia. A pesquisadora por fim nomeia essa transformação do método de ensino do CCJ,
de uma cultura escolar híbrida, na qual alia-se práticas assistencialistas às prendas domésticas
e a representação de um novo modelo de mulher que se caracterizava por ser moderna,
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independente e que lutaria por um diploma e por um cargo no mercado de trabalho. De
acordo com os documentos do 3 colégio o curso funcionou com regularidade, realizando
aulas práticas, provas parciais e orais, assim como ministrando todos os conteúdos conforme
os dispositivos regulamentares.
De acordo com os documentos oficiais, as dirigentes do CCJ cumpriram todas as
prescrições exigidas na Lei nº 4.244/1942,” (MARTINI, 2013, p. 66) 2 No segundo capítulo
são apresentados através de questionários, as informações fornecida pelas ex- alunas, sobre a
posição social de suas famílias de uma maneira na qual são consideradas essas informações
como pontos fundamentais para formação da trajetória dessas alunas ao êxito. O meio
familiar é visto como muito influente no sucesso escolar dos filhos, a constituição familiar
pode prover a criança, o acesso desde pequeno a um acervo de conhecimento e de
possibilidades de se obter êxito. Para Bourdieu o sucesso não se refere à dom, mas consiste
em uma interferência direta de hábitos culturais e familiares. “O sentido das trajetórias, das
alunas está atrelado às histórias de suas famílias, ao nível cultural, econômico e social dos
ascendentes, à transmissão de capital cultural famílias e a apropriação deste pelas filhas”.
(MARTINI, p. 88, 2013).
Com base na análise dos dados obtidos por Martini, constata-se que o patrimônio das
famílias na maioria dos casos, estava ligado ao comércio, seguido de indivíduos ligados às
indústrias, e os proprietários de terra, seguindo de profissões mais especializadas como
engenheiros, médicos, professores e jornalista, advogado, artista plástico, e militar. No que
refere-se à localização geográfica dessas famílias, a maioria são advindas de cidades como
Florianópolis e outras que compõem o estado de Santa Catarina, porém de acordo com os
dados há um número de famílias vindas de outros estados como São Paulo, Rio de Janeiro e
até mesmo de outros países como a Itália e a Alemanha.
As mães das alunas, portavam diploma de normalista, algumas ingressar em colégios
femininos confessionais, evidenciando uma elitização escolar dessa geração. No que refere-se
às profissões a maioria das mães eram donas de casa, estabelecendo o papel que lhes fora
estabelecido desde sua formação (de donas de casa, mães e esposas devotadas ao seus
maridos, envolvidas na educação de seus filhos, muitas vezes algumas se abdicando de sua
carreira profissional para auxiliá-los).
No que se refere às trajetórias das alunas, após concluir o curso, diferente de suas
mães, procuraram as faculdades locais, e a minoria foi para universidades públicas existentes
fora do Estado de Santa Catarina. Os cursos mais procurados foram ligados às licenciaturas
curso que na época era designado totalmente feminino, seguidos de Direito, odontologia e
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Farmácia. Muitos após terminarem a graduação, seguiram à pós-graduação em países da
Europa, ou nos 4 Estados Unidos da América, o que pode-se dizer que reconverteu o capital
econômico, social e cultura às suas famílias. Dessa forma as trajetórias das alunas segundo a
3 autora, caracteriza por um processo de “fluência, linearidade e continuidade”, um processo
escolar sem ruptura.
Dentro desse cenário de uma educação homogeneizadora que atendia um público que
em grande parte pertencia a famílias de classe altas, e que tiveram como trajetórias uma
continuidade de estudos, houveram exceções, considerado por Martini como casos das
trânsfugas. Casos particulares abordados no terceiro capítulo como o de Zélia e Marlene,
alunas que vieram de famílias de classes econômica desfavorecidas e desprovidas de um
capital cultural provido pela mesma, e que adentraram no colégio com auxílio de bolsas de
estudo.
Zélia vem de uma família pobre e numerosa com pai e mãe alfabetizado, porém não
frequentaram a escola, mas ambos estavam incumbidos de uma profissão, dessa forma existia
segundo Lahire (2008) “condições e disposições econômicas” gerando uma tranquilidade
financeira e suporte emocional para formação escolar dos filhos. Possuía um irmão mais
velho que havia frequentado um colégio religioso franciscano e esse oportuniza a irmã a
ingressar no CCJ, tendo em vista que era um colégio de qualidade. Dessa forma, o irmão
possuía o termo designado por Nogueira (1998) de capital informacional sobre a escola. Em
sua casa circulavam mesmo que fossem velhos livros trazidos pela mãe no trabalho, e Zélia
possuía incentivos nos estudos de matemática através da intervenção de seu pai. Esses foram
um dos motivos que influenciaram a permanência da aluna no colégio e na trajetória que
levou até chegar a formação de Medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
O caso de Marlene, aluna por quatro anos do Colégio Coração de Jesus, órfã de pais
adotada pelos tios, sendo o tio guardião de livros e a tia vendedora de doces alfabetizada com
grandes dificuldades, trabalhou desde cedo para ajudar os tios, e foi incentivada pela tia a
inserir nas melhores escolas e obter as melhores companhias. A situação da protagonista se
aplica a explicação de Bourdieu na qual todos os atores sociais estão lutando para melhorar
ou conservar suas posições na hierarquia social e a posse de contratos estratégicos serve de
vantagem nessa competição. Mas Marlene teve sua trajetória muito distinta do que se
costumava a ver como normal às alunas do colégio, a aluna após concluir os estudos no CCJ
entra na Faculdade de Farmácia e Odontologia de Florianópolis, mas logo é presa pe presa
pela ditadura e inicia um processo de participação de muitos movimentos da juventude.
A partir do início de uma vida de militância, essa acumula capital social chegando ao
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papel de ativista dos partidos de extrema esquerda, após um processo de prisão ocasionado
pela 5 ditadura militar e de um acúmulo de conhecimentos construídos a partir de suas
experiências. “Sua trajetória social, escolar e profissional se deu a partir do acúmulo de
capital cultural, plasmada desde sua infância, sua autonomia escolar e pelo investimento que
sua tia desempenhou para que ela adquirisse uma educação burguesa “(MARTINI, p. 168,
2013)
Zélia e Marlene são exemplos de protagonistas, que quebram com os padrões
produzidos e estabelecidos pela sociedade educacional na qual foram inseridas. Diferenciamse tanto na constituição familiar das demais, pois vieram de famílias de condições
econômicas desfavoráveis, no caso de Marlene não contava nem com a presença do pai e da
mãe, mas dos tios. Outro fato a se considerar é a trânsfuga dessas mulheres nas trajetórias
traçadas pelas demais, ainda que seguiram uma continuidade nos estudos, obtiveram contato
ou com outros fatores sociais externos como militância no caso de Marlene, ou no caso das
duas a uma limitação no campo profissional ocasionado pelo contato tardio ao capital
cultural.
Por fim, a obra de Martini, traz a compreensão de como um colégio confessional
feminino em meados da metade do século XX, contou com uma educação moralizante
homogeneizadora, com moldes de criação de um modelo único feminino, se apropria de um
modelo de curso científico a sua cultura escolar. Acompanha-se ao mesmo tempo as
modificações que se referem à sociedade daquele momento principalmente ao papel da
mulher, que após segunda guerra mundial confere junto ao papel de boa esposa e provedora,
a independência e autonomia. A partir das considerações da autora, percebe-se como o papel
da família e das condições tanto econômica como culturais dadas as alunas, influenciam na
criação da trajetória e no alcance do sucesso dessas protagonistas. Além disso mesmo
trazendo estatísticas que comprovam que a maioria das alunas obtiveram uma trajetória
parecida de uma continuidade e sucesso em sua trajetória de estudos, duas mulheres como
Zélia e Marlene trazem para a refle o fato de que a educação condicionada pelo colégio não
era restrita somente às filhas da elite, e que o sucesso e o êxito não fora alcançado de forma
homogeneizadora.
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