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APRESENTAÇÃO 

 

A Revista Vias Reflexivas, atualmente, é uma publicação eletrônica, com 

periodicidade anual da Faculdade Municipal de Palhoça. Publica, em fluxo contínuo, 

artigos, resenhas e entrevistas de áreas diversas. O número 1 foi publicado em meio 

impresso, em agosto de 2008 sob o ISSN 1983-5515 e, a partir do número 2, a 

publicação do periódico passou a ser on-line, sob o ISSN 2176-641X, sendo que este 

número foi publicado em agosto de 2009, o seguinte, o número 3 em junho de 2012 e o 

próximo, o número 4 em agosto de 2013 e o número 5 em outubro de 2014.  

Lembramos que os textos podem ser produzidos por pesquisadores/docentes da 

FMP, assim como por professores (mestres e/ou doutores) juntamente com discentes e 

por docentes (mestres e/ou doutores) de outras Instituições de ensino e/ou pesquisa, 

visando a estreitar os laços entre a extensão, a pesquisa e o ensino. Estes textos são 

avaliados anonimamente por dois pareceristas do Conselho Editorial. Apenas os 

trabalhos aprovados pelos dois pareceristas serão encaminhados para publicação, desde 

que as modificações sugeridas, se houver, forem atendidas pelo(s) autor(es), além de a 

revisão ser de responsabilidade do autor ou autores dos textos. Assim, ao enviar o 

material para publicação, o(s) autor(es) está(ão) automaticamente concordando com as 

diretrizes editoriais da Revista e, além disso, cedendo os direitos autorais relativos aos 

trabalhos publicados.  

Com muita satisfação nesse momento disponibilizamos o número 7 (sete) que 

em sua composição traz artigos de temáticas variadas e correntes teóricas diversificadas, 

como psicologia, administração, pedagogia, direito, análise do discurso e outros mais. 

Os trabalhos publicados pretendem contribuir para promover um diálogo construtivo e 

colaborativo entre as áreas do conhecimento. Este número conta com onze artigos, como 

se pode observar a seguir.  

O artigo que abre a edição é intitulado “Panorama da escola de tempo integral no 

Brasil e o lugar da infância na produção acadêmica” foi escrito pela professora Cris 

Regina Gambeta Junckes. No texto a autora discorre acerca do panorama da Escola de 

Tempo Integral no Brasil,a partir do levantamento da produção acadêmica das últimas 

décadas. Seu objetivo é destacar como o direito à infância está sendo considerado na 

política educacional e qual o seu lugar na pesquisa acadêmica. 

O segundo artigo é fruto de uma parceria entre as professoras Najla Elisângela 

dos Santos e Rosilene Dolores Paranhos Rodrigues, e é um relato da experiência de 
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construção do Boi de Mamão no contexto da Brinquedoteca da Faculdade Municipal de 

Palhoça (FMP). 

O terceiro é de autoria de André Luiz dos Santos e se insere nessa publicação 

sob o título “O uso da tradução no ensino de idiomas na EaD”.  No artigo o autor trata 

da tradução em conjunto com as outras habilidades da língua - escutar, falar, ler e 

escrever, analisando seu papel cultural no processo de aprendizagem de uma língua 

estrangeira na Educação a Distância. 

O quarto artigo é de autoria dos professores Mauro Roque de Souza Júnior e 

Célio Alves Espíndola, intitulado “O mundo do trabalho, o direito e a necessidade de 

escolarização do trabalhador”,nele encontramos a proposta de uma reflexão sobre o 

mundo do trabalho cada vez mais exigente e excludente e o direito e a necessidade de 

escolarização da “classe que vive do trabalho”, a fim de garantir empregabilidade no 

mercado. 

O quinto artigo é uma produção conjunta de Giane Cardoso Batistuzzi, Karen 

Martins e Odimar Lorenset. Sob o título “Avaliação da qualidade na educação infantil: o 

prescrito e o vivenciado sob „olhares‟ e coordenadores de Educação Infantil” o texto faz 

importante análise sobre as concepções de coordenadores de Centros de Educação 

Infantil - CEI em relação à avaliação da qualidade prescrita nos documentos oficiais 

nacionais, e a vivida nas instituições de Educação Infantil de São José – SC. 

O sexto artigo foi escrito por Sinomar de Araújo Lopes que sob o título 

“Políticas públicas para o envelhecimento: ações da Faculdade Municipal de Palhoça” 

discorre acerca de um dos mais relevantes temas da contemporaneidade - o 

envelhecimento.  

O sétimo artigo é de autoria de Tathianni Cristini da Silva que sob o título “A 

institucionalização de museus no Brasil: apontamentos históricos” discute a trajetória de 

criação de museus no Brasil.  

O Oitavo artigo é de autoria de Denise Zancanario Souza e Jackson Alexsandro 

Peres“Os anos iniciais das escolas da Ponte do Imaruim e a Lei 10.639/2003”, onde os 

autores discutem a aplicação da referida lei na pratica docente.  

O nono artigo é o resultado da união intelectual de Maria Fernanda Diogo e 

Andressa Moretti. Intitulado “Dislexia e formação docente” objetiva analisar as 

representações dos/as professores/as dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental em 

relação às práticas de ensino e aprendizagem com alunos disléxicos.  
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O décimo artigo intitula-se “O narrautor de Gonzaga Duque” uma produção 

conjunta de Alexandra Filomena Espíndola e Jair Joaquim Pereira. No texto os autores 

discutem como o narrador e seu autor podem estar entrelaçados na ficção.  

O décimo primeiro artigo sob o título “proposição de um sistema de avaliação de 

desempenho para o departamento de marketing de uma IES privada com base na 

metodologia multicritério de apoio à decisão construtivista (MCDA-C)”. No decorrer do 

texto Ana Bárbara Silveira Mendonça Santos Dias, Fernando Assanti, Renata Cavallazi 

Zimmer e Rene Ahlfeldt refletem sobre Avaliação de Desempenho no Ensino Superior, 

com atenção especial ao setor de Marketing de uma Instituição de Ensino Superior (IES) 

Privada. 

O décimo segundo artigo fecha essa edição, e é uma produção conjunta de 

Adriane Forster e Odimar Lorenset “Diretores das Escolas Públicas do Município de 

Palhoça: Perfil estatístico”. No texto os autores analisam as competências 

administrativas necessárias ao desempenho frente às especificidades do cargo de diretor 

escolar.    

Essa é a composição do sétimo número da Revista Vias Reflexivas, parte 

integrante da Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e Responsabilidade Social (COPER) 

da Faculdade Municipal de Palhoça. 

 

 

 

Profa Dra Mirian Adriana Branco 

            Editora-chefe 
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PANORAMA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO BRASIL E O LUGAR 

DA INFÂNCIA NA PRODUÇÃO ACADÊMICA 

 

Cris Regina Gambeta Junckes(FMP/UFSC) 

crisjunckes@hotmail.com 

 

RESUMO: Este trabalho apresenta um panorama da Escola de Tempo Integral no 

Brasil,a partir do levantamento da produção acadêmica, nas últimas décadas, no Portal 

de Teses e Dissertações da Capes, na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações e nos Anais das reuniões da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação.Tem por objetivo destacar como o direito à infância está sendo 

considerado na política educacional e qual o seu lugar na pesquisa acadêmica. Constata-

se que os estudos sobre a Escola de Tempo Integral vêm se expandindo pelo território 

nacional nos últimos anos, apresentando a diversidade de sua caracterização e que as 

pesquisas que analisam a formação da criança na escola perdem de vista os seus direitos 

sociais de participar, brincar e aprender, quando focalizam a ocupação do tempo de 

formas variadas,sem considerar os interesses e necessidades formativas desse sujeito. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Escola de Tempo Integral; infância;produção acadêmica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A discussão sobre a Escola de Tempo Integral (ETI)presente no discurso político 

atual acompanha a história da educação brasileira há mais de um século, contudo, o 

aumento do tempo escolar foi cogitado nas políticas públicas somente em 1996, na Lei 

de Diretrizes e Bases Nacionais e,reafirmado em 2001, no Plano Nacional da Educação.  

Apesar de existirem algumas experiências de ETI reconhecidas desde a década 

de 1950, como as Escolas Parque na Bahia, posteriormente em Brasília (1960) e,nas 

décadas de 1980 e 1990, no Rio de Janeiro, com a implantação dos Centros Integrados 

de Educação Pública (CIEPs), ela vem sendo apresentada à sociedade como uma nova 

proposta de educação pública, que visa ser mais qualificada, por oferecer às crianças 

atividades diversificadas, ao ampliar e/ou complementar o ensino regular.  

Na proposição educativa defendida pelo Governo Federal, o tempo escolar 

considerado como integral deve ter a duração igual ou superior a sete horas diárias, 

durante todo período letivo, compreendendo o tempo total em que o estudante 

mailto:crisjunckes@hotmail.com
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permanece na escola ou, em outros espaços educativos, desenvolvendo atividades 

denominadas como socioeducativas. 

As políticas que induzem a implantação da jornada escolar ampliada, nos 

últimos anos, são direcionadas à educação básica, especialmente ao ensino fundamental 

e médio, tendo em vista que na educação infantil, o período integral já faz parte de suas 

propostas desde as primeiras experiências institucionais, principalmente quando 

voltadas ao atendimento assistencial das crianças pequenas, filhas de operários e 

trabalhadores. Diante disso, busca-se perceber como o tempo,o espaço e as práticas 

educativas destinadas à criança estão sendo contempladas nas propostas de 

escolarização mais recentes. A invisibilidade a respeito da infância nos documentos 

oficiais que se referem à educação nos leva a indagar sobre a função da ETI no Brasil. 

Afinal,o aumento do tempo escolar possibilita a criança ter mais ou menos garantia de 

viver a infância? Quais aspectos formativos estão sendo contemplados na ETI? Como a 

formação da criança está sendo pensada e planejada? Os seus direitos sociais de 

participar, brincar e aprender junto a seus pares são (serão) respeitados na escola? 

Os estudos que destacam a formação da criança, sob a perspectiva da teoria 

histórico cultural, referente ao desenvolvimento humano,caracterizam a infância como a 

condição social de ser criança(MIRANDA, 1985), sendo ela, um ser humano de pouca 

idade, um sujeito histórico que possui e produz cultura e, recentemente, um sujeito de 

direitos. 

A proposição do direito à infância na escola (QUINTEIRO, 2000)parte do 

pressuposto de que a escola pode e deve ser um lugar cheio de sentidos e significados 

para a criança, sem que esta tenha que saltar as alegrias da infância(SNYDERS, 1993), 

ou seja, um lugar onde a criança possa manifestar seus desejos e habilidades por meio 

de suas múltiplas linguagens. 

Tendo em vista que a entrada da criança na escola de Ensino Fundamental rouba 

a infância da mesma, devido ao valor que se atribui ao desenvolvimento cognitivo no 

ensino regular (QUINTEIRO, 2000; PINTO, 2003; PIMENTEL, 2014) e que nas 

políticas educacionais o direito à infância também não está presente,busca-se perceber 

de que forma os pesquisadores da educação abordam essa questão. Diante disso, este 

artigo apresenta um breve panorama da produção acadêmica, no período de 1988 a 

2015, destacando as temáticas que envolvem a ETI,com ênfase para o lugar da infância 

neste espaço e tempo formativo.  



12 
 

Tal panorama foi organizado no intuito de compreender os sentidos e 

significados da ETI no Brasil, sendo que, as fontes privilegiadas na pesquisa foram: 

oPortal de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes) e da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações(BDTD), 

assim como,os anais das reuniões da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Educação(Anped).Os descritores utilizados na busca foram: educação; escola; tempo 

integral; ampliação da jornada escolar; criança e infância. Esses descritores foram 

pareados de diversas formas com o objetivo de abarcar toda produção que se refere à 

temática em pauta
1
. 

O mapeamento da produção apontou uma expansão numérica e territorial a partir 

de 2007, expressando a diversidade de programas identificados nos últimos anos e a 

caracterização da prática pedagógica desenvolvida entre os turnos escolares. Entretanto 

verifica-se que, apesar do aumento significativo da pesquisa sobre a ETI, poucos 

pesquisadores se mobilizaram a investigar a situação da infância na escola. 

As políticas educacionais que destacam à ampliação do tempo escolar 

consideram esta iniciativa como uma das ferramentas para reduzir e combater a evasão e 

repetência escolar, envolvendo os estudantes em projetos socioculturais e incentivando a 

escola a fazer parcerias com outras áreas da comunidade, como: saúde, esporte, cultura e 

assistência social. Nestas fontes não foram identificadas a intenção de privilegiar as 

especificidades da formação da criança e seus direitos sociais, mas, a intenção de 

ampliar os índices de aprendizagem formal (leitura, escrita, cálculo, interpretação), além 

de manter as crianças na escola por mais tempo, resguardadas dos perigos da sociedade. 

Os dados do Ministério da Educação demonstram que houve uma rápida 

expansão de programas de ampliação do tempo escolar, sendo que em 2008 haviam 

1.408 escolas públicas vinculadas ao Programa Mais Educação e, seis anos depois, em 

2014, já constavam mais de 58.000 escolas participando do mesmo (de um total de mais 

de 246.000 escolas), totalizando cerca de 12% de estudantes do Ensino Fundamental
2
. 

Paralelamente à instituição e a expansão desse Programa, estima-se também a 

existência de 15.000 Organizações Não Governamentais (ONGs) que ofertam as 

chamadas atividades socioeducativas, no contraturno escolar, em várias regiões do país 

(Cenpec, 2011). Os Programas ofertados por tais instituições objetivam atender as 

crianças e adolescentes que estão em condição de pobreza e vulnerabilidade social.  

                                                           
1
Os dados referentes à produção acadêmica localizada estão detalhados na dissertação de Junckes (2015).  

2
Outros dados estão disponíveis em: http://educacaointegral.mec.gov.br/. Acesso em: 13 abr 2016. 

http://educacaointegral.mec.gov.br/
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O Plano Nacional de Educação, aprovado em junho de 2014, prevê a expansão 

da ETIem grande parte do território nacional. A sexta meta desse Plano objetiva 

oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de 

forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da educação básica,até 2024 (BRASIL, 

2014).  

Ao identificar algumas características das políticas e experiências de ETIno 

Brasil percebe-se que tais propostas estão relacionadas ao atendimento de um 

determinado segmento social: as crianças que vivem em situação de pobreza. Dentre 

seus objetivos está a integração da escolarização formal com atividades artísticas, 

esportivas e profissionais, prevendo além da ampliação do acesso à cultura de forma 

variada, também a segurança e proteção social, a saúde e a alimentação das crianças e 

adolescentes que fazem parte dos programas.  

Diante desse contexto, percebe-se a importância de verificar o que a produção 

acadêmica apresenta sobre a ETI e assim perceber como a infância é considerada nesse 

panorama.  

 

1 PANORAMA DA PRODUÇÃO ACADÊMICA SOBRE A ESCOLA DE 

TEMPO INTEGRAL NO BRASIL  

Um primeiro levantamento da produção sobre a ETI foi realizado por Maurício 

(2001) e complementado em pesquisa posterior, por Ribetto e Maurício (2009) sob o 

título Duas décadas de educação em tempo integral: dissertações, teses, artigos e 

capítulos de livros. Nesse artigo, as autoras apresentam um mapeamento da produção 

existente sobre a referida temática no período de 1988 até 2008, elencando quatro 

categorias de análise: Jornada Escolar, Políticas Educacionais, Práticas Educativas e 

Democratização da Educação.  

Tendo em vista a constância do tema na mídia, nos debates e proposições 

políticas, assim como no meio acadêmico, considera-se relevante complementar e 

atualizar o levantamento anterior, apresentando o desenvolvimento da pesquisa 

educacional sobre a referida temática. 

Elegemos o Portal de teses e dissertações da Capes como fonte privilegiada 

desse levantamento, no período de 1988 a 2012 e a Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações (BDTD) para complementar tal mapeamento nos anos de 2013 e 

2014, já que o portal da Capes encontrava-se em fase de manutenção, no período da 

pesquisa, apresentando apenas a produção até o ano de 2012. 
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A seguir apresenta-se o quadro quantitativo da produção acadêmica localizada 

no Portal da Capes no período de 1988 até 2012. 

 

Tabela 1: Quantidade de teses e dissertações selecionadas sobre a Escola de Tempo Integral no 

período de 1988 à 2012 

Período Teses Dissertações Total 

1988 – 1990 02 08 10 

1991- 1995 02 11 13 

1996 – 2000 03 08 11 

2001 – 2005 04 11 15 

2006 – 2010 08 62 70 

2011 – 2012 07 79 86 

Total 26 179 205 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados levantados no Banco da Capes 

 

Durante vinte e cinco anos foram defendidas 26 teses de doutorado e 179 

dissertações de mestrado, em um total de 205 pesquisas, sendo que até 2005 esta 

produção se manteve de modo equilibrado, contudo, nos anos seguintes, ampliou-se 

significativamente. 

As temáticas dos trabalhos localizados têm como característica principal a 

apresentação e análise de experiências de ETI localizadas em diversas cidades e estados 

brasileiros. Ao observar a expansão territorial da pesquisa sobre a ETI, constata-se a 

presença de pesquisas desenvolvidas na região Nordeste, somente a partir de 2007 e 

Norte, a partir de 2012. Um dado que deve ser levado em consideração é a expansão de 

programas de Pós-graduação em diferentes regiões do país na última década, 

descentralizando o monopólio de pesquisas educacionais das grandes metrópoles, 

principalmente na região sudeste. 

Ribetto e Maurício (2009) salientam que o tema educação em Escola de Tempo 

Integral esteve presente em todos os programas de pós-graduação em educação do 

estado do Rio de Janeiro, a partir do final dos anos 1980, fato que não se repetiu em 

outros estados neste período. 

A Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) foi importante 

no processo de construção desta pesquisa por apresentar pesquisas que foram defendidas 

nos anos de 2013 e 2014 e também por informar a biblioteca depositária da produção 
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selecionada, facilitando a localização das dissertações, para que pudéssemos conhecer a 

produção na íntegra. Nessa fonte foram localizadas dez (10) teses e trinta e nove (39) 

dissertações, entre os anos de 2013 e 2014. Diante desses dados, percebe-se que a 

temática segue em evidência na pesquisa educacional. Os trabalhos localizados na 

BDTD indicam a preferência dos pesquisadores em realizar estudos de caso sobre os 

programas implantados em determinadas regiões brasileiras, confirmando o que já havia 

sido constatado no Portal da Capes. 

Dentre os temas mais investigados nos últimos anos, destaca-se a implementação 

do Programa Mais Educação (PME), na qual os pesquisadores analisam os documentos 

que regem o Programa investigando seu viés político, pedagógico e a sua efetuação na 

prática.Rosa (2013) analisa a função da escola e o papel do professor na política 

educacional, a partir da análise documental do PME. Grande parte das demais pesquisas 

busca verificar como o PME está acontecendo em determinada região do país, outras 

analisam a prática de uma parte específica do Programa, como no caso das oficinas de 

música, letramento, arte/educação, entre outras. 

No intuito de mapear outras fontes e estudos que envolvem o tema Escola de 

Tempo Integral na pesquisa educacional, o presente trabalho segue apresentando os 

trabalhos localizados nos Anais das reuniões da Anped e em seguida, destacam-se 

algumas considerações sobre as características da produção acadêmica sobre a ETI no 

Brasil, ressaltando como a infância vem sendo ressaltada em tal produção. 

A escolha pelos trabalhos apresentados nas reuniões da Anped se deve ao 

reconhecimento da importância deste evento no campo educacional, por reunir os 

pesquisadores de diversos programas de pós-graduação de educação de todo o Brasil, 

contribuindo para o fortalecimento e consolidação da pesquisa no país. A pesquisa nessa 

fonte foi realizada a partir do ano 2000 até 2015, por ser este o período disponibilizado 

pelo portal eletrônico desta Associação. O levantamento dos trabalhos no Portal 

demonstrou que, dos 23 Grupos de Trabalho (GT) existentes, oito apresentaram alguma 

pesquisa sobre a ETI, destacando-se o GT 13- Educação Fundamental com o maior 

número de trabalhos,como apresentado no quadro abaixo. 

 

Quadro 1 - Grupos de Trabalho que apresentaram pesquisas sobre a Escola de Tempo Integral no portal 

da Anped (2000 - 2015) 

Número do GT Nome do Grupo de Trabalho 

Quantidade de trabalhos e 

pôsteres encontrados/ano da 

publicação 
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GT 3 
Movimentos sociais, sujeitos e processos 

educativos 
02 trabalhos e 01 pôster 

GT 5 Estado e políticas públicas 01 pôster 

GT 07 Educação de crianças de 0 a 6 anos 01 pôster 

GT 08 Formação de professores 01 trabalho 

GT 09 Trabalho e Educação 02 trabalhos 

GT 12 Currículo 05 trabalhos e 01 pôster 

GT 13 Educação Fundamental 10 trabalhos e 03 pôsteres 

GT 14  Sociologia da Educação 02 trabalhos  

Fonte: Elaboração própria a partir do levantamento realizado no Portal da ANPEd. 

 

Nessa fonte encontram-se 30pesquisas: uma (01) no ano 2000; duas (02) em 

2003; uma (01) em 2004; duas (02) em 2007; uma (01) em 2008; duas (02) em 2009, 

uma (01) em 2010; três (03) em 2011; três (03) em 2012; três (03) em 2013 e, no último 

encontro, outubro de 2015, foram apresentados onze (11)trabalhos. Esse dado reafirma a 

presença significativa da temática na pesquisa educacional, principalmente no ano de 

2015, com a apresentação de trabalhos nos GTs 07, 09 e 14, pela primeira vez. 

Ao analisar os dados dessa fonte de pesquisa foi possível perceber a 

concentração dos estudos no estado do Rio de Janeiro,sendo apresentados 17 trabalhos 

dos 30 encontrados. Os pesquisadores vinculados às universidades Unirio, UERJ, 

Unesa, UFRJ participam da metade das pesquisas localizadas, sendo que, tais 

pesquisadores participam do grupo de estudos NEEPHI, confirmando a importância 

deste grupo no cenário acadêmico no que diz respeito aos estudos sobre a ETI. 

Ressalta-se que três pesquisas localizadas no portal da Anped buscaram ouvir as 

crianças e apresentam entre seus resultados o ponto de vista dos estudantes do Ensino 

Fundamental sobre: a ampliação do tempo escolar e a concepção de educação integral 

(COELHO, 2011); a focalização das políticas públicas de tempo integral para um 

determinado grupo de alunos (COELHO; HORA; 2013) e, a institucionalização da 

infância, a partir do relato das próprias crianças sobre suas vivências nesse novo modelo 

educacional (CARVALHO, 2015).Essa última pesquisa é decorrente da pesquisa de 

doutorado do autor, defendida em 2013, intitulada Educação (em tempo) integral na 

infância: ser aluno e ser criança em um território de vulnerabilidade. 
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Carvalho (2013) parte de um estudo de caso realizado com crianças de seis a oito 

anos de idade, em uma escola pública de Belo Horizonte, participante do Programa 

Escola Integrada. Esse programa amplia a jornada escolar das crianças, oferecendo 

atividades de esporte, arte, cultura e acompanhamento pedagógico no contraturno 

escolar, estabelecendo parcerias com os espaços comunitários e culturais próximos à 

escola. Dentre suas constatações o autor ressalta o enquadramento da criança a papéis 

prescritos na escola, demonstrando um modelo de institucionalização da infância, que 

evidencia um controle sobre as crianças maior que o exercício da sua 

autonomia(CARVALHO, 2015). 

Vale destacar que as pesquisas encontradas nos anais da Anped discutem a 

implantação de programas e projetos de educação integral em Escolas de Tempo 

Integral, em toda a Educação Básica, ou seja, foram localizadas pesquisas que analisam 

a experiência de tempo escolar ampliado na Educação Infantil, no Ensino Fundamental, 

como também, no Ensino Médio. Nesse último, reportando-se as questões da formação 

profissional.  

A seguir, serão apresentados alguns pontos de análise que se sobressaíram nesse 

estudo, após o reconhecimento das temáticas localizadas na produção acadêmica sobre a 

Escola de Tempo Integral no Brasil. 

 

2 INDICADORES DA PRODUÇÃO ACADÊMICA SOBRE A ESCOLA DE 

TEMPO INTEGRALE O LUGAR DA INFÂNCIA 

 

Ao analisara caracterização da ETI no Brasil constata-se que existem várias 

denominações e definições. A mais comum refere-se a ampliação do tempo escolar com 

o objetivo de se alcançar uma educação ampla/integral,para além dos conteúdos 

obrigatórios. É importante deixar claro que as concepções de educação integral, 

defendidas ao longo da história, se diferem de acordo com seus idealizadores. Algumas 

se reportam aos conceitos de educação como formação emancipatória, pautada nos 

princípios de liberdade e igualdade, advinda dos movimentos operários, da educação 

libertária, anarquista; outras caracterizam a educação integral como um tipo de educação 

completa, ampla, contemplando a formação intelectual, emocional e física dos sujeitos. 

A mais recente, está pautada na ideia de uma educação multissetorial (CAVALIERE, 

2007), como aquela que abarca a ação diversificada, do Estado com setores da 

sociedade civil, em caráter de parceria. Decorrentes dessa concepção desenvolvem-se no 
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país projetos como Bairro-Escola, Territórios Educativos, Cidade Escola Aprendiz, 

entre outros. 

A ETI é considerada nas políticas públicas como um meio de se atingir a 

educação integral, por ampliar as oportunidades educativas, contudo, a produção 

acadêmica aponta que sua organização aproxima-se mais das características dos 

programas de proteção social, por associar-se ao combate à miséria, violência, 

envolvimento com drogas, além de apresentar também caráter de (re)socialização dos 

sujeitos, de articulação entre educação e trabalho, de ocupação do tempo livre/ocioso, de 

(con)formação de hábitos e valores morais e civis, entre outras questões sociais. Ela 

também foi idealizada como um instrumento de luta pela extinção do trabalho infantil e 

de fortalecimento político cultural, pelo Movimento Operário, principalmente no final 

do século passado (ARROYO, 1988); foi caracterizada por professores e pesquisadores, 

como escola pobre para o pobre e depósito de crianças,como também,representada por 

pais e estudantes do Ensino Fundamental, como uma possibilidade de ampliação dos 

conhecimentos culturais e oportunidade das crianças pobres terem um pouco de 

lazer/recreação(MAURÍCIO, 2001). 

A ETI é apresentada por muitos pesquisadores como uma nova proposta de 

educação pública, que visa ser mais qualificada, entretanto,a falta de estrutura (física e 

profissional) das escolas é enfatizada como o grande entrave do trabalho pedagógico. O 

tempo escolar está sendo ampliado, porém, efetuam-se poucas mudanças na estrutura 

física da escola, oferecendo-se mais do mesmo currículo escolar, repetindo-se as 

mesmas práticas educativas, ou atividades diversas sem conexão com o ensino regular. 

A segmentação entre o horário regular de ensino e o contraturno é identificada 

como um problema que afeta grande parte das escolas, sendo que, em um período do dia 

(quatro horas, geralmente) continua-se trabalhando os mesmos conteúdos curriculares, 

utilizando as mesmas metodologias de ensino e os mesmos tempos e espaços escolares.  

No outro período do dia são oferecidas atividades variadas, que englobam, além da 

alimentação, higiene e descanso (para as crianças menores), o reforço escolar e 

atividades esportivas, artísticas, oficinas profissionalizantes, entre outras, caracterizadas 

como socioeducativas.   

A descentralização do trabalho pedagógico no espaço escolar e a utilização de 

espaços públicos ou privados do território próximo à escola é outro ponto de destaque 

da produção acadêmica. A responsabilização da escola referente aos traslados no 

entorno do bairro é um dos problemas ressaltados na produção, na qual se destacam 
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algumas questões: Quais e quantos profissionais podem e devem acompanhar as 

crianças nesses trajetos (quadras esportivas, associações, salões paroquiais, entre 

outros)? Como fazer com que estes momentos sejam seguros e significativos para as 

crianças? 

A questão da contratação e formação dos profissionais que atuam no horário 

ampliado na escola ou, nos locais que fazem parceria com a escola também é enfatizada 

em várias pesquisas. O voluntariado e a parceria com instituições diversas da 

comunidade escolar, ou do território educativo são pontos que estão sendo questionados, 

pois não se exige formação pedagógica para trabalhar com as crianças, principalmente 

do Ensino Fundamental, no contraturno escolar. Sendo assim, qualquer pessoa que 

dispõe de tempo e boa vontade para dedicar algumas horas da semana para ficar/cuidar 

e/ou trabalhar com as crianças, pode cumprir a função do monitor, oficineiro e/ou 

professor comunitário.  Além disso, a ocupação do tempo das crianças, os cuidados com 

sua alimentação, higiene e o desenvolvimento de atividades socioeducativas, muitas 

vezes não são conjugadas ao processo pedagógico, sendo assim, desconsideradas e/ou 

secundarizadas ao se avaliar o processo de ensino e de aprendizagem.  

A apresentação de projetos extracurriculares é apontada por alguns 

pesquisadores como foco de análise, principalmente daquelas pesquisas que se 

caracterizam como pesquisa ação. Grande parte dessas pesquisas apresenta estudos 

sobre as oficinas escolares ou, sobre uma determinada atividade realizada no 

contraturno, como: aulas de dança, música, informática, esportes, literatura, Matemática, 

Religião, xadrez, entre outras. Essas atividades são consideradas por alguns 

pesquisadores como inovadoras, desencadeadoras de práticas pedagógicas diferenciadas 

e mais atrativas aos estudantes. Contudo, não foram identificados estudos que analisam 

a contribuição dessas atividades diferenciadas para o desenvolvimento humano e a 

formação das crianças. A seleção das atividades propostas e desenvolvidas com as 

crianças parte, muitas vezes, dos interesses dos adultos, em função das condições de 

trabalho que a escola, ou a rede de ensino pode oferecer. Esse dado remete a questão dos 

direitos das crianças, de participar das escolhas das atividades que serão desenvolvidas 

no processo educativo, não serem respeitadas.  

Muitos pesquisadores fazem um confronto entre os documentos que orientam a 

implementação de programas de ETI e a realidade das escolas e suas experiências 

cotidianas, por meio de pesquisas de campo, analisando as propostas pedagógicas e a 

prática escolar. Estes pesquisadores vão até a escola e fazem seus registros sobre o que 
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veem e escutam, sobre o desenvolvimento dos programas de ampliação da jornada 

escolar. Algumas pesquisas refletem sobre a inconsistência das propostas apresentadas, 

em função da prática observada, ressaltando que a realidade está longe do que está 

sendo proposto e previsto nos planos de governo, principalmente pela falta de 

investimento público efetivo, pelas precárias condições de trabalho e reais necessidades 

da escola e do processo educativo. As propostas acontecem sem um estudo efetivo sobre 

a comunidade atendida pelo programa, sem ouvir e considerar os profissionais das 

escolas e, menos ainda, as crianças, sujeitos principais do processo educacional. 

Outra questão analisada refere-se a justificativa de atender preferencialmente 

uma parcela da população, apresentando o clientelismo que a ETI imprime. Esta 

característica desencadeou críticas severas a programas que visavam ampliar o tempo 

escolar nas décadas passadas, sendo este, um dos motivos de sua descredibilidade e 

descontinuidade.  

Os pesquisadores ressaltam também que, na mesma escola, são oferecidas vagas 

para determinadas crianças nos projetos ou programas de contraturno, sendo prioridade 

atender aquelas que apresentam histórico de reprovação, evasão escolar e/ou que fazem 

parte do Programa Bolsa Família, contudo, muitas vezes, essa seleção de sujeitos 

atendidos não é condizente com o interesse das próprias crianças, de seus familiares e 

do corpo docente. Cabe ressaltar que a diferenciação no atendimento das crianças que 

estão numa mesma escola, pode gerar ou ampliar os conflitos existentes entre 

estudantes, familiares, professores e setor administrativo da/na escola. 

A questão da universalização e ou obrigatoriedade de oferta de educação em 

escolas de tempo integral já vem desencadeando debates no campo político e 

pedagógico há alguns anos. Leclerc e Moll (2012) assinalam que a universalidade da 

política de ampliação da jornada constitui condição de superação da dívida social 

brasileira, que reduziu o tempo escolar e minimizou o currículo da escola pública. Elas 

salientam que é "preciso debater sobre a universalidade e a obrigatoriedade do tempo 

integral em vista dos processos democráticos interrompidos na história do País" 

(LECLERC; MOLL, 2012, p. 36). 

Sintetizando os dados dessa pesquisa ressalta-se que a multiplicidade de formas 

organizacionais do tempo e espaço educativo geram muitas incertezas sobre os 

princípios do processo formativo desenvolvido na ETI, sendo que, ainda não foi 

possível determinar o quanto a ampliação do tempo escolar está contribuindo na 

qualificação da educação brasileira e repercutindo na vida das crianças.  
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Alguns pesquisadores objetivaram perceber se a ampliação do tempo escolar está 

gerando elevação do resultado das avaliações quantitativas, como no caso da Prova 

Brasil. Uma das conclusões que se chegou foi que os índices de aproveitamento escolar 

ainda não são consideráveis, porém, percebe-se a existência da qualificação das relações 

entre as crianças e, delas com os adultos, dentro da escola e demais espaços sociais. 

A função da escola é questionada, ou seja, a ampliação das obrigações da escola 

ao assumir a função de cuidar, alimentar, proteger as crianças enquanto seus pais estão 

no trabalho é questionada por alguns pesquisadores,como desvio da função educativa 

ou, descaso com o processo de ensino e aprendizagem. As pesquisas que levantam essas 

questões têm como foco de análise, especificamente, a relação ampliação do tempo 

escolar com a diminuição dos índices de repetência e aumento do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Outros pesquisadores demonstram sua 

inquietação decorrente do descaso com o princípio formativo na escola, que, ao ampliar 

o tempo das crianças preconiza o ensinamento de boas maneiras, de civilização, como 

também, de atendimento às necessidades básicas de alimentação e higiene das crianças, 

contudo, pouco tem avançado na apropriação de conhecimentos culturais e históricos, 

na construção de novos saberes pelas/com as crianças.  

Vale ressaltar que conjugar as ações de educar e cuidar na escola é primordial, 

ao se pensar e valorizar a formação integral do ser humano em todas as idades, sendo 

que essas ações vêm sendo destacadas nas políticas que orientam a Educação Infantil 

desde a década de 1990. Estar num espaço acolhedor, ter uma boa alimentação, ser 

respeitado, participar intensamente do processo formativo, desenvolver várias 

habilidades, são princípios que deveriam estar em todas as instituições educativas. 

Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro já defendiam, no século passado, a urgência de se ter 

um atendimento especial para as crianças, um espaço desenvolvido para atender suas 

necessidades físicas, intelectuais e emocionais, com profissionais habilitados e 

condições de trabalho adequadas. Porém, a história da educação brasileira e o processo 

de massificação da educação, impossibilitaram o cuidar na escola, principalmente no 

Ensino Fundamental, priorizando especificamente o ensino dos conteúdos curriculares e 

a disciplinarização dos corpos e mentes das crianças, como funções principais da escola.  

Destaca-se que o cuidar conjugado ao educar na escola, não pode ter o sentido de 

vigiar e proteger/prender as crianças que têm uma vida precarizada, mas sim, ampliar o 

sentido da educação, como um processo de humanização, de uma atenção redobrada no 

processo formativo do sujeito em sua plenitude, respeitando suas necessidades e 
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especificidades. Diante disso levanta-se a seguinte questão: Quem decide o que 

deve/pode ser feito no horário ampliado e em que momentos a criança terá voz e vez nas 

decisões escolares que representam o seu interesse? 

A discussão sobre os direitos das crianças na escola, especialmente de participar 

de decisões que envolvem seu próprio processo formativo é algo muito recente e 

incipiente (PIMENTEL, 2014). A condição social de ser criança na escola é um tema 

circunscrito às temáticas que envolvem praticamente apenas a Educação Infantil. Ao 

adentrar no Ensino Fundamental a infância perde espaço para os conteúdos da base 

nacional. 

Dentre toda a produção localizada neste estudo que analisa a ETI no Brasil 

foram identificadas oito dissertações que investigam a possibilidade da infância ser 

respeitada na escola. Esta produção está concentrada entre os anos de 2008 e 2013. 

Quatro dissertações falam sobre o direito à brincadeira na Educação Infantil; duas 

analisam a chegada da criança no primeiro ano do Ensino Fundamental, observando 

como a infância é compreendida nesse lugar; uma apresenta um projeto específico de 

literatura para crianças do Ensino Fundamental, desenvolvido no contraturno escolar 

com algumas crianças,apontando a importância dessa atividade na formação das 

crianças; outra investiga os sentidos e significados da ETI para as crianças que fazem 

parte de um programa de ampliação do tempo escolar no Ensino Fundamental.Essas 

dissertações tiveram como foco ouvir as crianças sobre seu cotidiano na escola.  

As pesquisas ressaltam que as crianças têm muito a dizer sobre a organização 

dos tempos e espaços educativos. Os pesquisadores apontam que as crianças gostam de 

estar na escola, contudo, sentem-se cansadas, desmotivadas com a rotina imposta pelos 

adultos, pois eles não respeitam os modos da criança se expressar, pensar e agir. Foi 

unânime o destaque das crianças para a necessidade de ter mais tempo para brincar, 

fantasiar, se divertir e aprender com os colegas, dentro e fora da sala de aula. Diante 

desses dados percebe-se o quão difícil ainda é para muitos professores e gestores 

compreender a função da brincadeira no processo formativo da criança. Ademais, não 

basta ampliar o tempo escolar e oferecer atividades variadas se isto não for significativo 

para criança, se não repercutir na possibilidade da criança desenvolver-se humanamente, 

privilegiando suas múltiplas linguagens, por meio da socialização de seus desejos, 

curiosidades e saberes. 
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Diante disso, ressalta-se a oportunidade de repensarmos a organização escolar e 

a sua real função, e assim, revigorar a escola, trazendo mais sentidos para todos os 

sujeitos que estão envolvidos no processo educacional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisar as proposições políticas que se referem à Escola de Tempo Integral e 

investigar sobre como a pesquisa educacional retrata tais propostas percebe-se que a 

Escola de Tempo Integral ainda não é um direito de todos os brasileiros, tampouco 

demonstra ser uma política de respeito ao direito à infância, uma política de formação 

do pensar e fazer, contemplando a formação dos sujeitos em sua amplitude, 

integralmente, ficando assim a infância, na Escola de Tempo Integral relegada aos 

tempos de intervalo entre as atividades pedagógicas.  

As denominadas atividades socioeducativas são priorizadas nos programas de 

ETI tendo em vista a necessidade de socializar e educar as crianças pobres, como já 

acontecia nos serviços de assistência social, dentre as quais podemos citar o Programa 

de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), criado na década de 1990, que oferece 

atividades socioeducativas no contraturno escolar às crianças, antes exploradas no 

mercado de trabalho. Sendo assim, são destacadas formas diversas de atender a 

ocupação do tempo das crianças, por meio de ações educativas, a partir de parcerias com 

entidades distintas e profissionais variados, caracterizados pela ação voluntária da 

comunidade, ou por estudantes das universidades (estagiários), que não necessitam ter 

vínculos com a área da educação e conhecimento sobre as necessidades formativas das 

crianças e suas especificidades.  

A realidade educacional brasileira nos apresenta escolas sem espaço para 

recreação, para alimentação, para higiene pessoal, para estudos diversificados, com 

professores precariamente formados e mal pagos, entre outros problemas. Considera-se 

que a escola só poderá ser um tempo e espaço privilegiado da infância se este lugar 

valorizar a criança enquanto um ser singular e respeitar seus direitos sociais, 

independente de sua classe social, gênero, etnia e reais condições de vida. Ao 

conhecermelhor a criançaque está na escola será possível respeitar e valorizar suas 

singularidades e dialogar com suas linguagens e culturas. 

Nesse sentido, destaca-se que o professor também necessita ampliar seu tempo 

de formação e de trabalho na escola. Ao ter mais tempo, dedicados a um grupo 
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específico de crianças e a sua formação profissional, os professores poderão ampliar 

seus conhecimentos sobre o desenvolvimento e a formação desses sujeitos, percebendo 

seus gostos, seu modo de brincar e aprender e de expressar suas ideias. Isto posto, 

defende-se que é primordial que o professor tenha tempo para organizar seu trabalho, 

privilegiando o estudo e a pesquisa, a troca de ideias entre seus pares, o planejamento de 

suas atividades de ensino, a procura ou produção de materiais didáticos, a organização 

do espaço que será utilizado com as crianças, entre outras atividades que fazem parte da 

função pedagógica.  

Considera-se que a implementação da lei federal nº 11.738/2008, que instituiu o 

piso salarial profissional do magistério público da educação básica, pode se constituir 

um passo em direção às considerações apontadas acima, pois esta lei acena para um 

padrão de 40 horas para ser cumprido em uma mesma escola, bem como a hora 

permanência (1/3 das 40 horas) dedicadas a estudos e planejamento dos professores, 

garantindo assim, maior dedicação à escola e também mais tempo para estudar e 

planejar as atividades pedagógicas. O Plano Nacional da Educação (2014-2024), ao se 

referir a educação básica pública em tempo integral também cogita a ampliação 

progressiva da jornada de professores em uma única escola (BRASIL, 2014). 

Diante do exposto, a Escola de Tempo Integralterá sentido e significado 

positivos para os sujeitos que fazem parte deste tempo e espaço, se for um lugar 

formativo, de socialização e participação, de reciprocidade e emancipação. Nesse 

sentido, ela precisa ser pensada, planejada e construída com a participação de todos que 

fazem parte da comunidade escolar, tendo como ideal a formação humana, de crianças e 

adultos, de acordo com suas especificidades (necessidades e interesses), pois, é na 

escola que muitas crianças e adultos/profissionais da educação passam a maior parte do 

seu dia, onde apropriam-se e constroem conhecimentos, desenvolvendo assim sua 

condição social de ser humano.  

 

OVERVIEW OF FULL TIME SCHOOL AND CHILDHOOD PLACE IN 

ACADEMIC PRODUCTION 

 

ABSTRACT: This paper presents an overview of the Full Time School in Brazil, based 

on a survey of academic production from recent decades, the Portal The is and 

Dissertations the Capes, the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations and 

Proceedings of the meetings of the National Association of Graduate Studies and 

Research in Education. It aims to highlight how the right to childhood is being 
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considered in educational policy and what is its place in academic research. It is noted 

that the studies on Full Time School have expanded throughout the country in recent 

years, showing the diversity of its characterization, and researches that analyze the 

formation of the child in the School, lose sight of their social rights to participate, to 

play and to learn when focusing the occupation of the time in different ways, without 

considering the interests and the formation needs of this child (subject). 

 

KEYWRODS: Full Time School. Childhood; Academic Production. 
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RESUMO: este artigo retrata a construção do Boi de Mamão através de um relato de 

experiência no contexto da Brinquedoteca. A construção do Boi de Mamão tinha por 

objetivo inicial resgatar a cultura e proporcionar as crianças, além da construção do 

conhecimento, momentos de descontração e lazer. Na medida em que a construção foi 

se efetivando, diferentes interações foram proporcionadas, e os próprios personagens 

transformaram-se em brinquedos. Assim, o ato de brincar tornou-se presente e evidente 

em todos os momentos. A fundamentação utilizada, Grassi (2008) e Peters (2009), 

reafirmam esta concepção, justificando o espaço da Brinquedoteca como ambiente 

propício para a brincadeira.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE:Brinquedoteca; Boi de Mamão; Brincar. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O espaço da Brinquedoteca foi criado no primeiro semestre de 2013 a partir da 

necessidade de atender aos estudantes da Faculdade Municipal de Palhoça que traziam 

seus filhos para assistirem as aulas, por não terem com quem deixá-los Assim, pensou-

se num espaço lúdico pedagógico com o objetivo de estimular a criança a brincar 

livremente, explorar brinquedos e brincadeiras, jogos e literatura e o uso da imaginação, 

tendo acesso ao espaço próprio para seu desenvolvimento de forma livre e autônoma. 

Desta forma, são atendidos os filhos de docentes, discentes, funcionários, etc., com 

idade entre 03 a 12 anos. Inicialmente funcionando somente no período noturno.  

Simultaneamente o espaço proporciona o aprimoramento dos serviços prestados 

pela citada instituição, pois se configura como laboratório para o Curso de Pedagogia, 

onde pesquisas e atividades de extensão são desenvolvidas. Além disso, a presença da 

criança neste contexto formativo favorece a integração com as atividades cotidianas de 

seus pais, participando da rotina educacional, melhorando as relações e o respeito ao 

espaço do outro.  

mailto:najla.santos@fmpsc.edu.br
mailto:rosilene.paranhos@fmpsc.edu.br
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No corrente ano, devido à ampliação de cursos e atividades no período matutino, 

sentiu-se a necessidade de a Brinquedoteca também funcionar neste período. 

Atualmente onze crianças frequentam o turno matutino e doze no período noturno. 

Sendo acompanhadas por duas pedagogas em cada turno. 

As atividades pedagógicas que ocorrem na Brinquedoteca são resultado das 

interações das crianças entre si, com o espaço e com os professores. As atividades 

mediadas pelos professores também acontecem a partir de projetos onde a temática 

selecionada surge no contexto do dia-a-dia e/ou com temas cujo objetivo seja 

proporcionar experiências através do resgate da cultura local, como brincadeiras, jogos, 

etc. 

Neste sentido, na intenção de unir diferentes atividades, pensou-se em construir 

os personagens do Boi de Mamão.  

 

1 A CONSTRUÇÃO DO BOI DE MAMÃO NA BRINQUEDOTECA 

Para iniciar a construção dos personagens primeiramente foi realizada uma 

pesquisa através da internet para identificar as diferentes configurações do Boi de 

Mamão.As apresentações, o uso de materiais para a construção dos personagens, os 

próprios personagens, os instrumentos, a música, tudo que se relacionava a esta 

manifestação cultural se destacavam a cada nova pesquisa. As crianças se encantavam 

com cada imagem, com as músicas e desde este momento se envolveram 

completamente com a atividade. 

O Boi de Mamão do Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI) da Universidade 

Federal de Santa Catarina foi o que mais chamou atenção. O CD que foi gravado e 

disponibilizado online, relata parte da experiência referente a configuração do Boi de 

Mamão . Este material contribuiu de forma significativa para a seleção não só dos 

personagens, como também do repertório. A partir desta pesquisa foi possível selecionar 

os personagens: Boi de Mamão, Cabra, Cavalinho, Urubu, Cachorrinho, Maricota, 

Bernúncia e Bernuncinha. Diferentes imagens destes personagens foram salvas e, por 

meio delas, foram feitos exercícios de apreciação para que pudesse ser observado o 

processo de construção. Nestes momentos questionava-se: “como fazer?”; “que material 

utilizar?”; “quanto tempo será preciso para concluir a construção”?  

Neste interim, iniciou-se uma listagem de materiais que seria necessário. Alguns 

retalhos de tecido doados por uma das alunas do curso de Pedagogia; uma doação em 
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dinheiro de uma das mães (R$ 100,00) e alguns pedaços de TNT doados pela 

bibliotecária desta instituição, já faziam parte dos materiais que poderiam ser utilizados. 

Um dos maiores desafios seria a confecção das roupas para os personagens, pois não 

tínhamos dinheiro suficiente para compra destes.  

Ao mesmo tempo, muitas ideias foram surgindo e entre elas, cogitou-se a 

participação do grupo de Canto e Música da Maturidade, juntamente com o Coral, para 

que interpretassem a cantoria do Boi. O fato de uma das professoras da Brinquedoteca 

também fazer parte do Programa de Extensão da Maturidade, sendo a professora de 

música/regente, facilitou a proximidade. A ideia foi apresentada a estes alunos, os quais 

prontamente aceitaram participar.  

Além de contribuírem com a cantoria, numa das conversas com o grupo da 

Maturidade, uma das alunas sugeriu que fossem utilizados tecidos de sombrinhas para a 

confecção das roupas. Assim, iniciou-se uma campanha solicitando a doação destes 

tecidos e foi um sucesso. Com dinheiro doado e mais a contribuição das próprias 

professoras, foi comprado fita adesiva, cola branca, cola pano, tintas guache, pincéis e 

refil para cola quente. Os demais materiais foram também arrecadados em campanhas 

com os pais das crianças que frequentam a Brinquedoteca: caixas de papelão; cabos de 

vassoura; garrafas pet; lacres de alumínio; tampinhas de garrafas plásticas. Acessórios e 

outros materiais utilizados foram doações das próprias professoras que passaram a 

observar materiais pessoais para reaproveitamento (camisa da Maricota, faixas, unhas 

postiças, etc...).  

Por fim, segue a lista do material utilizado: caixas de papelão; pedaços de tecido; 

tecido de sombrinha; cola pano; garrafas pet.; cabos de vassoura; pistola e cola quente; 

técnica de papietagem; balão; jornal; cola branca; tintas guache e tecido; cordão; alça de 

pano cru; rolinhos de papel higiênico; agulha; linha; tesoura; lacres de alumínio; strass; 

fitas; bijuterias usadas; missangas; unhas postiças; esmaltes; cílios postiços; faixa de 

cabelo; cola colorida; pincéis; verniz geral; cola glitter; glitter relevo 3D; brilliant relevo 

3D; TNT; bolinhas de isopor; papel sulfite; lápis de cor e fibra siliconada (refil de 

almofada). 

 

2 OS PERSONAGENS 

Na medida em que cada personagem ia ganhando forma, desde a escolha do 

material base utilizado até a composição final, ia também surgindo entre as crianças, em 
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cada etapa, uma oportunidade de interação com o objeto de estudo.O objeto era um 

personagem, e este, configura-se em brinquedo, proporcionando brincadeiras diversas, 

disponível para o momento em que fosse desejado reafirmando assim, seu valor e 

significado. Segundo Grassi (2008, p. 49), “brinquedo tem valor na medida em que está 

disponível, em que se pode brincar com ele, explorá-lo, manuseá-lo, experimentar todas 

as suas possibilidades”. 

Foi assim com o surgimento do Boi, quando iniciamos a confecção da Cabra, e, 

ainda mais personagem que ia surgindo.  A cabeça do boi sem o corpo, o corpo da cabra 

sem a cabeça, a Maricota sem rosto, a saia da bernúncia, as unhas da Maricota. Tudo 

virou brinquedo, tudo se transformou em encanto e fantasia, tudo passou a ser 

oportunidade de brincadeira. Evidenciando ainda mais o papel fundamental da 

brinquedoteca, pois “brincar é a atividade central numa brinquedoteca, cujo objetivo é 

oportunizar às crianças o contato com brinquedos diversos, num lugar especialmente 

organizado para o desenvolvimento do ato de brincar”. (GRASSI, 2008, p. 49) 

Boi de Mamão                                                             Cabra 

 

                Foto 1                                              Foto 2 

Cavalinho                                                                Urubu 

 

   Foto 3Foto 4 
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Cachorrinho                                                             Maricota 

 

Foto 5                                                                Foto 6 

 

Bernúncia                                                                                  Bernuncinha 

 

Foto 7Foto 8 

  

A ação de brincar na Brinquedoteca ganhou um novo recurso pedagógico e, 

dessa forma, o desenvolvimento das potencialidades das crianças foi se desenvolvendo a 

cada dia. Além de todo o movimento proporcionado com a dança dos personagens, a 

linguagem e as relações também evoluíram.  

Brincar é, sem dúvida, um importante recurso pedagógico que 

estimula e desenvolve as funções mentais superiores e as psicomotoras 
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e participa no processo de construção do conhecimento. A criança se 

desenvolve e aprende brincando, adquire experiências e 

conhecimentos, pensa e raciona, descobre e apreende o mundo e a si 

própria, constrói-se física, social, cultural e psicologicamente. 

(GRASSI, 2008, p. 38).  

 

 A presença de todos os personagens do Boi de Mamão na Brinquedoteca 

acrescentou ainda novas formas de brincar, novas experiências puderam se fazer 

presente, proporcionou o acesso a uma cultura catarinense, possibilitou momentos de 

trocas, informações, gerando novos conhecimentos.  

É importante que se apresente às crianças diferentes instrumentos de 

brincar, inclusive de outras culturas, de outros tempos históricos, dos 

mais simples aos mais sofisticados. Dessa forma, possibilita-se uma 

riqueza de experiências, o desenvolvimento de uma visão crítica e o 

compartilhamento, a solidariedade, a generosidade e a cooperação, que 

resultam na inserção social e no desenvolvimento do cidadão crítico e 

consciente. (GRASSI, 2008, p. 37). 

 Assim, o espaço da Brinquedoteca justifica-se como espaço exclusivo do 

brincar, preenchendo uma lacuna deixada muitas vezes pelas rotinas escolares que nem 

sempre consideram este momento como parte do universo educacional da criança. E 

ainda, foi enriquecido com novos brinquedos, novas relações e interações. Como afirma 

Peters (2009; p. 22-23), [...] as rotinas escolares estão organizadas com base no modelo 

burocrático e hierárquico de produção vigente e, portanto, seguem a lógica do mundo do 

trabalho, onde os sonhos e as fantasias infantis, bem como o direito de brincar, são 

pouco considerados. 

 

3 INTERAÇÕES A PARTIR DO BOI 

 A brincadeira do Boi de Mamão não envolveu somente as crianças e os 

professores. Pode-se contar diretamente com a participação dos alunos do Programa da 

Maturidade, através da cantoria. Para fazer parte deste programa, os alunos precisam ter 

a idade mínima de 50 (cinquenta anos). Entre as diferentes áreas de conhecimentos 

trabalhadas, eles têm na grade curricular a disciplina de Canto e Música, e, por meio 

desta, puderam participar cantando e encantando o espaço da Brinquedoteca. Assim, 

este ambiente, tornou-se um espaço de interação entre as crianças, as crianças e os 

brinquedos, as crianças e os alunos do Programa da Maturidade, e, entre estes e todo o 
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ato de brincar. Alegria, prazer, aprendizados, movimentos, experimentações se fizeram 

presentes em todos os momentos. Santos (2003, p. 58 apud GRASSI, 2008, p. 51),  

 

[...] destaca a importância da brinquedoteca enquanto espaço destinado 

a todos os sujeitos, independentemente de sua faixa etária: crianças, 

adolescentes, jovens, adultos, idosos. Espaço em que há educação, 

trabalho, vivências. Dessa forma, a brinquedoteca adquire o caráter de 

laboratório em que há pesquisa, estudo, observação, vivência, 

exploração, experimentação, descoberta e aprendizagem, 

configurando-se em um espaço para brincar e sentir-se feliz, sentir 

prazer, aprender, experimentar e arriscar em qualquer momento da 

vida.  

 

Presença dos alunos da Maturidade na Brinquedoteca 

 

Foto 9                                  Foto 10 

 Além do espaço da Brinquedoteca, o Boi de Mamão foi se expandido pela 

Faculdade e fora dela. O espaço do hall da Faculdade possibilitou o primeiro momento 

de interagir com todos os personagens, as canções específicas, unindo as crianças, os 

professores e a maturidade. Foi realizado no horário de saída do turno matutino, e 

encantamento atingiu a todos que ali estavam.  

 

 

 

Boi de Mamão no Hall da FMP – Período Matutino 
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Foto 11                                                             Foto 12 

 

Foto 13                                                                      Foto 14 

 

  

Foto 15 

 O incentivo, a valorização, apoio e carinho dos pais, estimularam ainda mais a 

construção e efetivação deste projeto. Os familiares das crianças da Brinquedoteca 

puderam apreciar toda a brincadeira e contemplar seus filhos envolvidos neste processo.  
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Familiares, crianças e o Boi de Mamão 

 

Foto 16 

Boi de Mamão no Hall da FMP – Período Noturno 

 

Foto 17                                         Foto 18                                       Foto 19 
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Foto 20                                         Foto 21                                  Foto 22 

 

Além dos momentos de interação na Faculdade, o Boi de Mamão também se fez 

presente com os alunos do curso de Pedagogia, através da disciplina do Estágio dos 

Anos Iniciais. Estes proporcionaram aos alunos da Escola de Educação Básica Claudete 

Hoffmann Domingues, um momento de diversão, cultura e brincadeira, juntamente com 

a Brinquedoteca e os alunos da Maturidade. Mais uma vez, pode-se perceber a riqueza 

de experiências que esta brincadeira fomentou. 

Boi de Mamão no Estágio dos Anos Iniciais - 6ᵃfase do curso de Pedagogia

 

Foto 23                                                                   Foto 24 

 

Foto 25                                                                   Foto 26 
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Foto 27                                                                   Foto 28 

A interação com os adultos ganhou destaque na medida em que estes também 

passaram a brincar com os personagens, além do momento do cantar. Dessa forma, 

pode-se perceber que “embora muitos não admitam, adultos também brincam, jogam, 

exploram e experimentam, como as crianças o fazem, de um modo peculiar e próprio à 

sua faixa etária, mas o fazem com prazer e interesse”. (GRASSI, 2008, p. 35). Neste 

sentindo, o espaço da brinquedoteca é ampliado, atendendo um público que interage 

ativamente, que pode ser dividido em dois grupos: “um composto por profissionais que 

pesquisam e exploram a ludicidade, os brinquedos e as brincadeiras; e outro composto 

por sujeitos que procuram as vivências lúdicas, as experiências lúdicas, que participam 

brincando, experimentando, vivendo intensamente a ação de brincar” (GRASSI, 2008, 

p. 49). 

 Assim, a presença do Boi de Mamão na Brinquedoteca tornou este espaço ainda 

mais verdadeiro no que se refere a sua função principal, pois: os personagens tornaram-

se presentes neste espaço conquistando seu valor enquanto brinquedos; se fizeram 

presentes nas brincadeiras proporcionando satisfação, prazer e diversão; a mediação das 

professoras nestas brincadeiras se ampliavam na medida em que observavam e 

escutavam os diálogos das crianças entre si e com os personagens; o encontro entre os 

participantes da Maturidade, os familiares, e público de forma geral, nos momentos de 

apresentações, promoveram o contato entre diferentes gerações e culturas; e por fim; o 

fato destes personagens estarem presentes na Brinquedoteca também favoreceu a 

escolha das crianças de os manusearem no tempo e espaço que desejavam. Percebe-se 

nesta prática a relação direta com a construção da identidade da Brinquedoteca onde o 

brinquedo e o brincar configuram uma relação singular, conforme citada por Peters 

(2009 apud Roucos 1997).  

[...] esta instituição constrói sua identidade a partir de quatro 

especificidades: 1) Ela é um espaço estruturado em torno do 
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brinquedo; 2) o brinquedo não tem outra finalidade que ele mesmo, 

visando somente a satisfação e o prazer que ele oferece ao seu público. 

Um espaço que oferece a presença de adultos no sentido de dar 

assistência às solicitações das crianças, através de um olhar e de uma 

escuta sensíveis e disponíveis a enriquecer as possibilidades desta 

atividade; 3) um espaço de encontro e de comunicação para todo o 

tipo de público, onde as relações sociais são ampliadas através do 

contato entre diferentes gerações e culturas; 4) um espaço que se 

caracteriza pelo livre acesso aos materiais lúdicos, o que permite a 

cada um usufruir o tempo, o momento e o local onde deseja brincar.  

 

 Neste interim, evidencia-se uma concepção pedagógica que este espaço perpetua 

enquanto se responsabiliza com o ensino, a aprendizagem e o desenvolvimento infantil 

preservados nas brincadeiras, onde as crianças são os sujeitos das experiências, 

conforme afirma Peters (2009). Sendo assim, “ a tentativa de preservar as características 

do brincar numa brinquedoteca escolar diz respeito, implícita ou explicitamente, a uma 

concepção pedagógica de escola que é inseparável de uma concepção de criança, de 

educação e de aprendizagem que respondem a uma demanda social” (Peters; 2009, p. 

32).  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de termos em mente, muito claro, o objetivo que queríamos alcançar 

quando propomos ao grupo a confecção do Boi de Mamão, fomos supreendidospela 

proporção que esse projeto, tão especial, acabou por atingir. Muito mais do que 

fomentar a cultura local e proporcionar momentos de brincadeira, a confecção do Boi de 

Mamão, causou encantamento, fantasia, prazer e vislumbramento. Um misto de 

sentimentos que tivemos a satisfação de testemunhar entre pessoas de diferentes faixa 

etárias. 

Na brinquedoteca os personagens do Boi transformaram-se em instrumentos de 

brincar e misturaram-se entre os demais brinquedos, fazendo parte do espaço e 

ganhando papel importante entre as brincadeiras e fantasias surgidas entre as crianças.  

A participação do grupo da Maturidade também foi fundamental para o sucesso 

desse projeto. A cantoria da brincadeira do Boi, proporcionou a alegria necessária para 

que a brincadeira ficasse ainda mais divertida.A união dessas duas gerações, de 
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especificidades tão distintas, além de enriquecer ainda mais a brincadeira, proporcionou 

troca de vivências, papéis e regatou a criança que existe em cada um de nós. 

A confecção do Boi de Mamão na brinquedoteca, proporcionou ainda, a grupos 

de estágios do Curso de Pedagogia, a oportunidade de ligação entre a apresentação da 

brincadeira do Boi e a efetivação de intervenção pedagógica com crianças de outra 

instituição. Constituindo-se assim, num laboratório de pesquisa, observação, 

experimentação, estudo  e vivências. 

 

 

JOKES AND INTERACTIONS WITH THE BOI DE MAMÃO OF THE TOY 

LIBRARY OF FMP 

 

 

ABSTRACT:this article portrays the construction of the Boi de Mamão through an 

experience report in the context of the Toy Library. The construction of the Boi de 

Mamão was originally intended to rescue the culture and provide children, in addition to 

building knowledge, moments of relaxation and leisure. As the construction became 

effective, different interactions were provided, and the characters themselves became 

toys. Thus, the act of playing became present and evident at all times. The basis used, 

Grassi (2008) and Peters (2009), reaffirm this conception, justifying the space of the 

Toy Library as an environment conducive to play. 

 
 

KEYWORDS:Toy library; Boi de Mamão; Play. 
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RESUMO: A Educação a Distância encontra-se em processo de expansão no Brasil e, 

consequentemente, ocorre uma ascensão também no número de cursos de idiomas que 

estão sendo oferecidos nessa modalidade. Ensinar e aprender outro idioma significa, 

inevitavelmente, entrar em contato com outra cultura. Neste artigo, trataremos a 

tradução em conjunto com as outras habilidades da língua - escutar, falar, ler e escrever 

- e o seu papel cultural no processo de aprendizagem de uma língua estrangeira na 

Educação a Distância. 
 

PALAVRAS- CHAVE:EAD
3
; Ensino de Idiomas; Tradução. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Educação a Distância é uma modalidade de ensino que há crescido nas últimas 

décadas no Brasil, de modo especial, frente à popularização do uso da internet, 

especialmente no que se refere às possibilidades de acesso a esse meio. A facilidade de 

poder estudar “a qualquer hora e em qualquer lugar” e o aumento na demanda pela 

necessidade de aprendizagem de outro idioma são fatores determinantes para que cada 

vez mais pessoas procurem essa forma de aprendizagem. Mesmo que a educação a 

distância não esteja baseada somente no uso de ferramentas hipermidiáticas, já é grande 

o número de cursos que surgem cada vez mais na web. 

É interessante considerar o que afirma Maria Elizabeth Almeida com relação à 

Educação a Distância: 

O advento das tecnologias de informação e comunicação (TIC)
4
 

reavivou as práticas de EAD devido à flexibilidade do tempo, quebra de 

barreiras espaciais, emissão e recebimento instantâneo de materiais, o 

que permite realizar tanto as tradicionais formas mecanicistas de 

transmitir conteúdos, agora digitalizados e hipermidiáticos, como 

explorar o potencial de interatividade das TICs e desenvolver atividades 

a distância com base na interação e na produção de conhecimento 

(ALMEIDA, 2003, p.330). 

 

Uma das perguntas que surge nessa “nova modalidade de ensino” é: como 

ensinar e aprender uma língua estrangeira de modo não presencial? Pergunta não muito 

fácil de ser respondida e mais ainda de ser compreendida por muitos, pois ainda são 

                                                           
3
 Educação a Distância 

4
 TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação. 
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vários os paradigmas enfrentados por modalidades não presenciais. No que diz respeito 

à aprendizagem de um idioma, está a interrogante de como acompanhar o aluno no 

desenvolvimento das habilidades da língua. 

 

1 ENSINO DE IDIOMAS, EAD E O USO DA TRADUÇÃO 

 

Com relação à modalidade EAD, Ira Maria Maciel afirma que: 

 

Estudos sinalizam que o ambiente virtual pode gerar aproximações e 

uma convivência tão próxima quanto a presencial. Maraschin afirma 

que as tecnologias na realidade têm a função de eliminar a distância ou 

construir outras interações diferentes da presencial. Ao possibilitarem a 

suspensão das distâncias espaciais, permitem a convivência e a 

diversidade identitária (MACIEL, 2002, p. 9). 

 

 

Considerando essa tentativa de eliminação da distância e as interações que 

surgem nesse ambiente virtual, as palavras de Diego Arenaza, referentes ao Enfoque da 

Resolução de Tarefas podem ser facilmente ajustadas a essa modalidade, pois ele afirma 

que este enfoque “levará o aluno a explorar e desenvolver estratégias próprias, 

estimulando sua criatividade e raciocínio, algo muito útil tanto para o estudo de idiomas 

quanto para enfrentar outros desafios na vida” (ARENAZA, 1996). Esse enfoque 

proporciona ainda ao aluno a resolução de atividades práticas e, por meio da resolução 

de problemas reais, utilizando-se da língua estrangeira, ele executa uma série de 

operações cognitivas, de socialização e uso de materiais variados. As tarefas dão 

unidade significativa às diferentes atividades de aprendizagem e comunicação.  

A utilização deste tipo de enfoque é extremamente interessante na aprendizagem 

de idiomas a distância justamente porque uma das abordagens pedagógicas presentes na 

EAD é a Construtivista Social, cuja aprendizagem é intensamente suportada pelo 

ambiente social. Andréa Filatro afirma que nessa perspectiva a atenção está voltada aos 

papeis dos alunos em atividades colaborativas, assim como à natureza das tarefas que 

eles desempenham. Há diálogo, compartilhamento de tarefas e feedbackdas atividades e 

desenvolvimento individual.  

No que se refere ao uso da tradução no ensino de idiomas na EAD, são 

apropriadas as palavras de Sergio Romanelli, retiradas de seu artigo que trata sobre o 

uso ou não da tradução em sala de aula e que podem ser transportadas ao nosso 
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ambiente virtual, considerando que o trabalho de tradução será realizado com mais 

afinco na modalidade escrita. Ele afirma que a tradução é: 

 

Uma técnica útil para verificar a competência de escrita do aluno e pode 

ser necessária para testar sua compreensão de vocábulo, sintaxe, 

expressões idiomáticas, uso de diferentes registros. Um exercício muito 

interessante, sempre no âmbito da escrita, é o de examinarem-se várias 

traduções e compará-las entre si, justificando-se os critérios adotados 

por cada aluno (ROMANELLI, 2006, p.5) 

Como base no exposto anterior, podemos tomar a Borges como exemplo e partir 

de sua ideia de que “traduzir é uma forma de criar uma cultura e de engrandecer uma 

língua, introduzindo nela os ecos de outras línguas” (CESCO, 2005, p. 82).  

Na aprendizagem de outro idioma, o ato de traduzir é enriquecedor desde o 

ponto de vista da criação. Jacques Derrida compara a “tarefa do tradutor” a uma relação 

entre “contrato de tradução” e “contrato de casamento”. Em ambos os casos surge “um 

filho” que é fruto dessa “união”. Enfim, o tradutor é “criador”. 

Uma vez que traduzir é criar, podemos disponibilizar ao aluno a faculdade de 

realização de um trabalho de criação e construção tanto individual quanto coletiva, 

sendo esta última colaborativa e com a possibilidade de ser realizado através da 

ferramenta WIKI
5
 presente no AVEA

6
. Como se trata de um espaço colaborativo, a 

WIKI deve contar também com a organização das pessoas envolvidas nesse trabalho. A 

atividade de traduzir utilizando-se dessa ferramenta é um excelente exercício que 

proporciona aos alunos a verificação coletiva das perdas e compensações que podem 

ocorrer no processo de tradução e seu produto final. 

Nesse caso, surgirão várias possibilidades para a tradução de determinados 

textos e a realização coletiva abrirá outras inúmeras que deverão ser acordadas entre os 

alunos. Trata-se aqui de um exercício fecundo, pois a partir do momento que os alunos 

se deparam com “outras maneiras de traduzir”, entram em contato com novas palavras e 

novas formas de afrontar soluções que são exigidas em distintos processos de tradução.  

Segundo Romanelli, David Atkinson (1993), autor que aborda o uso da tradução 

em sala de aula, propõe algumas práticas relacionadas à tradução e estas podem ser 

perfeitamente trabalhadas na EAD, por meio da WIKI. Podemos aqui destacar a 

                                                           
5
 WIKI – Termo proveniente do idioma havaiano que significa “rápido” e que compreende em um 

conjunto de páginas na Internet que qualquer pessoa pode editar e aprimorar; é uma espécie de 
documento colaborativo. 
6
 AVEA – Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem  
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comparação de versões diferentes, que por um lado, dadas pelo professor, estimulam os 

estudantes a considerarem o contexto, atentando ao significado social das palavras e 

frases escolhidas, e por outro, escritas pelos estudantes, os alunos comparam as versões 

e inclusive justificam suas escolhas, desenvolvendo assim as habilidades da tradução, 

sendo estimulados à percepção das diferenças entre a língua nativa e estrangeira. 

Quando consideramos este trabalho coletivo como “um rascunho”, no sentido de 

que os textos sempre permitirão correções ou uma nova tradução, o trabalho de tradução 

colaborativa vai de encontro às palavras de Borges, quando ele afirma que “o conceito 

de texto definitivo não corresponde senão à religião ou ao cansaço” (BORGES in 

CESCO, 2005, p.84). Assim, ao realizar uma tradução de forma individual, o tradutor 

deve sempre optar entre algumas possibilidades, e de forma coletiva, essas 

possibilidades se multiplicam, tornando-se assim um exercício desafiador.  

Lawrence Vanutti afirma que: 

A tradução é o processo através do qual uma mensagem é decodificada 

a partir de uma cadeia de significantes fornecida pelo autor estrangeiro, 

e outra mensagem correspondente é codificada em outra cadeia, 

fornecida pelo tradutor. Os dois passos fundamentais desse processo – a 

escolha da mensagem e a da cadeia de significantes – demonstram a 

natureza profundamente transformadora da tradução e a intervenção 

ativa do tradutor. Os dois tipos de escolha são, na verdade, 

interpretações que não podem ser compreendidas em termos das noções 

simplistas de equivalência ou igualdade linguística entre original e 

tradução. Como argumenta Jirí Levy, “do ponto de vista da situação de 

trabalho do tradutor em qualquer momento de sua atividade (ou seja, do 

ponto de vista pragmático), a tradução é um processo de decisões: uma 

série de situações consecutivas- como jogadas em um jogo – que 

impõem ao tradutor a necessidade de escolher entre um número 

determinado (e muitas vezes definível com exatidão) de alternativas” 

(VANUTTI, 1995, p. 113). 

Com essas palavras de Vanutti, vamos retomar a Borges e apreciar que ele nunca teve a 

pretensão de desenvolver uma teoria na área da tradução, mas sempre teve muito presente a 

exploração dos aspectos práticos e teóricos da mesma. Ele afirmava que muitas vezes a tradução 

melhora o texto original.  Walter Costa diz: 

Se a passagem de um texto de uma língua a outra tem muito em comum 

com a passagem de um texto pela linha do tempo, isto quer dizer que a 

tradução e o tempo atuam sobre um texto usando procedimentos 

semelhantes. A passagem do tempo significa, entre outras coisas, a 

passagem das leituras, sobretudo registradas, modificam o texto 

(COSTA, 2008, p. 180). 
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Então, como os alunos enfrentam as perdas, compensações e negociações 

realizadas individual e coletivamente? A partir de um trabalho como esse, é possível 

averiguar o que nos aponta Umberto Eco, com relação a evitar o enriquecimento do 

texto e o risco de “querer melhorá-lo” (ECO, 2007), afirmação essa que deve ser 

compreendida no sentido de que como tradutores, devemos conhecer bem o autor, a 

obra, às línguas de partida e chegada para que a tradução não seja simplesmente uma 

transposição de uma língua a outra. Eco ainda afirma que: 

O tradutor deveria escolher o termo que, em sua língua, melhor canaliza 

o Conteúdo Nuclear
7
 correspondente. Mas isso é o que o autor de um 

dicionário bilíngue tenta fazer. Um tradutor traduz textos e pode 

acontecer que, uma vez esclarecido o Conteúdo Nuclear de um termo, 

ele decida, por fidelidade às intenções do texto, negociar vistosas 

violações de um abstrato princípio de literalidade (ECO, 2007, p. 104). 

 

Caso existam “imperfeições ou deslizes” no texto original – isso desde o ponto 

de vista do tradutor que acima de tudo é também um leitor – devemos estudá-los 

minuciosamente para entendê-los como parte do universo da intenção do autor ou não, 

ou ainda averiguar o contexto, a cultura, a época, enfim, todos os fatores envolvidos na 

análise literária. 

 Mario Perini nos oferece um leque de perguntas que servem como um 

interessante roteiro e que constantemente devemos realizar com relação à tradução de 

um texto estrangeiro à nossa língua, nesse caso, portuguesa e ainda nos oferece uma 

definição do que é a tradução, perfeitamente aplicável no caso do uso da tradução no 

ensino de idiomas na EAD: 

O tradutor sabe a língua do original? Sabe português? Entende um 

pouco do assunto tratado? Sabe, pelo menos, distinguir uma frase com 

sentido de uma simples aglomeração de palavras?  

Uma coisa também encontrei, mas bem raramente: traduções realmente 

boas, que não só refletem a mensagem do original, mas o fazem em 

português fluente e idiomático, a ponto de que só de ler o texto não se 

percebe que é tradução (PERINI, 2004, p. 85). 

 

2 A CULTURA E O USO DA TRADUÇÃO NO ENSINO DE IDIOMAS NA EAD 

 

                                                           
7
 Conteúdo Nuclear aqui é apontado por Eco como a representação das noções mínimas, os requisitos 

elementares para poder reconhecer um dado objeto ou entender um dado conceito. 
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 O uso da tradução no ensino de idiomas, seja na modalidade presencial ou a 

distância, é uma forma de colocar o aluno em contato com outra cultura. A difícil tarefa 

da tradução está sempre no seu paradigma, pois o ato de traduzir é sempre tomado no 

sentido estrito, cuja interpretação é de transferir uma mensagem verbal de uma língua a 

outra, ou por outro lado, no sentido largo, como sinônimo da interpretação de todo 

conjunto significante no interior da mesma comunidade linguística, conforme 

problematiza Paul Ricouer (2001) quando discursa sobre o paradigma da tradução.  

 O aspecto cultural também tem papel relevante na tradução no ensino de idiomas 

em EAD porque tem a função de levar o aluno a um universo que muitas vezes é ainda 

desconhecido por ele. A partir do contato com outra cultura, somos capazes de entender 

melhor e até mesmo valorizar ainda mais a nossa própria cultura. A cultura aqui deve 

ser vista em um sentido amplo, ou seja, a língua, os costumes, a comida, as roupas, a 

música e tantos outros elementos que caracterizam um conjunto de pessoas de 

determinado local.  

Ao trabalhar a tradução no ensino de línguas, e em específico no nosso caso, em 

EAD, deve-se ter a preocupação com as exigências atuais de um mundo que está em 

constante mudança, onde não só a linguagem, mas também a cultura, a história, e a 

ideologia se misturam e passam de um texto para o outro (DINIZ, 1999). 

 Sobre o conceito de tradução cultural, Thais Flores Nogueira Diniz afirma que: 

 

[...] o conceito de tradução desenvolvido nos últimos anos preocupa-se 

não com o sentido inerente ao texto, o qual se sabe discutível, mas com 

as condições de produção de seus sentidos potenciais. De acordo com 

essa visão, tudo o que circunda e transforma o texto deve ser levado em 

conta: traduções anteriores, as personagens como aparecem citadas na 

vida cotidiana, o conhecimento que temos do autor, sua reputação, o 

prestígio atribuído ao texto considerado como original, as condições em 

que o texto chega até a audiência, etc. (DINIZ, 1999, p. 14). 

 

 A tradução cultural não considera como unidade a palavra em si, tampouco a 

sentença isolada, e ainda de modo mais ousado, nem mesmo só o texto, mas sim a 

cultura. Isso significa que ao realizar atividades de tradução no processo de 

aprendizagem de outra língua, o aluno é colocado em contato com aspectos culturais 

que se traduzem de um texto a outro, também de épocas diferentes, em que passado e 

presente marcam presença no novo texto.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Tratamos aqui alguns aspectos que podem ser observados no trabalho e 

realização do tradutor frente aos distintos gêneros textuais. Cabe ao professor direcionar 

de acordo ao nível de aprendizagem do aluno, suas perspectivas de interesse e 

adequação à sua realidade e contexto social, as atividades de tradução que possam 

contemplar essa prática como uma forma de desenvolver as suas competências na língua 

estrangeira.  

 Além do uso da ferramenta WIKI, conforme vimos, existem outros meios que 

possibilitam a atividade de tradução. A utilização de filmes, músicas, textos literários e 

técnicos, no processo de ensino-aprendizagem, são alguns materiais que podem ser 

trabalhados de modo individual e compartilhados entre todos. O AVEA abre muitas 

possibilidades que facilitam e levam o aluno a desenvolver todas as habilidades da 

língua que ele está aprendendo.  

 Concluindo, podemos perceber que o uso da tradução no ensino de idiomas na 

EAD, favorece a aprendizagem do aluno individual e coletivamente, pois é uma 

atividade complexa e que trabalha com inúmeros elementos, conforme apresentamos 

neste texto, e abre um novo horizonte no universo das línguas.  

 

THE USE OF TRANSLATION IN EDUCATIONAL LANGUAGE IN EAD 

 

ABSTRACT: Distance Education is in process of expansion in Brazil and, therefore, 

there is also a rise on the number of language courses being offered in this modality. 

Teaching and learning another language means, inevitably, contact with another culture. 

In this paper, we will treat translation in conjunction with other language skills – 

listening, speaking, reading and writing – and the cultural role in the learning process of 

a foreign language in Distance Education. 

 

KEYWORDS: Distance Education; Language Teaching; Translation 
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RESUMO:Este artigo apresenta uma reflexão sobre o mundo do trabalho cada vez mais 

exigente e excludente e o direito e a necessidade de escolarização da “classe que vive do 

trabalho”, a fim de garantir empregabilidade no mercado. Para tanto, é necessário que o 

trabalhador busque escolarização, a fim de se capacitar e tornar-se apto ao mundo do 

trabalho. No entanto, a educação ofertada ainda é desarticulada às necessidades das 

pessoas, o que posiciona o trabalhador ainda na posição de explorado. Para subsidiar a 

reflexão proposta, foi realizada uma investigada de cunho bibliográfico e qualitativo, 

pautado nas ideias e proposições de Antunes (2003), Fontes (2005) e Lima (2005). Após 

discussão sobre o tema, concluiu-se que é imprescindível a adoção de políticas de 

formação e qualificação profissional dos trabalhadores, porém distantes da concepção 

de preparação para atendimento às necessidades imediatas do mercado de trabalho. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Mundo do Trabalho; Trabalhador; Escolarização. 

 

INTRODUÇÃO 

Nossas vidas só adquirem verdadeiro sentido quando somos capazes de acreditar 

nas possibilidades que temos como seres humanos de buscar novos e inusitados, até 

para nós mesmos, caminhos que visem à transformação de nossas realidades sociais, 

econômicas e pessoais, os quais nos façam acreditar que os nossos desejos e sonhos 

sejam possíveis de serem concretizados.  

Certamente, a vida se fará muito mais significativa para nós quando nela 

embutirmos o sentido da crença em uma sociedade mais justa, humana e democrática, 

em que o homem não necessite desenvolver as relações de dominação e submissão entre 

si. Para evitar isso, precisamos buscar a consciência de quem somos e em que grupo de 

pessoas estamos situados nos diversos contextos sócio-econômico-cultural-ideológico 

de nossa época, além de buscar perceber quais fatores contribuíram, em nosso passado, 

para que esta estrutura social se apresente desta forma no presente. 

mailto:mauro@sc.senac.br
mailto:celioespindola@gmail.com
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Para isso, optou-se, inicialmente, por realizar um breve estudo acerca das 

possibilidades de análise apresentadas pelas atuais teorias que discorrem sobre os 

“sentidos do trabalho”, além das possibilidades e necessidades que permeiam o processo 

de formação das pessoas, mediante às condições de alienação e de estranhamento frente 

às novas exigências na relação com o trabalho. 

No desenvolvimento desse estudo, percebe-se que, na tentativa de entender esse 

processo de transformação nas relações com o trabalho, diga-se de passagem, bastante 

acelerado, em que essa realidade vem se concretizando, alguns conceitos estão sendo 

revistos e outros sendo, necessariamente, criados, na intenção de analisar esses novos 

fenômenos que envolvem a relação do homem com o trabalho. 

Certamente, essa transformação nas relações com trabalho tem exigido da classe 

trabalhadora uma preparação para o enfrentamento dessa nova realidade, bastante 

diferente daquela que em outros tempos seriam bastantes, o que conduz essa camada da 

classe trabalhadora para um retorno aos bancos das escolas em busca de novos 

conhecimentos (instrumentos) a serem utilizados na luta pela permanência no mundo do 

trabalho. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O cenário da educação brasileira tem passado por inúmeras tentativas de 

mudanças e especialmente no que tange às políticas sócio-educacionais voltadas para a 

educação de adultos trabalhadores, infelizmente, podemos somar mais fracassos do que 

sucessos. As maiores dificuldades encontradas pelos programas de educação de adultos 

trabalhadores no Brasil sempre estiveram ligadas ao pouco, ou nenhum, interesse das 

autoridades responsáveis pelo sistema educacional na real transformação das 

desigualdades sociais, nos diversos períodos da história. Essa falta de interesse 

constitui-se como resultado da imposição das classes dominantes, cada uma com 

denominação correspondente ao seu período de ascensão, em manter a "reprodução da 

estrutura de classe" e a "reprodução das ideologias das classes dominantes". 

(BOURDIEU & PASSERON, 1975:27). 

Nesse sentido, torna-se importante reportarmos a Antunes (2003) com a intenção 

de rediscutirmos a noção de classe trabalhadora nos dias de hoje. Para o autor, torna-se 

necessário, ao invés de discutir a validade do proposto de “classe trabalhadora”, deve-se 

conferir um significado contemporâneo para o conceito, proposto por Marx, 

apresentando o termo “classe-que-vive-do-trabalho”, ampliando o conceito de classe 



50 
 

trabalhadora como “ser social que trabalha”, mas buscando “apreender a sua 

efetividade, sua processualidade e concretude”. 

Assim, para Antunes, a “classe-que-vive-do-trabalho” ou “classe trabalhadora 

hoje” inclui a totalidade daqueles cidadãos que vendem sua força de trabalho, 

principalmente aqueles considerados produtivos. Desta forma, “classe trabalhadora 

hoje” não compreende apenas aqueles cujas forças de trabalho são apenas manuais, mas 

aqueles que também produzem mais-valia, mas que não são diretamente manuais. Nesse 

sentido, a “classe-que-vive-do-trabalho” é composta também por aqueles trabalhadores 

considerados improdutivos, os quais, para Marx, sua “força de trabalho era utilizada 

como valor de uso e não como valor de troca”. Assim, a noção de classe trabalhadora 

hoje inclui “todos aqueles que vendem sua força de trabalho em troca de salários” e 

exclui “gestores do capital, seus altos funcionários, que detêm o papel de controle no 

processo de trabalho, de valorização e reprodução do capital no interior das empresas e 

que recebem rendimentos elevados” e, ainda “aqueles de posse de um capital 

acumulado, vivem da especulação e dos juros (…) os pequenos empresários, a pequena 

burguesia urbana e rural proprietária” (ANTUNES, 2003, p.103-104). 

A “classe trabalhadora hoje” tem adquirido grande dimensão de diversidades, 

heterogeneidade e complexidade resultante de transformações acerca de uma tendência 

de trabalho realizado fora do espaço convencional (desterritorialização) ou pela 

denominada “telemática” (introdução de máquinas informatizadas) que permitem a 

realização do trabalho no ambiente doméstico. Há, ainda, o surgimento de uma nova 

dimensão da “classe trabalhadora hoje”denominada de “trabalho precarizado”, 

composta por terceirizados, subcontratados, part-time, autônomos entre tantas formas 

assemelhadas. Além dessas dimensões da “classe-que-vive-do-trabalho” ainda devem 

ser consideradas as variações de gênero no trabalho.  

Percebe-se nesse processo de transformação do mundo do trabalho o surgimento 

cada vez mais crescente de processos de exclusão tanto dos jovens quanto dos 

considerados velhos para o capitalismo. Dessa forma uma concorrência cega entre os 

trabalhadores se generaliza numa vivência de que os companheiros não são mais 

percebidos como tais, como alguém com quem se aprende a modelar e a transformar as 

coisas, como outras pessoas com experiências a partilhar. Porém, para Fontes (2005, 

p.55), na perspectiva do capitalismo “os mais velhos tornam-se apenas mais velhos, alvo 

fácil para a concorrência dos mais aptos”.  
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Dentre os aspectos que contribuem para a diversidade da “classe trabalhadora 

hoje” temos a exclusão, a qual acontece em decorrência de diferentes fatores, dentre eles 

a idade. Pessoas pertencentes a “classe trabalhadora hoje”, com idade acerca dos 40 

anos, dificilmente conseguem reingresso no mundo do trabalho ou requalificação para 

tal. Com isso, “ampliam os contingentes do chamado trabalho informal, (…) a expansão 

dos movimentos religiosos tem se utilizado enormemente desses segmentos de 

desempregados” (ANTUNES, 2003. p.112). 

Também tem ocorrido uma reestruturação do trabalho, em detrimento do modelo 

capitalista, denominado “terceiro setor”, “assumindo uma forma alternativa de 

ocupação, em empresas de perfil mais comunitário, motivadas predominantemente pelo 

trabalho voluntário (…) decorre do desemprego estrutural” (idem, p.103-104). Um outro 

ponto tem proliferado o vínculo com o sistema capitalista: é a necessidade de se 

reorganizar os espaços e o tempo de produção, caracterizado pelo sistema global do 

capital, gerando um processo de “reterritorialização” e “desterritorialização”, 

compreendido como  a mundialização das  empresas. Esse fenômeno fez com a “classe 

trabalhadora hoje” recolocasse suas lutas num patamar internacional, exigindo ainda 

mais recursos e argumentos em suas reivindicações. Segundo Fontes (2005, p.55), para 

os capitalistas, trata-se de produzir lucro a qualquer „preço‟ e o “deslocamento de uma 

atividade para outra, da confecção de um objeto para outro qualquer, torna-se 

perfeitamente indiferente. (…) o deslocamento de investimento de um lado a outro do 

planeta, (…) o próprio objeto produzido tornou-se uma espécie de resto, de mero 

detalhe.  

O que se percebe diante de tal realidade é que a “classe trabalhadora hoje” tem 

sido exigida em seu extremo para acompanhar as mudanças ocorridas no mundo do 

trabalho movido pelo capital. Para Fontes, as habilidades específicas do trabalhador, que 

tem como resultado de sua força de trabalho capaz de moldar e modificar o objeto, a 

cada dia tem menos serventia. A autora reforça também que a “(…) a vida social exige 

que todos sejam „elásticos‟, „flexíveis‟, „maleáveis‟, adaptáveis a toda e qualquer 

tarefa”.  

É importante ressaltar que todas essas novas dimensões da diversidade, da 

heterogeneidade e da complexidade da “classe trabalhadora hoje” constituem-se como 

aspectos importantes a serem observados e enfatizados como necessidades a serem 

atendidas pelos projetos e processos de escolarização dos(as) trabalhadores(as) na 

contemporaneidade.  
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A desigualdade social observada no mundo capitalista, fruto de políticas públicas 

voltadas para o atendimento dos interesses das elites, tem seu ponto nodal na 

precariedade e incipiência dos serviços públicos prestados à classe trabalhadora, 

particularmente naqueles ligados à educação e à saúde.  

Em meio a essa relação de poder e dominação, as pessoas têm suas sentenças de 

vida, as quais já lhes foram dadas desde o nascimento, apenas confirmadas ao longo de 

suas trajetórias de vida. Os instrumentos de luta por uma transformação socioeconômica 

são geralmente negados àquelas pertencentes à classe trabalhadora hoje, mantendo-as na 

condição de menos favorecidas. 

Para que o processo educativo se efetive de forma a transformar e modificar as 

realidades das pessoas, pertencentes à “classe -que- vive-do-trabalho”, diante da 

estrutura social e econômica capitalista imposta, é necessário que se crie condições de 

aprendizagem significativa para que o próprio sujeito tenha noção exata de sua condição 

no mundo, e dos fatores que contribuem para que essa sua condição seja mantida. A 

partir dessa tomada de consciência é que ele (sujeito de sua história) poderá ser capaz de 

decidir os caminhos a serem seguidos. 

Pode-se, portanto, inferir que o processo de escolarização como meio de ingresso 

e permanência no mundo do trabalho não deve se dar sem a conscientização do homem 

acerca do que ele é e do que ele pode vir a ser. Mas, essa conscientização só deve ser 

considerada positiva quando tem como princípio a preocupação com o homem e seu 

estar no mundo, com a sua dignidade de pessoa que transcende o mundo físico e do 

mero “mercado de trabalho” e cria um universo humano. Caso contrário, esta educação 

estaria a serviço de uma conscientização ideologizadora de dominação ou de submissão 

do homem pelo homem ou, até mesmo, de subversão e estímulo às ações 

revolucionárias que geram o enfrentamento entre os homens, o que fugiria aos 

princípios da humanização.  

 

A conscientização só é válida se atender às exigências da própria 

pessoa, isto é, se no processo de se conscientizar, o valor do homem, o 

significado da comunicação e o sentido do mundo se adequam às 

exigências de humanização.(FAVERO,1983,p.180) 

 

Torna-se, portanto, impossível educar uma pessoa para o exercício de uma 

profissão sem conscientizá-la de seu direito a vida e de seus deveres para com os outros 

que também têm esse mesmo direito, o que pode ser considerado um processo de 
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conscientização aceitável. Porém, não é considerado aceitável utilizar-se desse processo 

de conscientização para reforçar ideias que tendem aos interesses de dominação e de 

submissão, exploração do homem pelo homem, num processo de expropriação, numa 

postura ideologizadora, o que restringe a capacidade do homem na busca de sua 

verdadeira liberdade.  

Os modelos de educação voltados para a formação de trabalhadores têm 

cumprido o seu papel como um dos aparelhos de controle ideológico mais eficiente do 

Estado, pois toma para si crianças de todas as classes e grupos sociais que, num 

processo longo de escuta obrigatória, recebe passivamente todas as significações tidas 

como legítimas envolvidas na ideologia dominante, levando-as a uma conscientização 

passiva de seus devidos lugares na sociedade.  

Porém, para Marx, não são naturais as regras sociais que visam a perpetuar a 

subordinação do homem pelo próprio homem nas relações sociais, como se fossem “leis 

que parecem nos aprisionar na impossibilidade da História e da transformação social. 

(…) Essas leis nada têm de naturais, como mostra Marx: são leis históricas de 

acumulação capitalista” (FONTES, 2005, p.70). 

Entende-se, portanto, que a naturalização das condições de vida das pessoas - 

como se estas estivessem imersas e inertes nesse mundo que, na verdade, não há nada de 

natural, mas que foi criado para atender interesses de dominação e submissão nas 

relações sociais dos homens, e que esse seja um fenômeno superior, acerca do qual 

devemos nos conformar - é tão produzido quanto as relações sociais que resultam delas.  

Nesse sentido, torna-se necessário a criação de espaços, ambientes e situações 

que possibilitem reflexões acerca do conhecimento da complexidade das relações 

sociais em que está inserida a “classe-que-vive-do-trabalho”, visando reconhecer o 

processo de formação da organização das classes sociais populares na busca por “exigir 

e impulsionar as possibilidades abertas nesse processo”, e que a história e a educação 

possam se utilizar para uma verdadeira transformação social. 

Os estudos existentes na área de educação apontam que as propostas de 

formação para o mundo do trabalho, geralmente, são inadequadas à clientela, além de 

serem superficiais no ponto de vista do aprendizado, e ocorrerem num curto prazo de 

tempo. Geralmente, se consolidam em modelos de programas já fracassados ou 

importados de forma acrítica. Portanto, o que se percebe como mais grave é a 

verificação de que estamos ainda bastante distanciados de uma compreensão mais justa 



54 
 

dos fatores que contribuem para a manutenção do alto número de pessoas excluídas do 

mundo do trabalho.     

Conforme dito anteriormente, o processo de reterritorialização e de 

desterritorialização pelo sistema global do capitalismo promoveu uma necessidade de 

redefinição das exigências no perfil do trabalhador, tanto no que tange a sua capacidade 

política de reivindicações trabalhistas, agora com amplitudes mundiais, quanto em sua 

capacitação para o exercício profissional. Com a introdução de máquinas cada vez mais 

sofisticadas para a execução de tarefas, foi acentuada a situação de “estranhamento” do 

trabalhador, uma vez que o mesmo não se vê em condições de lidar com a nova situação 

de trabalho. Nessa perspectiva, a “qualificação profissional se constitui como um 

processo que se situa prioritariamente na relação social construída pela interação dos 

agentes do trabalho em torno da propriedade, significado e uso do conhecimento 

construído no e pelo trabalho” (LIMA, 2005). Nesse sentido, é repassado ao trabalhador 

a responsabilidade de buscar, sem nenhum apoio, seja das instituições públicas ou 

privadas, as condições que garantam sua empregabilidade, ou seja, as condições para se 

manter no mundo do trabalho. 

 É certo que o homem e a mulher adultos são frutos do seu trabalho e sem o 

mesmo não subsistem, portanto, na medida em que a sociedade vai se desenvolvendo, a 

necessidade da escolarização torna-se mais importante para o desenvolvimento de uma 

relação social mais igualitária no mundo do trabalho. 

Porém, pouca coisa é possível alinhar como verdadeira ação educacional rumo à 

transformação das relações sociais, quer no plano da ação oficial, quer no que se refere à 

iniciativa privada, dada a pouca capacidade de compreensão da “classe trabalhadora 

hoje” das novas realidades e relações no mundo do trabalho, além das novas exigências 

na execução de tarefas mais complexas.  

A escolarização dos trabalhadores, seja na formação inicial ou continuada, vem 

sendo, historicamente, realizada de forma desarticulada com a realidade na qual essas 

pessoas estão inseridas. Os cursos destinados aos trabalhadores adultos, que constituem 

a forma mais elementar na solução da questão, quando existem, funcionam com 

incipiência e insipiência verdadeiramente lastimáveis. À míngua de recursos, de 

assistência técnica e mesmo de atenção esclarecida dos responsáveis pela sua 

manutenção, não é de se admirar que esses cursos não atendam aos seus propósitos. 

Além disso, no Brasil, a oferta de escolarização do trabalhador adulto sempre foi 

organizada em função de objetivos meramente capitalista, políticos imediatos e, talvez 
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por isso, não tenham conseguido atingir seus principais objetivos, mantendo na 

condição de explorado um grande número de brasileiros. 

A existência de um número alarmante de pessoas adultas trabalhadoras ainda na 

condição analfabetas no Brasil ou analfabetas funcionais constitui-se como fator 

importante nas relações sociais brasileira. O reconhecimento da precária escolarização 

do trabalhador brasileiro tem tornado urgentes e necessárias novas reflexões acerca 

desse problema.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É imprescindível a adoção de uma política de qualificação dos trabalhadores 

“entendida como um processo de construção de políticas afirmativas que considerem as 

relações de gênero, de etnia e geração, ao reconhecimento da diversidade do trabalho e 

demonstrar as múltiplas capacidades individuais e coletivas” (MEC, 2007, p.23). Essas 

políticas afirmativas de inclusão no mundo do trabalho não podem se tornar bem de 

consumo ou produto de oferta, uma vez que isso impediria o acesso dos trabalhadores 

que estão fora do mundo do trabalho, causando um ciclo de exclusão. 

Para isso, a oferta de escolaridade para a “classe trabalhadora hoje” deve romper 

com a lógica que submete a educação ao mercado de trabalho, uma vez que esse 

processo tradicional de formação de trabalhadores exclui os direitos da cidadania e 

transforma o homem em objeto a ser ofertado para o mercado, reduzindo sua condição 

humana. 

 

THE WORLD OF WORK, THE RIGHT AND THE NEED FOR WORKER'S 

SCHOOLING 

 

ABSTRACT: This article presents a reflection on the world of work increasingly 

demanding and exclusive and the law and the need for education of the "class living 

work" in order to ensure employability in the market. Therefore, it is necessary that the 

employee seek schooling in order to be trained and become fit for the world of work. 

However, the education offered is still unarticulated needs of people, which places the 

worker still in the exploited position. To support the reflection proposed an investigation 

of literature and qualitative approach was carried out, based on ideas and propositions 

Antunes (2003), Fontes (2005) and Lima (2005). After discussion on the topic, it was 

concluded that it is necessary to adopt training and professional qualification policies of 
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the workers, but far from the design preparation to meet the immediate needs of the 

labor market. 

 

KEYWORDS: The world of work; Worker; Schooling. 
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RESUMO: O presente artigo é uma análise das concepções de coordenadores acerca da 

avaliação e a qualidade na Educação Infantil prescrita (oficial) e a vivida nas 

instituições responsáveis pelo cuidado e educação de crianças. O objetivo geral é o 

analisar as concepções de coordenadores de Centros de Educação Infantil - CEI em 

relação à avaliação da qualidade prescrita nos documentos oficiais nacionais e a vivida 

nas instituições de Educação Infantil de São José – SC frente à garantia da qualidade da 

educação que respeita os direitos das crianças. A metodologia de pesquisa adotada é a 

qualitativa e a técnica é levantamento bibliográfico e entrevista. Aponta-se que a 

conceituação, critérios e parâmetros de qualidade na Educação Infantil prescritos ainda 

que aparente justa é pouco praticada, dadas as condições vividas e é rasa a leitura dos 

profissionais entrevistados para a utilização dos documentos nacionais para garantir a 

qualidade de ensino e os direitos fundamentais das crianças. 

 

  

Palavras-chave: Avaliação; Qualidade; Educação Infantil. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Educação Infantil é uma conquista recente e a sua qualidade no atual contexto 

ainda se constitui um desafio. Começou-se a pensar e a discutir fortemente a Educação 

Infantil nos anos de 1980 por diferentes setores da sociedade, como organizações não 

governamentais, pesquisadores na área da infância, comunidade acadêmica, população 
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civil e outros, com o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre o direito da criança a 

uma educação de qualidade desde o nascimento. Contudo, foi somente com a 

Constituição de 1988 que esse direito foi efetivamente reconhecido. Em seu artigo 208, 

o inciso IV, prescreve-se: “[...] O dever do Estado para com a educação será efetivado 

mediante a garantia de oferta de creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de 

idade” (BRASIL, 1988).  

Decorridos anos da existência da Educação Infantil e ciente das prescrições que 

se avolumaram a partir da citada Constituição, o propósito dessa pesquisa é investigar se 

a avaliação e os critérios de qualidade prescritos nos documentos nacionais são 

vivenciados (e de que modos) nas instituições de Educação Infantil. Nesta perspectiva, 

tem-se como problema: Como a avaliação e os critérios de qualidade prescritos nos 

documentos oficiais nacionais são vividos nas instituições de Educação Infantil de 

São José – SC tendo em vista garantir a qualidade da educação que respeita os 

direitos das crianças?Por consequência, o objetivo geral é analisar as concepções de 

coordenadores de Centros de Educação Infantil - CEI acerca da avaliação e os critérios 

dos critérios de qualidade prescritos nos documentos oficiais nacionais e os vividos nas 

instituições de Educação Infantil de São José – SC frente à garantia da qualidade da 

educação que respeita os direitos das crianças de 0 a 5 anos de idade.  

Este estudo se justifica por ressaltar a importância dos documentos nacionais 

como parâmetros e indicadores de melhoria da qualidade da educação, garantindo e 

respeitando os direitos fundamentais das crianças de 0 a 5 anos. Observa-se que após a 

aprovação da Constituição de 1998, e do desdobramento desta pela LDB 9.394/96, o 

tema da qualidade na Educação Infantil ficou em evidência nos derradeiros 

documentosnacionais norteadores como o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil – RCNEI (1998); as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil – DCNEI (1999); os Parâmetros Básicos de Infraestrutura para 

Instituições de Educação Infantil (2006); os Parâmetros Nacionais de Qualidade para 

Educação Infantil (2006); os Critérios para um Atendimento em Creches que Respeite 

os Direitos Fundamentais das Crianças (2009); e os Indicadores da qualidade na 

Educação Infantil (2009). É a partir desse “olhar” que emerge a necessidade de se 

compreender como se dá a avaliação da qualidade prescrita para as instituições de 

Educação Infantil e a constatada nas diferentes realidades. 
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Este artigo é composto por pesquisa teórica e aplicação de entrevistas. As teorias 

trazem luz aos dados e os dados refletem as teorias num movimento crítico. Nesta 

perspectiva, a pesquisa contou com uma metodologia de caráter teórico e estudo 

exploratório (campo). De acordo com Gil (2007, p. 36), “[...] as hipóteses derivadas de 

teorias são as mais interessantes no sentido de que proporcionam ligação clara com o 

conjunto mais amplo de conhecimentos das ciências”. A abordagem do problema é do 

tipo qualitativa e quantitativa. Esta abordagem “[...] considera que há uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzida em números” (SILVA e 

MENEZES, 2001, p. 20). 

A reflexão, orientada pelo problema e pelos objetivos propostos, articula a 

teoria à prática vivenciada pelo pesquisador com as entrevista realizadas. Os autores que 

contribuíram com esta pesquisa, foram: GunillaDalberg, Peter Moss e Alan Pence 

(2003); Heloísa Lück (2012); Eneida Otto Shiromaet al (2008); Gaudêncio Frigotto 

(2013); Miguel Zabalza (2007), entre outros. Esses pesquisadores têm desenvolvido 

trabalhos relevantes no campo da educação nacional e internacional. Também serviram 

a pesquisa os seguintes documentos: LDB 9.394/96 (1996), DCNEI (1999 e 2009), 

RCNEI (1998), Parâmetros Nacionais de Qualidade na Educação Infantil (2006), 

Indicadores de Qualidade na Educação Infantil (2006), entre outros. 

Os sujeitos da pesquisa foram três coordenadoras de CEI da rede municipal de 

São José – SC. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Educação desse 

município, estão atualmente matriculadas na rede municipal 1.468 crianças na creche (0 

a 3 anos de idade) e 2.927 crianças na pré-escola (4 a 5 anos de idade), totalizando 4395 

crianças atendidas nos Centros de Educação Infantil (CEI). O número de crianças que 

aguardam na lista de espera é de aproximadamente 3.000. O município conta com 32 

instituições de Educação Infantil. O número de professores efetivos na rede é de 

aproximadamente 956 profissionais para a Educação Infantil. Cada CEI também conta 

com 1 coordenador pedagógico. 

A partir das entrevistas, analisaram-se os critérios adotados nas instituições de 

Educação Infantil para atender o que está prescrito nos documentos norteadores oficiais, 

e quais as singularidades que permeiam esse processo em busca da qualidade de 

educação.  Nesse caminho metodológico, foram elaboradas as entrevistas com questões 

abertas acerca da temáticapara compor o escopo de análise deste artigo. De posse das 
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questões elaboradas, foi agendado o encontro para a realização da entrevista. Foram 

aplicadas as entrevistas (Entrevistadas A, B, C). Com a autorização das entrevistadas, 

utilizou-se como recurso a gravação da voz por meio de aparelho celular. As respostas 

foram transcritas e os discursos foram analisados de modo crítico. 

 

2 AQUALIDADE PRESCRITA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NACIONAL 

 

Nos últimos anos observa-se uma expansão no número de crianças matriculadas 

na Educação Infantil. Segundo dados do INEP (BRASIL, 2013), “[...] considerando a 

educação infantil como um todo, o crescimento observado em relação ao último ano é 

de 4% no número de matrículas, e o observado no período de 2007 a 2013 é da ordem 

de 16,6%”.Com o aumento no número de matrículas, emergiu no cenário nacional a 

preocupação com a qualidade no ensino dessas instituições, com a infraestrutura 

oferecida, com a qualificação do corpo docente, enfim, começou a se pensar nas 

condições mínimas para o funcionamento dessas instituições. 

A Educação infantil se constituiu como um espaço de direitos das crianças, e não 

somente um recurso para as mães trabalhadoras. Num forte movimento nos anos de 

1990 e 2000 registrou-se um avanço significativo da Educação Infantil e uma constante 

preocupação com a qualidade dessa etapa, evidenciados inclusive nos seguintes 

documentos: RCNEI (1998); DCNEI (1999; 2009); Padrão de Infraestrutura na 

Educação Infantil (2006); Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil 

(2006); Os Indicadores de Qualidade na Educação Infantil (2009) e; Critérios para um 

Atendimento em Creches que Respeite os Direitos Fundamentais das Crianças 

(2009).Nesses documentos é possível ler a necessidade de avaliar a qualidade da 

Educação Infantil nas múltiplas dimensões para garantir os direitos das crianças. 

O documento “Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil- 

RCNEI”foi elaborado pelo Ministério da Educação (MEC) no ano de 1998. Ele não se 

constitui em instrumento obrigatório a ser seguido pelos educadores nessa etapa da 

educação básica. É um documento sugerido para nortear as práticas pedagógicas com o 

objetivo de contribuir para a elaboração dos projetos educacionais propostos pelas 

instituições de Educação Infantil. O Referencial, composto de três volumes, procura 

atender às necessidades de orientação e reflexão na Educação Infantil. Esse documento 
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parte da perspectiva de ser incorporado ao projeto educacional da instituição caso os 

educadores o desejarem, e de modo a atender às necessidades específicas de cada 

instituição (BRASIL,1998). 

Em 1999 foi idealizado o documento “Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil”. Esse apresenta diretrizes e princípios a serem observados para 

garantir a qualidade da proposta pedagógica e, consequentemente, do atendimento às 

crianças, destacando: a gestão democrática; a elaboração dos regimentos escolares; o 

atendimento dos direitos básicos das crianças e; a organização dos tempos e espaços e as 

estratégias de avaliação (BRASIL, 1999). Dez anos depois, realizar-se-ia a revisão 

dessas diretrizes, para atender aos novos contextos apresentados à Educação Infantil, e 

conferir os avanços alcançados desde a sua instituição (BRASIL, 2009). 

No ano de 2006 foi publicado o documento “Parâmetros Básicos de 

Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil”, que contém em seu conteúdo 

concepções, normas, orientações e indicações de possibilidades de reforma e adaptação 

dos espaços físicos da Educação Infantil. Esse documento foi organizado em parceria 

com educadores, arquitetos e engenheiros,a partir de oito seminários regionais. Inclui 

ainda conhecimentos sobre as condições contextuais e ambientais preexistentes, 

como:condições de acesso, acessibilidade universal, condições de infraestrutura básica, 

legislação arquitetônica e urbanística vigente, entorno, disponibilidade de mão-de-obra e 

materiais de construção, condicionantes físico-ambientais do local, processo 

participativo (BRASIL, 2006a). 

O documento “Parâmetros de Qualidade na Educação Infantil – Volume I e II”, 

também elaborado em 2006, trata de um apoio que cita a organização e o funcionamento 

dos sistemas educacionais com o objetivo de melhorar a qualidade da Educação Infantil 

oferecida no Brasil, propondo requisitos necessários para o desenvolvimento integral da 

criança até 5 anos, nas instituições que as atende. Aborda também competências dos 

sistemas educacionais, indica parâmetros de qualidade considerando os aspectos quanto 

à proposta pedagógica, à gestão, às professoras, aos professores e aos demais 

profissionais, às interações de professores, gestores e demais profissionais e à 

infraestrutura (BRASIL, 2006b).O Volume 1, apresenta: concepções de criança, de 

pedagogia e de Educação Infantil; a trajetória histórica do debate da qualidade na 

Educação Infantil; as principais tendências identificadas em pesquisas recentes dentro e 
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fora do país e; os desdobramentos previstos na legislação nacional para a área e 

consensos e polêmicas no campo (BRASIL, 2006b). 

Já o Volume II descreve as competências dos sistemas de ensino e versa também 

sobre a caracterização das instituições de Educação Infantil no Brasil, especificando a 

idade de atendimento e ressaltando a gratuidade das instituições públicas de Educação 

Infantil no Brasil, seu caráter laico e apolítico. O documento também expõe os 

parâmetros nacionais de qualidade para as instituições de Educação Infantil e relata 

detalhadamente os critérios quanto: a) a proposta pedagógica; b) à gestão; c) às 

professoras, aos professores e aos profissionais que atuam nas instituições; d) às 

interações de professoras, professores, gestores, gestoras e demais profissionais. Esse 

ainda elenca diretrizes quanto à infraestrutura das instituições de Educação Infantil 

(BRASIL, 2006c). 

Do mesmo modo, no ano de 2009 percebe-se uma preocupação com a qualidade 

da educação para garantir os direitos das crianças no documento intitulado “Critérios 

para um Atendimento em Creches que Respeite os Direitos Fundamentais das 

Crianças”.Esse documento contribui com proposições para um atendimento de 

qualidade realizado nas unidades de Educação Infantil a partir dos direitos das crianças 

já consolidados: o direito à brincadeira; à atenção individualizada; a um ambiente 

aconchegante, seguro e estimulante; ao contato com a natureza; à higiene e à saúde; a 

uma alimentação sadia; a desenvolver a criatividade, imaginação e capacidade de 

expressão; ao movimento em espaços amplos; à proteção, ao afeto e à amizade; a 

expressar seus sentimentos; a uma especial atenção durante o período de adaptação; a 

desenvolver sua identidade cultural, racial e religiosa (BRASIL, 2009a). 

Também no ano de 2009 seria lançado o documento “Indicadores da Qualidade 

na Educação Infantil”. Elaborado pela SEC/MEC, tem como objetivo detalhar os 

indicadores de qualidade de maneira operacional. Trata-se de um plano de autoavaliação 

da Educação Infantil, e propõe melhorias em diversas áreas: planejamento; 

multiplicidade de experiências e; interações; promoção da saúde; espaços, materiais e 

mobiliários; formação e condições de trabalho das professoras e demais profissionais; 

cooperação e troca com as famílias e participação na rede de proteção social (reflexões 

sobre os processos de socialização, as brincadeiras e a convivência com a 

diversidade)(BRASIL, 2009b). 

Evidencia-se nesses documentos um movimento de se pensar estratégias de 

qualidade das instituições de Educação Infantil. Aponta-se como crítica que esses 
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documentos procuram nortear o conceito de qualidade na Educação Infantil. O discurso 

é que se deve por essas regras e indicativos de qualidade assegurar os direitos das 

crianças de se desenvolverem integralmente em múltiplas dimensões. O modo de avaliar 

a qualidade, apresentada mais recentemente, é outra estratégia desse jeito de inculcar o 

conceito de qualidade defendido e ou pretendido. 

 

3QUALIDADE DAEDUCAÇÃO INFANTIL COMO DIREITO 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 inseriu a Educação 

Infantil como primeira etapa da Educação Básica. Em seu Art. 29, consta: “A educação 

infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento 

integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual 

e social, complementando a ação da família e da comunidade” (BRASIL, 1996). Mas 

como avaliar a qualidade da Educação Infantil para garantir o desenvolvimento integral 

das crianças? O que se compreende por qualidade na Educação Infantil? 

A qualidade é o foco central da avaliação, pois qualquer processo avaliativo tem 

por finalidade aferir a qualidade ou, ao menos, seus indicadores, porém a definição 

conceitual desse termo é complexa (SILVA, 2001).Segundo Zabalza (2007, p.9), “[...] 

sendo o tema da qualidade uma questão tão dúctil e polissêmica, merece uma atenção 

mais pormenorizada nesta análise”.Por outro lado, existe uma demanda pela melhoria da 

qualidade em quaisquer organizações, e constitui-se em resultado de amadurecimento 

das sociedades, que se tornam cada vez mais complexas e aprimoradas. Assim, diante 

desse fato, passa-se a exigir que sejam atendidos certos padrões e critérios de qualidade 

no atendimento de suas necessidades (LÜCK, 2012, p.19). Isso se reflete também na 

área da educação, a sociedade anseia por um atendimento de qualidade nessas 

instituições, se posicionando de maneira firme quando a educação ofertada é 

insuficiente ou inadequada aos padrões vigentes atuais. 

Contudo, deve-se reconhecer a multidimensionalidade do conceito qualidade 

quando aplicado à educação, pois a qualidade na área educacional não está se 

considerando somente um aspecto, mas as várias dimensões desse contexto. Frigotto 

(2013), sobre qualidade na educação, evidencia que a classe dominante brasileira e seus 

intelectuais, nas mais variadas esferas, apóiam-se na construção ideológica que 



64 
 

contrapõe a quantidade à qualidade. Para o autor, há um senso comum do pensamento 

dominante, que a queda da qualidade na escola pública está relacionada à crescente luta 

da classe trabalhadora pelo direito à educação pública. O Brasil passou por uma reforma 

política e ideológica nos anos de 1990, que foi definida por privatizações e 

descentralização das ações do governo. Optou-se, portanto, por um capitalismo 

dependente de desenvolvimento desigual e combinado. Essa nova conjuntura teria 

consequências mais profundas na educação. As reformas educacionais assumem um 

ideário de sociedade do conhecimento, qualidade total, pedagogia das competências, da 

empregabilidade e do empreendedorismo. 

Nesse contexto, a concepção de qualidade da educação assume uma função 

dominantemente ideológica, e passa a subordina-se cada vez mais aos critérios de 

mercado. Assim, o critério da quantidade e da qualidade são dados pelo mercado. 

“Trata-se de implementar políticas e concepções educativas e de conhecimentos 

utilitaristas e pragmáticas: uma educação voltada para o que serve ao mercado dentro da 

pedagogia de formação do cidadão produtivo para o capital” (FRIGOTTO e 

CIAVATTA, 2006).  

Eneida Shiromaet al(2008) também relata que o termo qualidade está sendo 

utilizado na educação e deriva da concepção capitalista de sociedade. Para a autora,nos 

dias atuais há uma mercantilização da educação, a ideologia da “educação de qualidade” 

é estratégia utilizada para produzir a fetichização dos resultados obtidos com as 

avaliações no campo educacional. Ressalta: a relação entre resultado baseado em 

indicadores quantitativos e a qualidade da educação podem não ser a expressão da 

realidade do processo vivenciado. Alerta: os formatos avaliativos devem ser discutidos. 

E considera:deve se ter em mente qual tipo de avaliação é socialmente relevante e 

necessária para orientar o processo de melhoria da educação brasileira, seja na 

modalidade da educação básica ou superior (SHIROMA et al, 2008). 

Para Zabalza (2007), a qualidade na educação pode estar mais relacionada a 

questões culturais do que estruturais. De acordo com o autor, 

 

A qualidade, pelo menos no que se refere às escolas, não é tanto um 

repertório de traços que se possuem, mais sim algo que vai sendo 

alcançado. A qualidade é algo dinâmico (por isso faz-se mais alusão às 
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condições culturais das escolas do que aos seus elementos estruturais), 

algo que se constrói dia a dia e de maneira permanente (ZABALZA, 

2007, p. 32). 

 

Assim, para tentar evitar ou amenizar situações que fomentem a mercantilização 

da educação ou processos avaliativos que subtraiam a autonomia das instituições de 

Educação Infantil, deve-se considerar a avaliação da qualidade como uma ferramenta 

que propicie a tomada de decisão democrática, com vistas a melhoria nas instituições. 

Isso requer também uma visão política e ideológica não voltada somente para o mercado 

de trabalho, mas sim uma visão preocupada com a sociedade, com os cidadãos que se 

pretende formar, e se os mesmos conseguirão contribuir de forma positiva nessa 

sociedade em que estão inseridos. De tal modo, sugere-se que os documentos oficiais 

em suas prescrições precisam ser estudados antes de servirem à simples aplicação de 

modo tão naturalizado. 

Não há uma única forma de se compreender o discurso da qualidade quando 

atribuído a instituições dedicadas a primeira infância, ainda que se considere uma 

mesma sociedade, em um mesmo período, num mesmo contexto sociocultural. Percebe-

se que esse discurso da qualidade aplicado à primeira infância emergiu em contexto 

político e ideológico das reformas educacionais protagonizados nos anos de 1990 sob 

um enfoque neoliberal que adotava medidas de descentralização da administração 

pública, um movimento de integração global com o objetivo de criar um sistema político 

e econômico autorregulado pelas leis de mercado. Em conformidade com esse sistema 

foram implementadas reformas políticas educacionais considerando as demandas de 

mercado.  

Observa-se que o discurso da qualidade na primeira infância foi constituído em 

padrões objetivos, racionais e universais, sendo avaliados de maneira que reduzam as 

complexidades das instituições dedicadas à primeira infância. Foram raras as vezes que 

se buscou compreender a criança, a infância e as singularidades que permeiam as 

instituições de Educação Infantil. Portanto, nota-se tanto no discurso da qualidade 

quanto no desenvolvimento da criança, concepções descontextualizadas da experiência 

concreta, da vida cotidiana e das complexidades da cultura da infância (DAHLBERG, 

MOSS e PENCE, 2003). 
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De tal modo, quando se fala em qualidade relacionada às instituições dedicadas a 

primeira infância, por vezes considera-se uma visão modernista, uma busca por critérios 

definitivos e universais. Porém, ao se analisar instituições dedicadas à primeira infância 

deve se ter em mente sua complexidade, valores, diversidade, subjetividade, contexto 

temporal e espacial. Segundo Dahlberg, Moss e Pence(2003), ao se discutir qualidade e 

avaliação nas instituições dedicadas à primeira infância, deve-se considerar um discurso, 

onde extrair sentido do que se está fazendo é construir significado. Essa concepção 

envolve diálogo e reflexão crítica, baseados em experiências humanas concretas. 

 

4A QUALIDADE VIVIDA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: APONTAMENTOS 

 

 Outra vez se afirma a necessidade de refletir sobre a avaliação e os critérios de 

qualidade adotados na Educação Infantil, tendo por base os documentos que visam 

estabelecer diretrizes e parâmetros que promovem a qualidade da educação nessa etapa 

da educação básica.Tendo por base essa premissa, observa-se a seguir a análise dos 

resultados no que tange aos critérios prescritos e vividos em relação à qualidade na 

Educação Infantil no cotidiano nas instituições de Educação Infantil no Município de 

São José - SC. 

 Em primeiro plano é apresentado o perfil das coordenadoras entrevistadas. As 

questões versaram sobre idade, sexo, escolaridade, tempo no magistério e tempo no 

serviço da Educação Infantil. Os dados estão apresentados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 -Perfil das Entrevistadas 

 
 Idade Sexo Escolaridade/ 

Formação 

Tempo de serviço 

no Magistério 

Tempo de serviço 

na Ed. Infantil 

Entrevistada A 43 Feminino Pedagogia 25 anos 25 anos 

Entrevistada B 37 Feminino Pedagogia. 

Especialização 

16 anos 15 anos 

Entrevistada C 34 Feminino Pedagogia. 

Mestrado 

Incompleto 

13 anos 13 anos 

Fonte: Elaborado pelos autores.  
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Nesse quadro pode-se perceber que foram entrevistadas três coordenadoras 

femininas, com idade entre 34 a 43 anos. Todas possuem o curso de Pedagogia. Entre 

essas, uma possui especialização e outra mestrado incompleto. Elas trabalham há mais 

de dez anos como professoras na educação básica, sendo que especificamente na 

Educação Infantil o tempo dedicado de profissão também fica entre 13 a 25 anos. 

Na primeira questão às entrevistadas, indagou-se: Os documentos nacionais 

que regulamentam os critérios de qualidade na Educação Infantil são conhecidos e 

debatidos no CEI? Quais ações são postas em prática?As entrevistadas responderam: 

 

Coordenadora “A”: “Sim. A hora/atividade assegurada por lei e 

implantada há pouco tempo, tem garantido espaço e tempo nos grupos 

de estudos para reflexões acerca da teoria e prática vivenciadas no 

CEI, inclusive de estudo sobre os indicadores e parâmetros legais”. 

Coordenadora “B”: “Apresento tais documentos nas reuniões 

pedagógicas e grupos de estudos, além de o CEI ter um espaço com 

esses e outros títulos de literatura sobre educação e infância, os quais 

estão sempre ao alcance das profissionais. Nossas vivências no CEI já 

retratam muitas ações que trazem os critérios de qualidade como: lutar 

constantemente por uma alimentação saudável, planejar 

espaços/ambientes diversificados com elementos que possibilitam a 

ampliação do repertório infantil, bem como interações entre os grupos, 

peças teatrais e musicais”. 

Coordenadora “C”: “Sim. São debatidos em grupos de estudos e 

reuniões pedagógicas. As ações que são colocadas em práticas, através 

das propostas planejadas nesses espaços de reflexões” 

 

 

Percebe-se que as entrevistadas promovem discussões e estudos sobre os 

documentos norteadores nacionais, assim como abordaram outros elementos e 

conceitos. O dado que chama atenção nas respostas é o espaço e o tempo 

proporcionados pela hora/atividade garantida por lei aos professores municipais 

segundo o decreto nº 3546/2014. Os espaços e tempos destinados à hora/atividade tem 

sido fomentadores de discussões e reflexões acerca dos documentos nacionais e reflexão 

sobre a qualidade na Educação Infantil. A hora/atividade tem garantido aos professores, 

33% referente à 1/3 do trabalho, dividido da seguinte maneira: 50% de hora coletiva e 

50% de hora individual. Dessa maneira, permite que os profissionais da educação 

participem de cursos de formação continuada e grupos de estudos nas instituições (SÃO 
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JOSÉ, 2014). Nesse sentido, a garantia desse direito qualifica o trabalho dos docentes, 

uma vez que os mesmos têm mais tempo dentro de sua carga horária para o 

planejamento das aulas, atendimento aos pais, capacitação, participação em reuniões 

pedagógicas, grupos de estudos e debates. 

 Observa-se na resposta da coordenadora “B” um maior detalhamento das ações 

de melhorias colocadas em prática baseado nos documentos oficiais, como: promover 

uma alimentação saudável; planejar espaços/ambientes diversificados com elementos 

que possibilitam a ampliação do repertório infantil e; interações entre os grupos, peças 

teatrais e musicais. Segundo Zabalza (2007), o espaço da Educação Infantil é 

considerado um espaço de vida, no qual muita coisa acontece e se desenvolve, é um 

conjunto completo. “Para as crianças pequenas, o espaço é,antes de mais nada, luz. Que 

permite tanto a elas quanto aos adultos vê-los, conhecê-los e, concomitantemente, 

compreendê-lo e recordá-lo” (ZABALZA, 2007, p.231). 

A seguinte questão tratou das garantidas de qualidade trazidas pela reflexão e 

debate sobre os documentos nacionais.Foi assim formulada: Que garantias de 

qualidade tem trazido a reflexão e os debates sobre os documentos nacionais que 

orientam a Educação Infantil?E as entrevistadas responderam: 

 

Coordenadora “A”: “Nesse pouco tempo de funcionamento, onde é 

necessário construir uma equipe, conhecer as concepções e vivências 

que cada um traz. Foi preciso organizar momentos de estudo que 

trouxessem a Proposta Curricular do Município, entendendo a criança 

enquanto sujeito de direitos, e a partir daí oportunizar a vivências 

significativas e principalmente avaliar como nossa prática tem 

auxiliado na garantia da qualidade de educação que a lei determina”. 

Coordenadora “B”: “Nossas leituras feitas aqui na instituição e na 

formação continuada, ou ainda trazida pelas professoras, nos faz 

repensar cotidianamente nosso fazer pedagógico, nos provocando a 

qualificar os momentos que as crianças estão nesse espaço de 

educação coletiva.”. 

Coordenadora “C”: “Ampliação das aprendizagens relacionadas às 

especificidades da criança e da Educação Infantil. Através dessas 

questões foram criados propostas e projetos coletivos, como: projeto 

de refeitório, projeto de interação e oficinas coletiva”. 

 

 

Afirma-se na primeira resposta que há uma articulação nos momentos de 

reflexão entre a Proposta Curricular de São José e os direitos fundamentais da criança, 
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com o objetivo de promover práticas pedagógicas significativas, conforme determina a 

legislação. Segundo Zabalza (2007), na história da infância as crianças precisaram viver 

em um mundo que não era seu, que não foi feito em sua medida. Porém, ao longo dos 

anos, o conceito e o tratamento da infância tem evoluído, fruto de um desenvolvimento 

cultural. No entanto, o que foi dado a infância, foi algo derivado de maior ou menor 

sensibilização dos adultos. Não como algo que fosse devido aos seus direitos. 

Atualmente, ainda que se trabalhe com um conceito difuso de direitos, o importante é 

que se começa a configurar um mapa dos direitos da infância cada vez mais preciso e 

comprometido (ZABALZA, 2007). 

 Nessa perspectiva, no documento Critérios para um Atendimento em Creches 

que Respeite os Direitos Fundamentais das Crianças, consta o que se deve garantir de 

direitos fundamentais para as crianças, como: direito à brincadeira; direito à atenção 

individual; direito a um ambiente aconchegante, seguro e estimulante; direito ao contato 

com a natureza; direito a higiene e à saúde; direito a uma alimentação sadia; direito a 

desenvolver sua curiosidade, imaginação e capacidade de expressão; direito ao 

movimento em espaços amplos; direito à proteção, ao afeto e à amizade; direito a 

expressar seus sentimentos; direito a uma especial atenção durante seu período de 

adaptação à creche e direito a desenvolver sua identidade cultural, racial e religiosa 

(BRASIL, 2009). 

 Na segunda resposta, percebe-se um olhar sobre as práticas pedagógicas que 

envolve além dos direitos fundamentais das crianças um planejamento escolar 

interdisciplinar para proporcionar a ampliação do repertório da criança e de modo que 

construam significados a partir das suas vivências. Observa-se, no cenário atual, que a 

Educação Infantil passa por um processo de mudanças e transformações onde um 

modelo de educação fragmentado não se adequa mais a esse cenário. Neste sentido, é 

possível afirmar que os Documentos prescritivos do Ministério da Educação para a 

Educação Infantil (BRASIL, 1998; 2006; 2009;por exemplo), não dão conta das 

singularidades vividas na infância e nem das minúcias a serem observadas enquanto 

qualidade de educação. 

 Na resposta da coordenadora “C” percebe-se que ao pensar em projetos para 

melhoria das vivências do cotidiano das crianças está intrínseco o entendimento dos 

direitos fundamentais das crianças, assim como a reflexão sobre o fazer pedagógico 
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atrelado a práticas que favoreçam às crianças a construção de significados e ampliação 

de repertório. 

A última questão trata daquilo que tem sido implementado a partir dos resultados 

obtidos nas reflexões sobre os documentos oficiais e a partir da avaliação. Assim, 

questionou-se:O que tem sido implementado com os resultados obtidos nas 

reflexões coletivas acerca dos documentos nacionais e na avaliação?Seguem 

registradas as respostas das entrevistadas: 

 

Coordenadora “A”: “São ações que ainda precisam ser implementadas, 

pois a avaliação é um instrumento pedagógico capaz de promover 

transformações significativas quando bem realizada e fundamentada.”. 

Coordenadora “B”: “Planejamos mensalmente propostas/atividades 

que possibilitem novos conhecimentos e aprendizagem aos pequenos. 

Buscamos proporcionar situações que possam garantir os eixos das 

Diretrizes Curriculares Nacionais e da Proposta do Município de São 

José”. 

Coordenadora “C”: “Ampliação das propostas de trabalho com as 

crianças, tendo como pressuposto teórico as diretrizes curriculares 

nacionais para a Educação Infantil no que concernem os eixos do 

currículo que são as brincadeiras e as interações sociais”. 

 

 

Conforme análise das respostas, pode-se dizer que há um movimento de leitura 

dos documentos oficiais nos grupos de estudos dos CEI‟s que visam garantir os critérios 

de qualidade e os direitos fundamentais das crianças. Os documentos utilizados pelas 

profissionais como pressupostos teóricos citados são a Proposta Curricular Municipal de 

São José (2000) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação infantil 

(2009).Chama a atenção nas respostas das Coordenadoras, a leitura dos documentos 

como estruturantes das práticas na Educação Infantil. Evidencia-se nas falas o discurso 

da qualidade na primeira infância constituído em padrões objetivos e racionais, sendo 

avaliados de maneira que reduzam as complexidades das instituições dedicadas à 

primeira infância. 

Concorda-se com Dahlberg, Moss e Pence (2003) que há uma tendência em 

ignorar a criança, a infância e as singularidades que permeiam a Educação Infantil em 

nome de projetos racionalistas e universais. Assim, percebe-se no discurso da qualidade 

e no desenvolvimento da criança concepções distantes da experiência concreta, do 

cotidiano e das complexidades da cultura da infância. Assim como já referido, para os 
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autores, na educação da infância é preciso ter em mente a complexidade, os valores, a 

diversidade e a subjetividade. 

A brincadeira e a interação citadas nas respostas da Coordenadora “C” são para 

além de eixos parte da constituição da infância. De acordo com Sarmento (2008), na 

perspectiva histórico-cultural a criança vem ao mundo e se desenvolve cognitivamente 

por meio da interação com a realidade social, com outros indivíduos e com o meio. Essa 

interação possibilita a brincadeira a geração de novas experiências e conhecimentos. De 

tal modo, pode-se dizer que o brincar é uma atividade psicológica da criança. Na 

brincadeira, a criança usa como veículo objetos concretos de acordo com a sua 

compreensão, com a cultura em que está inserida e de acordo com os significados 

culturais apreendidos por ela. O brincar tem como função inicial a satisfação das 

necessidades da criança. Ao brincar, a criança faz uso do seu conhecimento e de sua 

experiência para recriar o mundo através da imaginação, processo em que ela coloca 

todo seu potencial de conhecimento para organizar o brincar (SARMENTO, 2008). 

Assim, tendo em vista os documentos oficiais que norteiam os critérios de qualidade e 

os eixos propostos, se torna fundamental pensar em uma proposta educacional que 

permita a criança conhecer este mundo e ter acesso as mais variadas experiências. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo apresentou como as coordenadoras das instituições de 

Educação Infantil do município de São José – SC se ocupam das prescrições que tratam 

da avaliação da qualidade na Educação Infantil e como vivenciam esses critérios, 

parâmetros e indicadores de qualidade afim de promover melhoria na qualidade da 

educação ofertada para garantir os direitos fundamentais das crianças. 

A partir da análise dos dados coletados, verifica-se que os documentos nacionais 

que regulamentam os critérios de qualidade na Educação Infantil são conhecidos e 

debatidos nos CEI´s de São José - SC. Contudo, o debate sobre os documentos nos 

parece incipiente mediante a quantidade de registros e ações de divulgação nos diversos 

meios. A hora/atividade garantida por lei aos professores municipais tem sido um 

espaço fomentador de discussões e reflexões acerca dos documentos nacionais que 
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regulamentam os critérios de qualidade.Isso significa que nos grupos de estudos e nos 

momentos de reflexão coletiva os direitos fundamentais da criança são apontados como 

pauta, articulados com os documentos nacionais que são norteadores de suas práticas 

pedagógicas. 

Como garantias de qualidade a reflexão sobre os documentos nacionais parecem 

ampliar suas práticas pedagógicas, contemplando um planejamento escolar 

interdisciplinar e transdisciplinar que propiciam a ampliação do repertório da criança. 

Percebe-se que ao pensar em projetos para melhoria das vivências do cotidiano das 

crianças está intrínseco o entendimento dos direitos fundamentais das crianças assim 

como a reflexão sobre o fazer pedagógico atrelado a práticas que favoreçam às crianças 

a construção de significados. 

Por fim, destaca-se que a reflexão sobre qualidade na Educação Infantil a partir 

das políticas públicas é um processo dinâmico que fornece subsídios para tomada de 

decisões, planejamento didático-pedagógico e de gestão, possibilitando um novo olhar 

sobre a infância e os direitos fundamentais das crianças. É também um elemento 

norteador para a melhoria na qualidade da educação, que fomenta enriquecedores 

debates, discussões, divergências e convergências suscitadas no caminho percorrido. 

 

QUALITY ASSESSMENT IN CHILDREN EDUCATION: THE PRESCRIPT 

AND THE LIVING UNDER "LOOKING FOR" CHILDREN EDUCATION 

COORDINATORS 

 

ABSTRACT: This article is an analysis of the coordinators of conceptions of 

evaluation and quality in the prescribed Early Childhood Education (official) and lived 

in the institutions responsible for the care and education of children. The research is 

basic assumption that the prescribed quality parameters and indicators in official 

documents for Early Childhood Education when discussed and put into critical mode of 

action contribute to improving the quality of education for children from 0 to 5 years. 

Thus, the general objective is to analyze the concepts of Early Childhood Education 

Centers coordinators regarding the evaluation and quality criteria prescribed in national 

official documents and experienced in childhood education institutions in São José - SC 

front to ensure the quality education that respects the fundamental rights of children. 

The adopted research methodology is qualitative and the technique is bibliographic and 

interview survey. Points out that the concept, criteria and quality parameters in 

prescribed childhood education yet apparent just is rarely practiced, given the lived 

conditions and is shallow reading of the professionals interviewed for the use of national 

documents to ensure the quality of teaching and fundamental rights of children. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ENVELHECIMENTO: AÇÕES DA 

FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA 

Sinomar de Araujo Lopes (FMP) 

Sinomar.lopes@fmpsc.edu.br 

 

RESUMO: O objetivo deste artigo é apresentar a importância das políticas públicas 

para o envelhecimento e as ações da Faculdade Municipal de Palhoça-FMP. Os 

instrumentos utilizados foram a apresentação do marco legal e bibliográfico sobre o 

assunto, além da apresentação do Programa da Faculdade da Maturidade, e algumas 

declarações de alunos da disciplina de Informática. O estudo mostra que as ações da 

FMP tem surtido um grande efeito na vida dos alunos idosos promovendo um 

envelhecimento ativo.  

 

PALAVRAS CHAVES: Gestão Pública. Envelhecimento. Educação. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A população do mundo encontra-se inserido no contexto onde a expectativa de 

vida tem aumentado no decorrer dos anos. De acordo com Moreira (1998, P.92), no 

Brasil ocorre um declínio da população jovem e um crescimento da população idosa. O 

Censo de 2010, do IBGE mostra que a população residente de Palhoça é composta por 

23.978 pessoas de 50 anos ou mais, ou seja, representa 17,45% da população do 

município. O processo de envelhecimento traz consigo muitas características próprias, 

como a exclusão digital e problemas de saúde. Assim, o tema deste ensaio é: Políticas 

Públicas para o envelhecimento. Ações da Faculdade Municipal de Palhoça.O 

envelhecimento da população interfere no consumo do sistema de saúde, na assistência 

médica, na composição e organização da família, na transferência do capital e 

propriedades, nos impostos, nas pensões e no mercado de trabalho, ou seja, é um 

acontecimento presente em vários setores do cotidiano de uma sociedade. 

O problema que este trabalho procura responder é se a Gestão Pública de 

Palhoça logra êxito em suas ações ao participar do processo de envelhecimento ativo 

através da Faculdade da Maturidade?  A presente investigação fica delimitada a 

apresentação do programa de Extensão da Faculdade Municipal de Palhoça, autarquia 

da Prefeitura Municipal de Palhoça, onde as turmas de alunos são formadas por pessoas 

acima de cinquenta anos.Neste trabalho opta-se pelo enfoque quantitativo, pois a 

mailto:Sinomar.lopes@fmpsc.edu.br
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investigação possui uma perspectiva objetivista das práticas da gestão pública no 

processo do envelhecimento ativo. Enquadra-se dentro das perspectivas quantitativas 

sendo que a referida parte de uma investigação em torno das dimensões:formação 

escolar, contexto social, interação pedagógica e técnicas de ensino. Os dados coletados 

serão mensurados numericamente para que se defina métricas estatísticas das dimensões 

pesquisadas e sirvam de subsídios para as análises de dados e posteriormente a 

interpretação dos mesmos.  

O estudo em questão traz uma análise das Políticas Públicas para o 

envelhecimento e as ações da Faculdade Municipal de Palhoça neste contexto. 

 

1 POLÍTICAS PÚBLICAS  

Segundo Polis, 2006, “Política Pública é a forma de efetivar direitos, intervindo 

na realidade social. Ela é o principal instrumento utilizado para coordenar programas e 

ações públicos”. A peculiaridade da realidade social de cada cidadão é específica, 

porém, quando se faz uma análise de determinados grupos, a tendência é que sejam 

semelhantes, e nem sempre suas necessidades e direitos são atendidas plenamente pela 

falta da efetivação das leis e garantias, sendo necessária a intervenção de agentes para 

sua realização. A ferramenta utilizada para tal é a Política Pública, que procura efetiva-

las. 

Para Gelinski e Seibel (2008, P. 228) , Políticas Públicas são: 

[...] ações governamentais dirigidas a resolver determinadas 

necessidades públicas. As políticas podem ser sociais (saúde, 

assistência, habitação, educação, emprego, renda ou 

previdência), macroeconômicas (fiscal, monetária, cambial, 

industrial) ou outras (cientifica e tecnológica, cultural, agrícola, 

agrária). Usualmente o cicIo das políticas e concebido como o 

processo de formulação, implementação, acompanhamento e 

avaliação.  

 

As necessidades encontradas estão nas diversas áreas da sociedade, e é por 

meio das políticas públicas que muitas delas podem ser solucionadas ou amenizadas.É 

imperativo a realização de tais políticas, haja vista, que estas intervenções realizadas por 

agentes atuam diretamente onde foi plotada a deficiência e onde o cidadão tem seus 



77 
 

direitos afetados ou não é atendido como deveria, causando várias consequências no 

bem-estar individual dos afetados. 

Políticas Públicas, para Castro et al (2012, P 390 e 391)genericamente, é o 

atendimento do interesse da coletividade, e o sua prática divide-se em quatro partes 

principais: formulação, execução, monitoramento e avaliação. Assim o objetivo final é 

atender a demanda da coletividade, e para tal, faz-se necessário seguir uma metodologia 

através das etapas propostas e atingir a efetividade. 

Faz-se necessário no processo de atendimento uma atenção especial ao 

envelhecimento, que Segundo Ferreira et al (2012, P. 514), é o processo dinâmico e 

progressivo, caracterizado pelas alterações morfológicas, funcionais, bioquímicas e 

psicológicas, tornando o indivíduo mais vulnerável às doenças, podendo levá-lo a morte. 

Estas alterações vão tornando a capacidade funcional do ser humano reduzida e as suas 

limitações vão ficando mais acentuadas, até torná-lo dependente dos outros, pois já não 

consegue fazer por si mesmo o que faziam em tempos anteriores. 

Para combater essas dificuldades, faz-se necessário tomar várias medidas de 

prevenção e fazer com que o processo do envelhecimento seja repleto de atividades que 

colaborem com a redução das consequências nocivas ao idoso. Segundo Mazoet al 

(2009, P. 66), uma das estratégias que ajudam no processo do envelhecimento ativo são 

as atividades físicas regulares orientadas (ginástica e recreação, hidroginástica, natação, 

dança, Yoga, musculação, caminha orientada, etc). 

A educação ajuda no processo do envelhecimento ativo e na inserção do idoso 

na sociedade. 

A inserção do idoso na sociedade, a mesma que o descarta pelo 

envelhecimento, tem encontrado na educação o eixo central 

para um novo aprendizado, o aprendizado do viver e do 

envelhecer, portanto, dos processos que caracterizam não só os 

envelhecimentos, sejam eles biológicos, psicológicos ou 

socioculturais, mas a dinâmica da própria aprendizagem. 

(Unicovsky, 2004, P. 241). 

 

Os programas sociais, são ferramentas que devem ser utilizadas nas ações que 

servem para influenciar os idosos na busca do envelhecimento ativo. 

Na busca de uma melhor qualidade de vida, fruto de um 

envelhecimento com independência e autonomia, de um 

envelhecimento saudável e ativo, tem-se investido no 

desenvolvimento de programas sociais e de saúde voltados para 

a preservação da independência e da autonomia, sendo metas 
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fundamentais não só do governo, mas de todos os setores da 

sociedade. (Ferreira et al, 2012, P. 514). 

 

O Estatuto do Idoso é regido pela Lei 10.741, de 1 de outubro de 2003, e foi 

atualizada em 10 de julho de 2013. Na forma de lei, são previstos vários direitos aos 

idosos: direito a vida, à liberdade, o respeito, à dignidade, alimento, saúde, educação, 

cultura, esporte, lazer e muitos outros. Segundo o Estatuto, o idoso é aquela pessoa com 

idade igual ou superior a sessenta anos. 

O Estatuto do Idoso (2003), discorre sobre a responsabilidade do poder público 

em proporcionar oportunidades ao idoso de acesso à educação, adequando as 

metodologias e materiais didáticos às suas condições. A educação é um direito 

assegurado nesta Lei, e é competência do poder público a implementação da Política 

Nacional do Idoso através dos seus órgãos e entidades. Assim, a própria letra da lei 

prevê muitos direitos aos idosos. O mesmo Estatuto também define que o idoso é aquela 

pessoa com idade igual ou superior aos sessenta anos. 

 

2 EDUCAÇÃO 

 

Dos vários direitos que alei preconiza ao idoso, a educação é um dos itens que 

merece uma atenção especial, haja vista, ser uma grande oportunidade de integração 

social dos mesmos, por meio de troca de experiências, além de oportunizar novos 

conhecimentos. Outro objetivo da educação continuada é proporcionar aosidosos, 

atividades que atendam suas expectativas no processo de envelhecimento. ParaCervato 

(2005, P. 51),as atividades desenvolvidas na Universidade Aberta para a Terceira Idade 

devem atender às necessidades e expectativas da população que procura estes projetos. 

Quando um idoso se dispõe a sair de sua casa para ir à uma instituição de ensino ou um 

espaço dedicado ao ensino continuado para sua faixa etária, ele quer encontrar as 

condições necessárias para que sua demanda seja sanada.  

De acordo com De Jesus (2007, P. 443), a educação é a alternativa mais 

importante para assegurar a autonomia e a independência do idoso, e colaborar para o 

envelhecer saudável. Além destes, atua também na “promoção, manutenção e 

recuperação da saúde do ser humano”.  O avanço da idade traz consigo várias 

dificuldades, como a perda da coordenação motora, o raciocínio vai perdendo sua 

rapidez entre outros. Estas vão fazer com que o idoso comece a perder sua autonomia e 
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até levar a um processo de envelhecimento com mais problemas e dificuldades do que o 

normal. Assim as ações educativas são ferramentas essenciais para o envelhecimento 

ativo. 

Segundo Anica et al (2014, P. 8), processo educativo com idosos atinge várias 

dimensões:  

 Dimensão socioeducativo: desenvolvimento das relações sociais e a 

capacidade de conviver com outras pessoas; 

 Dimensão Lazer: preenchimento de um vazio deixado após aposentadoria 

ou mesmo a saída de seus filhos de casa; 

 Dimensão Compensatória: compensação por aqueles objetivos ou desejos 

não atingidos em sua vida; 

 Dimensão emancipatória: capacidade de compreensão e intervenção, 

tornando-se um agente ativo na sociedade; 

 Dimensão de atualização: possibilidade de manter o aluno atualizado pelo 

uso da informática e; 

 Dimensão de manutenção das capacidades cognitivas:as capacidades 

cognitivas como memória e a reflexão se mantem quando exercidas 

ativamente.  

 

Diante das várias possibilidades positivas da educação como ferramenta que 

proporciona um envelhecimento ativo, é imperativo o conhecimento do Artigo 10, da 

Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, pois, 

fornece várias diretrizes sobre a responsabilidade do poder público quanto a área da 

educação para idosos. Dentre as responsabilidades na área de educação está: 

a) adequar currículos, metodologias e material didático aos 

programas educacionais destinados ao idoso; 

b) inserir nos currículos mínimos, nos diversos níveis do ensino 

formal, conteúdos voltados para o processo de envelhecimento, 

de forma a eliminar preconceitos e a produzir conhecimentos 

sobre o assunto; 

c) incluir a gerontologia e a geriatria como disciplinas 

curriculares nos cursos superiores; 

d) desenvolver programas educativos, especialmente nos meios 

de comunicação, a fim de informar a população sobre o 

processo de envelhecimento; 

e) desenvolver programas que adotem modalidades de ensino à 

distância, adequados às condições do idoso; 
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f) apoiar a criação de universidade aberta para a terceira idade, 

como meio de universalizar o acesso às diferentes formas do 

saber. 

 

Estes pontos mostram que é necessária a atuação em várias frentes para 

proporcionar uma educação adequada ao idoso. Vai desde uma preparação didática-

pedagógica para atender as necessidades dos estudantes até a universalização do seu 

acesso. 

Atuando nesta área, temos a Faculdade Municipal de Palhoça-FMP uma instituição 

de ensino superior pública e gratuita, mantida pela Prefeitura Municipal de Palhoça. Foi 

criada na Gestão de 2005, pela Lei Municipal Nº 2.182, de 25 de outubro de 2005 e 

inaugurada em 20 de abril de 2006.  

A FMP está embasada no tripé: ensino, pesquisa e extensão, onde desenvolvem-se 

diversos projetos: Curso de Graduação em Administração, Pedagogia e Gestão de Turismo; 

de Pós-graduações: Especialização em Gestão Empresarial, Especialização em Gestão 

Pública; Especialização em Gestão de Pessoas, Especialização em Docência em Educação 

Integral; Especialização em Educação Infantil e Especialização em Psicopedagogia. Além 

de vários projetos que estão sendo desenvolvidos naCoordenação de Pesquisa e Extensão e 

Responsabilidade Social- COPER: Briquedoteca, Coral, Inclusão e Empoderamento da 

Mulher, Curso de Cuidadores de Idosos, LEFIs – Laboratório de Estudos em Filosofia, 

LAPIS – Laboratório de Psicopedagogia e Inclusão Social, NEABI – Núcleo de Estudos 

Afro-Brasileiro e Indígena, NULE- Núcleo Língua Estrangeira, Informática para 

Estrangeiros Refugiados, Projeto FMP Educação Sustentável, Semear Ideias e Praticar 

Sustentabilidade e, o Programa da Faculdade da Maturidade. 

A Faculdade Municipal de Palhoça instituiu o Programa Faculdade da 

Maturidade em primeiro de agosto de dois mil e sete, como Curso de Formação 

Continuada, e partir de 2013, a Faculdade da Maturidade, é caracterizada por uma 

Universidade Aberta para pessoas com mais de cinquenta anos, passa a fazer parte da 

rede Universidade Aberta da Terceira Idade (UNATI) do Brasil.Comprometida com os 

seguintes objetivos: planejamento pessoal e familiar para promover o envelhecimento 

saudável e qualidade de vida, a inserção social dos seus alunos, estimulando 

autocuidado, a capacidade física e intelectual dos participantes do programa; fomentar a 

autoestima e o desenvolvimento emocional; incentivar a inserção social, cultural, 

educativa e econômica dos integrantes; contribuir com as políticas sociais de inserção e 

desenvolvimento do município de Palhoça¹. 
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Os encontros são realizados nas tardes de segunda à quinta-feira, com as aulas 

ou oficinas das 14 às 18 horas. Nas segundas e quartas-feiras são oferecidas às 

disciplinas obrigatórias e nas terças e quintas-feiras as disciplinas optativas. As turmas 

são divididas em quatro módulos que são semestrais e ao final do quarto módulo o aluno 

idoso recebe seu certificado de conclusão se alcançar o sessenta por cento de presença 

nas disciplinas obrigatórias.  

A matriz curricular do Programa é disposta da seguinte maneira: 

 Módulo I: Disciplinas Obrigatórias (Administração e Empreendedorismo, 

Comunicação e Oratória, Economia do Cotidiano e Relacionamento Interpessoal e 

Convívio Social); 

 Módulo II: Disciplinas Obrigatórias (Conhecimentos da Atualidade, Cultura e Arte, 

Psicologia do Desenvolvimento e Saúde e Qualidade de Vida); 

 

 Módulo III: Disciplinas Obrigatórias (Educação e Responsabilidade Sócio 

Ambiental, Envelhecimento Ativo, Filosofia e Ética e Inclusão Social e 

Diversidade); 

 

 Módulo IV: Disciplinas Obrigatórias (Oficina de Dramatização, Oficina de 

Culinária, Oficina de Reaproveitamento de Materiais, Horta e Jardinagem, Oficina 

de Artes Manuais); 

 

 Disciplinas Optativas são comuns a todos: Canto e Música, Atividade Funcional, 

Espanhol I, Espanhol II, Informática I, Informática II, Informática Avançada, Inglês 

I, Inglês II, Leitura e Produção Textual, Letramento, Oficina da Memória, Oficina 

de Empreendedorismo e Oficina de Redes Sociais. 

 

Para a efetiva participação do programa os alunos realizam suas matriculas nas 

disciplinas obrigatórias e escolhem quais as disciplinas optativas pretendem frequentar. 

As aulas e atividades são realizadas nas dependências da Faculdade Municipal de 

Palhoça, que disponibiliza uma sala para cada módulo, os laboratórios de Informática, o 

auditório para o Coral, Canto e Música, Atividade Funcional e outras necessidades 

conforme solicitada. 
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Várias atividades externas são realizadas durante o ano letivo. No ano de dois mil e 

quinze foi realizada uma excursão internacional, de uma semana em Buenos Aires na 

Argentina. O objetivo deste intercâmbio foi a prática da Língua Espanhola para os 

alunos da disciplina de Espanhol. No ano de dois mil e dezesseis foi realizado o 

intercâmbio em Bogotá na Colômbia. No início do ano letivo é apresentado o projeto de 

intercâmbio para os alunos para que eles se preparem financeiramente, pois é totalmente 

financiada por meios próprios. 

No primeiro semestre do ano de dois mil e quinze, foi organizada uma excursão 

para o Estado de São Paulo para visita técnica na Bovespa, e visitas culturais no Museu 

da Língua Portuguesa e na Exposição de arte das obras de Pablo Picasso. No segundo 

semestre foram realizadas visitas técnicas nas cervejarias Bohemia e Itaipava em 

Petrópolis no Rio de Janeiro, além das visitas culturais no Museu Imperial e outros 

monumentos históricos do local. Nesta mesma viagem fizeram uma visita técnica no 

porto do Rio de Janeiro e na Receita Federal. 

Na disciplina de canto e música formaram um coral que se apresentou em vários 

eventos internos da FMP, entre eles a homenagem ao dia das mães e do dia dos 

namorados realizado na Faculdade e vários externos como a apresentação na 

comunidade do Frei Damião e na Praça central de Palhoça. 

O Projeto Coral da FMP é composto por quarenta alunos da Maturidade que se 

apresentaram na Câmara de Vereadores de Palhoça e no Shopping Continente nos meses 

de abril e maio de dois mil de dezesseis, respectivamente. No ano de dois mil e quinze 

realizaram a abertura do IX Semana Jovem Empreendedor cantando o Hino Nacional. 

Ainda no mesmo ano apresentaram uma peça dos Saltimbancos para todos os alunos da 

graduação e mais convidados no auditório da Faculdade. 

Todos os anos é realizada uma gincana, onde as equipes são formadas por suas 

respectivas turmas. Nestas atividades eles apresentam peças teatrais, desfiles, piadas, 

trabalhos manuais, provas gastronômicas, etc. Essas tarefas desenvolvem um senso de 

colaboração muito forte e também de competição, pois todos querem ganhar. 

Durante o ano letivo várias atividades externas são realizadas, como assistir filmes 

em cinema, visita a exposições que são realizadas na região, visitas a museus e passeios 

ecológicos.  

Nas oficinas são estimulados a realizarem todas as tarefas ministradas. Os 

professores tem o cuidado para planejarem atividades que incluirão todos os 

participantes, pois uma das características dos alunos da maturidade é a heterogeneidade 
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dos alunos, haja vista, alguns serem formados com curso superior e outros são 

analfabetos.  

O quadro de professores é formado por docentes formados nas suas respectivas 

disciplinas ministradas na Maturidade, sendo Doutores, Mestres e Especialistas.  

Nas turmas de informática é utilizado o laboratório com computadores individuais 

para cada aluno. Em um dos exercícios realizado na aula de informática foi solicitado 

aos alunos que digitassem o que eles achavam e pensavam sobre a Faculdade da 

Maturidade. Alguns depoimentos foram muito positivos. Abaixo alguns depoimentos 

sobre a Faculdade da Maturidade exatamente como eles escreveram: 

 

 É um curso que nos dá grande aprendizado em todos os sentidos: como nos 

relacionamos com os colegas e com os professores. Somos bem recebidos. 

Por todos da faculdade que fazem parte da administração. Professores 

competentes. Tudo levando a sério. Matérias que na juventude não 

conseguimos aprender por falta de oportunidade, mas aqui aprendemos 

informática, inglês, espanhol, e outros cursos. Não podemos perder, pois 

isto tudo é enriquecedor. Estou muito feliz por fazer parte desta faculdade. 

 Estes cursos para pessoas da terceira idade é muito importante. Estou me 

sentindo muito bem, conhecer assuntos novos e pessoas inteligentes. É 

muito gratificante estou muito feliz. Os professores são muito pacientes. 

Todos de parabéns. 

 Graças a Deus por existir esta Faculdade para idosos. Aprendemos de tudo 

um pouco. Em primeiro lugar alta estima. Tristeza vai embora. E um 

despertar para uma nova vida, os educadores com paciência de Jó, são 

muito carinhosos, gentis, incentivadores. Nos ensinando a ter uma 

qualidade de vida melhor, com saúde, convívio social. Na faculdade temos 

várias disciplinas optativas. Aprende-se como administrar sua financias, 

como monta próprios negócios, e administrar. Com curso de computação, 

que também se aprende, os idosos tem oportunidade de comunicar-se com o 

mundo através da internet, conhecer outras pessoas de outros países. O 

melhor é de grátis, todos os cursos, inglês, espanhol, letramento, canto 

música. Estou muito feliz com a descoberta. Fazer novas amizades. Estou 

muito agradecida 
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 Eu sempre adiava minha vinda para a faculdade por preguiça. Agora estou 

feliz, pois foi a melhor coisa da minha vida. Tenho muitas amigas 

fantásticas, um professor paciente. Gente amo estar aqui com vocês. 

 Esta faculdade preenche as minhas tardes de quinta-feira, conto todos os 

dias até chegar as quintas-feiras, eliminando todos os afazeres colocando 

em primeiro lugar as aulas. 

 Na escola tem aprendizagem tem diversão gosto muito principalmente da 

aula de informática. Gosto das minhas professoras Maria Fernanda, liziane 

e do professor Sinomar me distrai bastante para nós esta sendo uma 

maravilha eu adoro eu tenho depressão e para mim esta sendo um santo 

remédio eu sou grata a todos eles eu sei também que eu tenho dificuldade 

de aprender mais quero muito aprender informática tinha que ter aula de 

informática todos os dias tão gostoso que e tomara que a faculdade da 

maturidade não acabe nunca pra nos da terceira idade se acaba vai ficar um 

vazio pra nos porque aqui a gente aprende  só sei dizer que e gostozo boa 

tarde a todos. 

 Estou me encontrando num momento de realização, quando me aposentei 

fiquei meio perdida, então uma colega me aconselhou a fazer esta 

faculdade, hoje me sinto muito feliz, porque aqui encontrei amigos, 

educadores, e estou aprendendo coisas novas. Na realidade está 

preenchendo algo que faltava para minha realização. Temos várias 

matérias, inclusive informática. Aula de música também é muito 

gratificante. Só tenho elogios e agradecimentos. 

 Eu comecei na Maturidade e gostei muito: os professores sãomuito bons: 

Muitas amigas. Boas conversas. Estou aprendendo.  Estou gostando. Penso 

em não desistir. Melhor que ficar em casa pensando coisas ruins. 

 Eu gostei muito desta escola pois achei muito importante para mim e pra 

todas que nela frequente. Muitas pessoas acham que a vida acabou, mas não 

acaba. Sempre haverá uma saída como eu estou fazendo agora. Neste 

momento estou aprendendo informática. E isto é muito bom para 

memorizar e também tem vários cursos, eu estou gostando muito e a gente 

faz muita amizade . 
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 Comecei a vir na aula de informática e estou gostando das aulas. Pretendo 

continuar. Estou gostando muito pois estou totalmente desatualizado e 

pretendo me atualizar. Os colegas também são muito legais. Mas para vir 

para aula está muito quente. Ainda bem que moro perto senão estava 

lascado. 

 Sou muito agradecido por frequentar este convívio mui salutar, por já a 

quatro anos. Agradeço, principalmente a paciência e generosidade dos 

professores. Apesar dos burburinhos das meninas, me encanta o 

entrosamento delas e a quantidade de assuntos. Sinto muita falta quando 

aqui não venho, sou agradecido por compartilhar com tantos, mesmo não 

sabendo o nome de todos. Estou me esforçando por demais, depois da aula 

da professora Ana Paula, sobre memória. 

 

Os comentários mostram como os alunos se sentem bem por estarem na Faculdade 

da Maturidade e como gostam das amizades e também do esforço em cumprir as tarefas 

das aulas. Outro ponto importante é o respeito e com que tratam ao falar dos 

professores. Vale ressaltar que os professores são todos muitos anos mais novos que os 

alunos.   Pode-se observar que o nível de instrução não é o mais elevado, porém o nível 

de alegria e gratidão pelo programa é enorme. 

Quando o aluno completa todos os módulos ele forma-se e é realizada a 

formatura no auditório da Faculdade. É um momento cheio de emoção, onde os 

familiares (cônjuge, filhos, netos, bisnetos) dos formandos estão presentes. Para a 

grande maioria é a primeira vez veste uma beca e seu nome é chamado para receber um 

certificado de conclusão de um curso. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não é possível prever com certeza quantos anos de vida um ser humano viverá. 

Mas a expectativa de vida tem aumentado, e com isso os reveses que acompanham o 

envelhecimento também o acompanham.  Entre eles as limitações da coordenação 

motora, dificuldades de raciocínio e até mesmo o vazio que fica após uma aposentadoria 

ou quando os filhos começam a deixar de morar com pais, e em alguns casos até mesmo 
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uma viuvez. Em tais situações é necessário preencher os vazios e também o exercício de 

práticas que ajudarão a combater essas dificuldades. 

O presente estudo procurou apresentar o que a gestão pública de Palhoça tem 

feito, por meio das ações da Faculdade Municipal de Palhoça, para colaborar no 

processo do envelhecimento ativo e tornar este período em uma experiência mais 

prazerosa, com mais qualidade de vida e bem-estar. As políticas públicas foram 

essenciais para o cumprimento de muitas leis que não tem eficácia por falta de 

iniciativas próprias do poder público ou outros agentes que até querem fazer algo em 

prol de uma causa, mas não conseguem. A própria criação do Programa da Faculdade da 

Maturidade só pôde ser concretizada por estar previsto em lei os direitos e deveres bem 

definidos. 

Pelo aqui exposto, pode-se afirmar que o Programa da Faculdade da 

Maturidade está cumprindo o propósito de sua existência, que é promover o 

envelhecimento saudável e qualidade de vida e a inserção social das dos seus 

alunos.Ecabe uma breve reflexão sobre os pontos positivos que estas ações da FMP 

oferecem aos seus alunos da Maturidade: 

Oferece um espaço para que haja uma integração social entre os alunos e entre 

os alunos e professores. Cria oportunidades para os alunos se interagirem com outros 

setores da sociedade, por meio das várias atividades como a participação do coral em 

várias atividades e solenidades. As atividades realizadas têm por objetivo a prática dos 

alunos no seu dia-a-dia. Todos estes pontos colaboram para que o aluno idoso sinta que 

ele é importante e que faz parte da sociedade e ainda tem muito a contribuir para a 

construção de uma sociedade mais humana. 

Um dos focos do ensino na Faculdade da Maturidade é que o aluno aprenda e 

depois coloque em prática no seu cotidiano. Um exemplo é o ensino sobre a utilização 

das redes sociais, que permite com que eles aprendam e as utilizem para reforçarem suas 

amizades e se incluam no ambiente digital. Por meio de observações pode se concluir 

que muitos dos alunos estão utilizando WhatsApp, Facebook e e-mail, logrando êxito 

nos objetivos da disciplina. 

Outra observação é que os alunos, mesmo finalizando os módulos nos dois 

anos previstos, eles continuam participando das atividades, pois ali é um espaço que 

passa a fazer parte da vida deles. Neste sentido faz-se necessário que estas ações de 

gestão pública devam ser reforçadas e expandidas para atender o maior número possível 

de participantes. 
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PUBLIC POLICIES FOR THE AGING: ACTIONS OF THE MUNICIPAL 

COLLEGE OF PALHOÇA 

ABSTRACT: The purpose of this article is to present the importance of public policies 

for aging and the actions of the Municipal School of Palhoça - FMP . The instruments 

used were the presentation of the legal and bibliographic framework on the subject, in 

addition to the presentation of the Maturity School Program , and some statements by 

students of the Informatics discipline. The study shows that the actions of the FMP is 

achieving a great effect on the lives of older students promoting active aging . 

 

 

KEYWORDS: Public Management. Aging.Education. 
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A INSTITUCIONALIZAÇÃO DE MUSEUS NO BRASIL: APONTAMENTOS 

HISTÓRICOS 

 

 

RESUMO: O presente artigo discute historicamente a criação de museus no Brasil, de 

suas origens ao início dos anos 2000. Seus primórdios remetem-se, sobremaneira, à 

presença da Família Real Portuguesa na então colônia, após 1808, e seu fechamento 

ocorre com a Exposição Brasil+500, no ano 2000.  Embora esta última não configure 

um museu, ela marca a passagem para novas políticas museais no decorrer das últimas 

décadas. Busca-se, por meio das discussões realizadas pela academia, compreender o 

desenvolvimento social desses espaços e seu crescimento enquanto política social 

empreendida por governantes. Portanto, este texto apresenta apontamentos para 

pensarmos o papel social dos museus no país. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Museus; História; Brasil. 

 

INTRODUÇÃO 

Pensar o nascimento dos museus no Brasil em sua historicidade de maneira 

sucinta é o que faz este artigo. São apresentadas algumas questões quanto a organização 

da sociedade e suas necessidades para a criação de museus, seu desenvolvimento e 

crescimento pelo país. As fontes de pesquisa utilizadas são os próprios materiais 

produzidos pelos museus para sua divulgação. A discussão está centrada na necessidade 

desses espaços como elementos fundamentais para pesquisa e difusão do conhecimento 

científico. 

 

1APONTAMENTOS SOBRE MUSEUS 

Para estudar o passado de um povo, de uma instituição, de uma classe, não 

basta aceitar ao pé da letra tudo quanto nos deixou a simples tradição 

escrita. É preciso fazer falar a multidão imensa dos figurantes mudos que 

enchem o panorama da história e são muitas vezes mais interessantes e mais 

importantes do que os outros, os que apenas escrevem a história. 

 

Sérgio Buarque de Holanda (1996, p.43). 
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O ano de 1808 marca a vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil. Junto 

dela vieram artistas e pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento. Nossos 

museus nascem assim sob mãos europeias e refletem tal modo de pensar em grande 

parte de sua história, inclusive na composição inicial de suas coleções, cujos primeiros 

acervos também são europeus. 

O Brasil, antes de tornar-se sede da Corte, havia acumulado riquezas e 

desenvolvido algumas cidades, em especial na região das Minas Gerais. Entretanto, esse 

desenvolvimento econômico não teve reflexos na produção artística, a não ser aquela 

voltada para a religião, como a decoração de igrejas.   

Depois de alguns anos de estada no Brasil, a corte passou a organizar muito 

daquilo que havia trazido da metrópole, como materiais da Real Biblioteca
8
 – tida como 

a mais completa da Europa até Pombal -, coleções de arte, etc. Essas coleções foram 

destinadas à Real Biblioteca (1814), ao Museu da Escola Real de Belas Artes (1816), 

ambos na sede do Império e ao Museu Real do Rio de Janeiro (1818), Quinta da Boa 

Vista.  

Tanto o público como a administração desses espaços são elitizados. Os 

primeiros são os nobres e as famílias burguesas, e os segundos os artistas estrangeiros 

renomados, como Debret. Vale lembrar que a Escola Real de Belas Artes será a mola 

propulsora que dará ao jovem Victor Meirelles - futuro pintor oficial da família Real -

uma bolsa de estudos na Europa e terá nele uma de suas maiores expressões. 

Neste período o império brasileiro passa a organizar e buscar uma identidade, 

passando pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (1838) com a escrita dos 

primeiros livros de história do Brasil. Vale recordarmos a presença de Karl Friedrich 

PhilippvonMartius, médico e botânico bávaro que veio para o Brasil em 1817, junto da 

comitiva da arquiduquesa da Áustria, Dona Leopoldina, que tornou-se a primeira esposa 

de Dom Pedro I. Martius foi o primeiro cientista a propor como escrever a História do 

Brasil, após um concurso encomendado pelo IHGB, e a recomendar que fosse levada 

                                                           
8
O acervo que compunha a Real Biblioteca em Portugal, chegou ao Brasil em diversas levas. A primeira 

data de 1810, quando é instalada sobre o Hospital da Ordem do Carmo no Rio de Janeiro. A segunda 
parte dos documentos chega no ano seguinte junto com o bibliotecário Luís Marrocos, e os últimos 
volumes – 87 caixotes - são trazidos em novembro do mesmo ano. A biblioteca é organizada e aberta ao 
público em 1814. Em 1821, quando parte da Família Real regressa a Portugal, leva consigo cerca de 5 mil 
códices dos  6 mil trazidos ao país. 800 mil contos é o valor pago pelo Brasil pela biblioteca; isso também 
representouparte da quantia paga pelo reconhecimento da independência do país. (SCHWARCZ, nov. 
2003). 
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em conta a contribuição das três raças para a constituição do país. (Carvalho, 2003, p. 

96). 

Dom Pedro II foi um expoente em tudo que se refere à produção cultural no 

Brasil no decorrer do Império. Basta recordarmos que foi ele quem introduziu no país a 

fotografia, ainda em seus primórdios. 

[...] o Brasil conheceu muito cedo a invenção de Daguerre, poucos 

meses depois do anúncio oficial de sua invenção, feito em Paris a 19 

de agosto de 1839. Com efeito, já a 17 de janeiro de 1840 o abade 

Louis Compte, capelão da fragata L’Orientale, tirou os primeiros 

daguerreótipos em território brasileiro.  

[...].  

Sensível ao prodígio do novo meio de expressão apesar de sua pouca 

idade (fizera 14 anos no dia 2 de dezembro do ano anterior), um 

rapazola carioca tornou-se o primeiro brasileiro a adquirir e utilizar 

um equipamento de daguerreotipia
9
, em março daquele mesmo ano de 

1840: Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano 

Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga 

de Bragança e Habsburgo. Em virtude do absorvente ofício de 

imperador, Dom Pedro II não teve a oportunidade de se dedicar 

intensamente à prática da fotografia, o que não o impediu, contudo, de 

se tornar a figura central da fotografia brasileira oitocentista, muito em 

virtude da constituição da primeira grande coleção de fotografia do 

país, que doou à Biblioteca Nacional quando de seu banimento. 

(VASQUEZ, 2002, p. 09). 

 

Na segunda metade do século XIX, há uma proliferação de novos museus,
10

 a 

princípio no Rio de Janeiro, como os museus do Exército de 1864 e da Marinha de 

1868. Este último nasce após a derrocada Paraguaia na guerra e um e outro após 

inúmeras batalhas internas pela quebra do poder real em todas as suas instancias, como 

a Guerra dos Farrapos no sul. Provavelmente, esses espaços museais serviriam à uma 

exaltação do poderio militar do Império.  

No norte do Brasil, especificamente no Pará foi criado o Museu Paraense Emílio 

Goeldi em 1871, hoje referência quanto ao acervo arqueológico marajoara e pesquisas 

sobre a Amazônia. O Museu Paulista, foi criado em 1893 e inaugurado em 1895, 

primeiramente vinculado à História Natural é hoje museu histórico, incorporado à USP 

                                                           
9
Daguerreotipia: Imagem produzida pelo processo positivo criado pelo francês Louis-Jacques-

MandéDaguerre (1787 – 1851). No daguerreótipo, a imagem era formada sobre uma fina camada de 
prata polida, aplicada sobre uma placa de cobre e sensibilizada em vapor de iodo. Era apresentado em 
luxuosos estojos decorados (inicialmente de madeira revestida de couro e, posteriormente, de baquelita 
[fórmica]) com passe-partout de metal dourado em torno da imagem e a outra face interna dotada de 
elegante forro de veludo. (VASQUEZ, 2002, p. 56).  

10
 As origens da palavra museu, para muitos autores, remontam ao século III A.C., quando na Grécia era 

utilizado o termo museion para local destinado à cultura das artes e ciências.  
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desde 1963. Em 1922 foi criado o Museu Histórico Nacional, espaço de pesquisa e 

catalisador de atenções, embora seja referência em diversas áreas de pesquisa, passa 

hoje por sérios problemas, devido ao descaso sofrido com o passar dos anos com a 

ausência de investimentos significativos em sua estrutura física e pessoal. “A maioria 

dos museus nasceu da paixão pela cultura e pelos objetos que funcionam como 

testemunhos de nossa história.” (Folder Museus Brasileiros, s/d.)
11

. Igualmente como 

instrumentos para ressaltar uma determinada memória local, exaltando feitos como a 

Independência do Brasil. “Até o começo do século XX, essas instituições se voltavam 

quase que exclusivamente para a preservação daqueles objetos.” (Folder Museus 

Brasileiros, s/d.). 

Com a criação do SPHAN - Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional - em 1937 há uma dinamização no surgimento de novos museus. Em especial 

os Museus Históricos e Artísticos, que vem ao encontro das políticas sociais do período, 

não só no Brasil como no mundo, de exaltação do nacionalismo e construção de 

identidades sociais. 

Nascem, a partir de 1937, novas instituições, como o Museu Imperial em 

Petrópolis de 1943, o Museu da Inconfidência em Ouro Preto de 1946 (primeira cidade 

a tornar-se Monumento Nacional em 12 de julho de 1933) e um dos museus mais 

famosos do país: o Museu Nacional de Belas Artes de 1937, sediado na antiga Escola 

Nacional de Belas Artes (RJ), a primeira escola de artes do país gestada nos primeiros 

anos do Império. Nos anos vinte também foi criado o primeiro curso de Museologia no 

Brasil, junto ao Museu Histórico Nacional.
12

 

Os museus, até então, tinham por função apenas mostrar o objeto; não havia uma 

preocupação com a reflexão sobre o que estava sendo exposto, embora na época já 

existissem exposições que incentivassem uma leitura mais crítica. Mário de Andrade 

chama atenção para isso no anteprojeto do SPHAN de 1936, quando explica a função 

dos museus de Técnica Industrial; 

                                                           
11

 As informações mais atuais a respeito de museus que podemos encontrar estão expressas 

nos folhetos dos mais diversos tipos, confeccionados pelos próprios museus. Neste trabalho 
utilizamos também esse tipo de material como fonte de pesquisa, por acreditar que constitui o 
sintoma de um pensamento teórico, expressando a visão que a instituição tem de si mesma e 
de seu papel. 

12
Para maiores informações ver: SILVA, TathianniCristini da Silva.Um intelectual caipira na 

cidade: a trajetória de Mário Neme e sua gestão no Museu Paulista. 2014. 389f. Tese 
(Doutorado) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2014. 
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São museus de caráter essencialmente pedagógico. Os modelos mais 

perfeitos geralmente citados são o Museu Técnico de Munique e o 

Museu de Ciência e Indústria de Chicago. Imagine-se a “Sala do 

Café”, contendo documentalmente desde a replanta nova, a planta em 

flor, a planta em grão, a apanha da fruta, lavagem, secagem; os 

aparelhos de beneficiamento, desmontados, com explicação de todas 

as suas partes e funcionamento; o saco; as diversas qualidades de café 

beneficiado, os processos especiais de exportação, de torrefação e de 

manufatura mecânica (com máquinas igualmente desmontadas e 

explicadas) da bebida e enfim a xícara de café.. Grandes álbuns 

fotográficos com fazendas, cafezais, terreiros, colônias, os portos 

cafeeiros; gráficos estatísticos, desenhos comparativos, geográficos, 

etc. etc. (ANDRADE, 1936).       

 

Embora Mário tenha proposto uma visão inovadora sobre os objetos museais, 

como era típico seu, somente a partir da década de 1950 tais ideias passaram a ser postas 

em prática. Assim, um novo ideal do que seria um „bom‟ museu aparece, promovendo 

uma grande reviravolta nestes espaços. Houve uma valorização do tema em relação ao 

objeto exposto, foi o momento de incentivar a interpretação das pessoas sobre aquilo 

que viam, e não simplesmente uma mera observação estanque. (RIVARD, 1999). 

“Atualmente, mais do que depositários de peças inanimadas, eles [os museus] se 

tornaram responsáveis por uma gama complexa de atividades como a coleta, exposição 

e pesquisa, verdadeiros espaços de educação e de convivência cultural.” (Folder Museus 

Brasileiros, s/d.). Um novo tempo, em que as temáticas, abrangendo desde grupos 

étnicos, como museus Afro, Indígena e de Imigrantes, até o contato direto com o 

patrimônio natural (incorporado à legislação em 1988) por meio dos ecomuseus
13

. 

Trata-se de uma proposta contemporânea com um número expressivo de adeptos, que 

buscam a integração da natureza á elementos históricos e, inclusive, pré-históricos ou 

pré-cabralinos
14

.   

Hoje temos no Brasil mais de 3.200
15

 museus cadastrados, que procuram, dentro 

de suas possibilidades, adequar-se às propostas de uma nova museologia. Trata-se de 

                                                           
13

 A criação dos ecomuseus ocorreu na década de 1970 por Georges Henri Rivière por meio do 
questionamento dos “três componentes primários do museu: uma construção, coleções e um público 
externo. A seu ver, a noção de construção devia desaparecer em prol de um determinado território, as 
coleções tipológicas deviam dar lugar ao patrimônio in situ (natural e cultural, extenso ou restrito) e o 
público devia ser constituído pelos habitantes do território, ao mesmo tempo usuários e conservadores 
de seu patrimônio. (RIVARD, 1999, p.40-41). 

14
Pré-cabralino é um termo utilizado para fazer-se referência aos grupos sociais que viviam no Brasil 

antes da chegada de Cabral em 1500. 

15
 Quando da apresentação da dissertação à que este texto estava incorporado contavam-se no país 

1.300 instituições museais. 
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pensar os museus como espaços de socialização e democratização da cultura nacional, 

embora ainda convivam, em sua grande maioria, com enormes dificuldades financeiras, 

que afetam diretamente seu acervo e sua relação com o público visitante. Foi o caso do 

Museu Nacional, que tornou-se manchete fácil dos principais jornais do Brasil devido à 

sua situação alarmante.  

Uma instituição que perdeu a majestade. Por causa do descaso e da 

demora na liberação de verbas, o Museu Nacional, na Quinta da Boa 

Vista, vive em crise há pelo menos 20 anos. Nem parece que ele tem o 

mais importante acervo de história natural da América Latina.  

[...] 

O mau estado do prédio, que não passa por uma grande reforma desde 

os anos 40, chama a atenção. Promessas de melhorias nunca faltaram. 

Em outubro do ano passado, cinco ministérios reunidos - da Cultura, 

do Meio Ambiente, da Educação, da C&T e do Turismo - prometeram 

uma verba de R$ 40 milhões.  

[...] 

Em agosto de 1995, a múmia de três mil anos do sacerdote Hori quase 

foi perdida. Por causa de problemas no telhado, uma forte chuva 

alagou a sala onde a peça estava guardada. Duas outras múmias - de 

uma criança e de um gato - foram atingidas, além de papiros. 

 

A direção do museu tem na gaveta ainda um projeto de instalação de 

câmeras que espera verba federal. A intenção é instalar 40 aparelhos 

no prédio central e 16 na biblioteca. 'O projeto foi reapresentado na 

reunião dos ministérios em outubro do ano passado, assim como um 

laudo de especialistas sobre segurança contra incêndio relatando que a 

situação do museu é preocupante', disse o diretor. 

 

O Museu Nacional precisa ainda de mais funcionários. 

 

'A situação é ruim e os roubos acontecem desde o Império. A 

tendência é que a situação se agrave', disse Sérgio [diretor da 

instituição]. (MENDES; FARIA, 2004). 

 

E a problemática pode ter maiores dimensões, como denuncia do o jornal O 

Globo de 07 de maio de 2004: 

Mais obras podem ter sido furtadas da biblioteca do Museu Nacional 

[...], além das 24 cujo sumiço foi constatado num inventário 

preliminar feito pela instituição. 

Como ainda não foi feito o levantamento de todo o acervo, a direção 

do museu suspeita que os ladrões tenham levado não só os in-fólios 

(tipo de livro com até 70 centímetros de altura) dos séculos XVI a 

XIX. 

A biblioteca tem 1.700 in-fólios e outros 2.500 livros raros, protegidos 

por poucos seguranças. O prédio de sete mil metros quadrados não 

tem qualquer sistema especial de vigilância ou de proteção contra 

incêndio. As portas não foram arrombadas, o que leva a crer que o 

furto tenha sido praticado com a ajuda de algum funcionário.  
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[...] 

A direção do museu registrou queixa na Polícia Federal na terça-feira, 

mas até ontem nenhum agente tinha estado na biblioteca. Por medida 

de segurança, as consultas na biblioteca foram suspensas e as portas, 

lacradas. O museu criou uma comissão que terá 30 dias para divulgar 

um relatório sobre o caso. O documento será anexado ao inquérito 

policial.  

[...] 

'Quando percebemos que o infólio tinha desaparecido, iniciamos o 

inventário de todo o acervo', disse Laura. 'Foram dois dias de trabalho 

e descobrimos que faltavam 24 peças. Tivemos que abrir todas as 

caixas que guardam os in-fólios. Existe o risco de terem desaparecido 

também livros raros que ainda não foram inventariados. (MENDES, 

2004).   

 

Embora hoje existam no país órgãos como o Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN) – pensado desde meados da década de 1930 por Mário de 

Andrade e criado legalmente em 1937 -e o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) 

criado em 2009,  para proteção de acervos, não temos ainda a colaboração e os meios 

disponíveis para otimizar a proteção das coleções que estão dispostas nos museus país 

afora. 

Apesar da precariedade de condições de tantos museus pelo Brasil, é preciso 

destacar o desenvolvimento, a partir da década de 1970, das mega exposições, que 

utilizam a publicidade como instrumento de atração para a visitação de acervos pouco 

expostos ou raros. Tudo teve início com a exposição de Tutankhamon, na década de 

1970, que teve origem na Europa e nos Estados Unidos. Rapidamente esse tipo de 

exposição tornou-se prática no mundo. Ainda hoje, o mundo das artes comenta a 

exposição Tutankhamon, como a maior e mais bela exposição já vista.  

Provavelmente nosso melhor exemplo brasileiro seja o do ano de 2000, quando 

tivemos no país o megaevento denominado Brasil + 500 ou Mostra do 

Redescobrimento, que reverenciava o aniversário do descobrimento por Portugal de 

sua maior colônia. A exposição, que começou em São Paulo no mês de abril, passou por 

inúmeros estados brasileiros e por alguns países da América, da Europa e da Ásia, 

mostrando o Brasil pré-cabralino e sua diversificada cultura indígena, o período 

colonial, o império e os povos que constituíram a nação até a criação republicana.  

A exposição, dividida em módulos, teve a colaboração de museus de todo o 

território nacional e também de museus internacionais que possuem peças referentes à 

nossa cultura. Podemos dizer que foi um evento cultural milionário – o investimento 

financeiro nesta exposição foi um dos maiores realizados até hoje no país, e reuniu uma 
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massa de trabalhadores das mais variadas áreas do conhecimento em diversos estados e 

países, para seleção e captação de acervo nas inúmeras entidades existentes pelo mundo 

que possuem peças raras a respeito da cultura brasileira. Exemplo disso foi o famoso e 

raro mantelete emplumado
16

tupinambá, que saiu pela primeira vez do Nationalmuseet 

da Dinamarca desde sua aquisição no Brasil colonial, e ficou sob a guarda constante de 

sua conservadora enquanto esteve exposto no Pavilhão de Exposições, no Parque do 

Ibirapuera em São Paulo. Essa exposição já nasceu como megaevento, pois era possível 

ler semanalmente a chamada para sua abertura nos principais periódicos do país, e 

depois a chamada para sua visitação, semana após semana. Ela ultrapassou, assim, os 

limites de uma simples exposição, devido à quantidade e variedade de instrumentos e 

objetos criados por e para a exposição. Podemos citar como exemplos de objetos 

nascidos da exposição, desde os tradicionais catálogos por temas até camisetas, canecas, 

bottons, livros, vídeos, sites...  

  De todo modo, embora tenhamos hoje uma grande variedade de tipos de 

museus, contudo mais importa salientar a busca por fazer um processo nesses ambientes 

em que o público deixe de ser um simples consumidor de conhecimento, para 

transformar-se em produtor.  

 

THE INSTITUTIONALIZATION OF MUSEUMS IN BRAZIL: HISTORICAL 

POINTS 

 

ABSTRACT: This article discusses historically the creation of museums in Brazil from 

its origins to the early 2000s. Its beginning occurs especially after 1808 with the 

presence of the Portuguese Royal Family in the then colony and its end takes place with 

the Exposition Brazil+500 in 2000. Although this Exposition is not a museum itself, it 

marks the transition to new museum policies over the last decades. Through the 

discussions carried out by the academy, this article aims to understand the social 

development of these spaces and their growth as a social policy undertaken by 

governors. Therefore, this text presents notes to think about the social role of the 

museums in Brazil. 

 

KEYWORDS:Museums; History; Brazil 
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16

 "O manto tem 1,2 metro de comprimento e foi confeccionado com fibras naturais e penas de guará. 
(...) O manto foi levado de Pernambuco para a Europa por Maurício de Nassau durante a ocupação 
holandesa do Nordeste brasileiro, entre 1637 e 1644, e foi presenteado ao rei da Dinamarca." (Folha de 
S.Paulo 24/04/2000).  
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OS ANOS INICIAIS DAS ESCOLAS ESTADUAIS DA PONTE DO IMARUIM E 

A LEI 10.639/2003 
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RESUMO:No estudo da história da sociedade brasileira, formada nas bases indígenas, 

africanas e europeias, sempre se deu ênfase à contribuição de origem europeia em 

detrimento das demais. Com o objetivo de reparar esse erro, foi promulgado em 2003 a 

Lei Federal N.10.639, que instituiu a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura 

Afro-brasileira e Africana. Este artigo analisa como acontece a aplicabilidade da Lei N. 

10.639/2003 na prática docente dos anos iniciais do ensino fundamental na Rede 

Estadual de Ensino de Santa Catarina. A pesquisa por amostragem se deu em três 

escolas do Bairro Ponte do Imaruim, no município de Palhoça (Grande Florianópolis). 

Utilizou-se da análise por meio de pesquisa bibliográfica e coleta de dados obtida por 

meio de questionários semiestruturados que foram respondidos pelos professores dos 

anos iniciais dessas instituições. A análise da pesquisa revelou uma prática docente 

ainda deficitária no que diz respeito ao cumprimento da Lei N.10.639/2003 e que para 

uma efetiva aplicação, há que se investir em recursos pedagógicos e em formação 

continuada para os profissionais da educação, especialmente para os Pedagogos que 

trabalham com os anos iniciais. 

 

PALAVRAS CHAVE:Educação, afro-brasileiros, Lei N.10.639/2003. 

 

1 POR UMA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA 

 

A Lei Federal N. 10.639/2003, instituiu a obrigatoriedade do ensino de História e 

Cultura Afro-brasileira e Africana nos estabelecimentos de ensino do país. Os estudos 

em questão devem perpassar por todas as disciplinas curriculares, porém deve 

teratenção especial nas disciplinas de História, Literatura e Artes. Observa-se, porém, 

que mesmo passados treze anos da sanção da Lei, pouco se fez de termos práticos e o 

estudo da História da África e da cultura afro-brasileira está longe do que prevê as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (Resolução nº 1, de 17 de junho 

de 2004). 

No entanto, para que esta Lei alcance seus objetivos, é necessária que seja 

realmente aplicada nas redes de ensino. Para isso são necessárias mudanças tanto nos 

mailto:ise.zan@hotmail.com
mailto:jackson.peres@fmpsc.edu.br
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Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) das escolas, tanto das escolaspúblicas quanto 

privadas, quanto nas abordagens que esse tema está sendo ensinado por docentes.  

A partir da obrigatoriedade da Lei N. 10.639/03, aconteceram reflexões sobre o 

ensino da História Africana, suas problemáticas, propostas e aplicabilidade na prática 

docente. A partir daí percebeu-se as dificuldades para a sua aplicabilidade no meio 

escolar, causando muitos questionamentos como: O que sabemos sobre a África e sua 

cultura? Como ensinar e quais práticas adotar para um ensino com qualidade sobre a 

temática? Em que data, período ou situação deve-se trabalhar este tema? Como está a 

preparação dos professores em relação ao tema? 

Diante desse quadro, fez-se uma pesquisa com o objetivo de analisar como se dá 

a prática docente nos anos iniciais do ensino fundamental da Rede Estadual de Ensino 

de Santa Catarina. Essa pesquisa será exploratória e descritiva, analisando um 

levantamento de opinião, com os questionários construídos, abrangendo um total de 19 

perguntas, descritivas e objetivas, a serem aplicados com as professoras das mesmas. 

 

2 PLURALIDADE CULTURAL, LEGISLAÇÃO E AÇÕES AFIRMATIVAS 

 

Mesmo antes da Lei N.10.639/2003 e de criado os PCN‟s, a Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB-Lei n. 9394 de 1996) coloca no artigo 26 que: 

 

Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base 

nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia 

e dos educandos. (LDB, 1996) 

 

Assim, junto aos parâmetros curriculares nacionais que contemplaram além dos 

conteúdos comuns, os temas transversais (ética, pluralidade cultural, meio ambiente, 

saúde, orientação sexual, trabalho e consumo), a LDB também afirma que é preciso que 

cada região contemple em seu currículo estudos sobre as características regionais. Para 

um país multiétnico como o Brasil, é certo que cada região tenha seus estudos já que “é 

sabido que, apresentando heterogeneidade notável em sua composição populacional, o 

Brasil desconhece a si mesmo. Na relação do país consigo mesmo, é comum 

prevalecerem vários estereótipos, tanto regionais como em relação a grupos étnicos, 

sociais e culturais” (PCN, Temas Transversais, p.122). 
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Nesse sentido, a Pluralidade Cultural, estruturada como tema transversal, que em 

teoria deveria ser contemplado em diversas disciplinas. No entanto, do modo como 

foram elencados os assuntos da temática, observamos que o encargo maior ficou com as 

ciências humanas, (História e Geografia). Deve-se isso aos conhecimentos necessários 

para a discussão do tema: fundamentos éticos, conhecimentos jurídicos, conhecimentos 

históricos e geográficos, sociológicos, antropológicos, linguagens e representações, 

conhecimentos populacionais, psicológicos e pedagógicos.  

Tendo como objetivo contribuir para a construção da cidadania na sociedade 

pluriétnica e pluricultural, o tema propõe o desenvolvimento de capacidades, das quais 

destacamos: 

 

*Conhecer a diversidade dopatrimônio etnoculturalbrasileiro, 

cultivando atitude de respeito para com pessoas e grupos que a 

compõem, reconhecendo a diversidade cultural como um direito dos 

povos e dos indivíduos e elementos de fortalecimento da democracia; 

* Valorizar as diversas culturas presentes na constituição do Brasil 

como nação, reconhecendo sua contribuição no processo de 

constituição da identidade brasileira; 

* Repudiar toda discriminação baseada em diferenças de raça/etnia, 

classe social, crença religiosa, sexo ou outras características 

individuais ou sociais.(PCN, Temas Transversais, p. 143) 

 

Visto isso, percebemos quão importante é a discussão desse tema nos diferentes 

níveis de escolaridade, para a construção de uma nação que conheça e respeite as 

diferenças construídas no processo histórico de sua formação. Inegável a contribuição 

africana e indígena na formação do povo brasileiro, mas que até o final da década de 

1990, ainda lutava por mais direitos e maior reconhecimento dessa contribuição. Desse 

modo, após muitas lutas e reivindicações, o Movimento Negro conquistou aquela que 

seria a Lei que tentaria corrigir essa desigualdade. 

 

Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo 

oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e 

Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 

Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 Art. 1o A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar 

acrescida dos seguintes arts. 26-A, 79-A e 79-B: 

"Art. 26-A.Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, 

oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e 

Cultura Afro-Brasileira. 
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§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo 

incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos 

negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da 

sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas 

social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. 

§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira 

serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial 

nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. 

§ 3o (VETADO)" 

"Art. 79-A. (VETADO)" 

"Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como 

„Dia Nacional da Consciência Negra‟." 

 Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Brasília, 9 de janeiro de 2003; 182o da Independência e 115o da 

República 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque (BRASIL, 2003) 

 

Esta Lei foi aprovada no ano de 1999 e em 09 de janeiro de 2003 foi 

promulgada, pelo então presidente em exercício Luiz Inácio Lula da Silva, sendo a 

primeira Lei assinada de seu governo. Por sua vez, esta lei em sua promulgação 

representa uma conquista política de reconhecimento e com ela são projetadas também 

ações afirmativas. Ação afirmativa é entendida como: 

 

[...] um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter 

compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas com vistas ao 

combate à discriminação racial, de gênero, por deficiência física e de 

origem nacional, bem como para corrigir ou mitigar os efeitos 

presentes da discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a 

concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens 

fundamentais como a educação e o emprego. (GOMES; SILVA, 2003, 

p. 94).  

 

Tais ações afirmativas, também buscam a inserção em âmbito nacional da sua 

cultura, como o reconhecimento dos direitos dos negros. Concebendo ainda, a chance de 

possuírem maior liberdade de expressão, reconhecimento do direito de manifestar-se 

com autonomia coletiva e individual, com suas expressões próprias. 

 

3 ANÁLISE DA PESQUISA 

 

Nesta pesquisa, buscou-se compreender como está sendo implementada a Lei 

N.10.639/03 na Rede de Ensino Estadual, no que diz respeito ao ensino de História e 

cultura afro-brasileira e africana. Analisando três escolas estudais do bairro Ponte do 

Imaruim, no município de Palhoça SC. O Bairro Ponte do Imaruim, é um importante 
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bairro de Palhoça, e o mais populoso, principalmente por possuir um elevado potencial 

comercial. Fica no extremo norte do município e faz limites com a cidade de São José. 

Destaca-se pela educação com diversas escolas instaladas, municipais, estaduais 

e particulares. Além disso, é nesse bairro que se encontra a Faculdade Municipal de 

Palhoça. Neste bairro, encontram-se quatro escolas estaduais, mas, esta pesquisa foi 

analisada em apenas três, devido a uma delas não oferecer os anos iniciais em sua grade 

curricular. As escolas analisadas foram a Escola de Educação Básica Governador Pedro 

Ivo Figueiredo De Campos, a Escola de Educação Básica Henrique Stefano Koerich e a 

Escola de Educação Básica Professora Claudete Maria H. Domingos. 

Constituíram-se como sujeitos de nossa pesquisa os professores dos anos iniciais 

dessas instituições. A escolha dos sujeitos da pesquisa justifica-se pelo fato de serem os 

responsáveis por ministrar os conteúdos curriculares programáticos para as crianças das 

escolas analisadas. Com a aplicação do questionário, ao analisar as respostas, obtivemos 

as respostas de seis professores da Escola de Educação Básica Governador Pedro Ivo 

Figueiredo De Campos; oito professores da Escola de Educação Básica Henrique 

EstefanoKoerich; e da Escola de Educação Básica Professora Claudete Maria H. 

Domingos foram dez professores participantes desta pesquisa. 

Constatou-se que, a faixa de idade dos professores situa-se entre 36 e 46 anos, 

sendo que 75% dos professores já possuem pós-graduação e estão atuando em uma 

média de 11 a 15 anos na função de professor. 

 

 

4%

13%

8%

75%

Formação dos professores

Magistério Graduação Cursando Graduação Pós Graduação



103 
 

Fonte: Questionário produzido pela acadêmica da Faculdade Municipal de Palhoça 

 

A par disso, percebe-se que os profissionais da educação buscaram uma 

formação continuada, sendo de contribuição para desenvolverem suas obrigações em 

suas funções. Por outro lado, os dados informam que os profissionais trabalhando em 

educação há mais de 10 anos e provavelmente não tiveram em suas graduações ou pós-

graduações referências quanto à história e cultura afro-brasileira. Convém ressaltar, que 

é importante a formação continuada para os docentes nesta e em outras temáticas, mas 

principalmente nesta por ser, muitas vezes o primeiro contato com a Lei N.10.639/2003.  

 Um de nossos objetivos na pesquisa foi saber se o Projeto Político Pedagógico 

(PPP) da escola estava atualizado e se a história e cultura afro-brasileira e africana 

estavam previstas nele. Foi constatado um percentual de 92% dos depoentes, 

responderam que em sua instituição atuante possui em PPP atualizado e o restante não 

soube responder. Ainda nesse sentido, ao serem questionados se consultam o PPP da 

instituição para realizarem seus planejamentos a metade respondeu que no momento não 

faz uso deste. 

 

Fonte: Questionário produzido pela acadêmica da Faculdade Municipal de Palhoça 

 

O PPP leva em conta as metas educacionais e é um trabalho cooperativo entre 

comunidade escolar, corpo docente e gestores. Por sua vez torna-se necessário consultá-

lo para melhor elaborar um plano de ensino e verificar se atende as necessidades 

estabelecidas. O professor que consulta o PPP, para realizar seu planejamento seja ele 
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anual ou semestral, demonstra que entende esse documento como uma realidade da 

instituição, que foi construído coletivamente, que não foi imposto. Faz com que sejam 

refletidas suas práticas, limitações e saberes para uma melhor educação. 

Segundo Padilha (2001, p. 33):  

 

Planejamento é processo de busca de equilíbrio entre meios e fins, 

entre recursos e objetivos, visando ao melhor funcionamento de 

empresas, instituições, setores de trabalho, organizações grupais e 

outras atividades humanas. O ato de planejar é sempre processo de 

reflexão, de tomada de decisão sobre a ação; processo de previsão de 

necessidades e racionalização de emprego de meios (materiais) e 

recursos (humanos) disponíveis, visando à concretização de objetivos, 

em prazos determinados e etapas definidas, a partir dos resultados das 

avaliações.  

 
 

Outro autor que descreve sobre este ponto é Padilha (2001) afirmando o 

comprometimento do professor e a organização de suas atividades baseadas no que foi 

decidido coletivamente no PPP, assim se teria uma direção única estabelecida 

coletivamente com os outros segmentos escolares, facilitando o trabalho dos professores 

e dando maior ânimo e significado as suas atividades cotidianas. 

Uma das principais questões da pesquisa foi identificar se os depoentes possuem 

conhecimento da Lei N. 10.639/03. Com a análise de suas repostas percebe-se que, a 

maioria conhece apenas o suficiente para aplicar a Lei, ou conhecem pouco. Sendo que 

uma minoria conhece a Lei. No entanto, percebe-se um contraste negativo, pois é uma 

Lei que já possui mais de uma década, e possui a obrigatoriedade de sua aplicabilidade 

em todas as escolas do território brasileiro. 
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Fonte: Questionário produzido pela acadêmica da Faculdade Municipal de Palhoça 

 

 

Para Passos (2008, p.17): 

 

Compreende-se, pois, por que a discussão racial na escola não é uma tarefa 

fácil; o currículo escolar, tal qual a sociedade brasileira, está pautado numa 

compreensão de que apenas a cultura do colonizador – branca, masculina, 

heterossexual e cristã – tem legitimidade para ser estudada. As demais 

histórias e culturas não apresentam o mesmo prestígio na estratificação dos 

conhecimentos a serem aprendidos e ensinados pela escola. 

 

ALei N. 10.639/2003 deve estar presente nos PPP da instituição para uma efetiva 

implementação desta temática. Ao ser perguntado sobre esse ponto a grande maioria 

confirma essa afirmativa.  

29%

46%

25%

Conhecimento da Lei 10.639/03 pelos professores

Conhecem pouco Apenas o suficiente para aplicar a lei Conhecem a lei na íntegra
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  Fonte: Questionário produzido pela acadêmica da Faculdade Municipal de Palhoça 

 

Quando foi questionado se os professores trabalham a temática em sala de aula, 

75% dos entrevistados afirmarem que contemplam esta Lei em seu planejamento, 12% 

responderam que aplicam essa Lei somente na semana da Consciência Negra e ou no dia 

20 de novembro. Já o restante dos professores que correspondem a 13%, responderam 

que depende do perfil da turma em que trabalham. Este dado é preocupante por que se 

percebe que passados 12 anos da promulgação da Lei, a mesma ainda não está sendo 

aplicada da maneira prevista no escopo da Lei, visto que ela inclui a obrigatoriedade no 

currículo oficial da Rede de Ensino da temática História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana, visto que: 

 

Temos na realidade um modelo de educação pensado por e para brancos, 

totalmente alheio à realidade de que quase metade da população desse país. É 

preciso que se construa um modelo de educação que respeite a tradição deste 

povo, que observe sua cultura e a relacione com as práticas educativas 

existentes. [...] O espaço no currículo é essencialmente um lugar de 

reconhecimento, um lugar de afirmação do negro. (NEVES. 2002, p.16) 

 

4%
4%

13%

79%

Contemplação da lei 10.639/03, no PPP das Escolas

Nada Pouco Não têm acesso ao PPP Está contemplada
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  Fonte: Questionário produzido pela acadêmica da Faculdade Municipal de Palhoça 

 

Seguindo com os questionamentos, ao serem perguntados sobre qual período 

acontece a intervenção dessa Lei, a grande maioria respondeu que a mesma acontece 

durante o ano letivo, e apenas 21% respondeu que na semana da Consciência Negra.  

É importante destacar um contraste das respostas obtidas, muitos professores 

buscam trabalhar apenas o preconceito racial, muitas vezes passa a ser trabalhada essa 

temática após um acontecimento de desrespeito ou dependendo do perfil da turma. Não 

demonstram a importância de ensinar a cultura africana e afro-brasileira. Essas culturas 

ao serem ensinadas, representam um avanço pedagógico da educação nas escolas 

brasileiras. 

“ [...]. Percebemos, portanto, a negligencia da escola no que se refere à 

questão racial; o tema não tem merecido a devida importância. Quando 

tratados se restringe a momentos específicos, na maioria das vezes de modo 

superficial e localizado, predominando a visão do negro como escravo, sem 

história, sem cultura, sem religiosidade, sem linguagem, sem identidade. Ou 

ainda, de uma maneira bastante ilustrativa, apresentam-se as “contribuições 

dos negros”, geralmente relacionadas à culinária, à música, encobrindo as 

relações de poder e os conflitos sociais, culturais, políticos e econômicos 

existentes na sociedade brasileira. Assim, vão sendo fragmentados os 

conhecimentos, as informações e a história, mantendo os estudantes negros e 

não-negros prisioneiros de uma história única, linear e dominante. Agindo 

deste modo, além de impedir que a população negra se reconheça, a escola 

impede também os não-negros de conhecerem e reconhecerem suas próprias 

culturas, dada a multirracialidade e o caldeirão etnicorracial da população 

brasileira.” .(PASSOS. 2008, p.17,18). 

 

75%

12%

13%

Contemplação da Lei, no plano de aula/projeto atual dos 

professores

Com certeza

Semana da Consciência Negra/ no dia 20 de novembro

Dependendo do perfil da turma
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Também foi questionado aos professores sobre o fornecimento de material 

didático, necessário para uma real efetivação do tema. Percebe-se uma divergência nas 

informações, e principalmente a falta de apoio e acompanhamento do Estado e das 

Instituições de ensino, pois 48% dos entrevistados respondem que possuem apenas o 

livro didático para a implementação da Lei.   

 

 

Fonte: Questionário produzido pela acadêmica da Faculdade Municipal de Palhoça 

Segundo Passos: 

Há necessidade de a escola construir estratégias que possibilitem a 

vivência da diversidade etnicorracial em seu cotidiano, por meio de 

ações que coloquem em evidencia também as desigualdades a que 

estão submetidas as crianças e jovens negros, quer seja nos 

conhecimentos a serem desenvolvidos, quer seja em discussões 

sistemáticas, na forma como organiza os tempos e espaços, na maneira 

de avaliar as crianças, nos materiais didáticos trabalhados, nas datas 

que comemora, na relação com as famílias, na relação com os 

movimentos negros, etc. (PASSOS. 2008, p.21) 

 

Uma das perguntas se o professor se sente preparado, capacitado para aplicar e 

trabalhar com essa temática da cultura afro e afrodescendente. Nas respostas percebe-se 

em que a metade dos depoentes não se sentem preparados por falta de formação, e que 

46% do restante recebeu alguma formação, mas, a considerou insuficiente.  

 

48%

28%

14%

5%
5%

Material necessário/capacitação/, fornecido pelo  

Estado/Instituição, para aplicação da lei

Somente os Livros Didáticos Palestras/cursos/Oficinas

Apenas citado na reunião pedagógica Nunca forneceu

Outros
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Fonte: Questionário produzido pela acadêmica da Faculdade Municipal de Palhoça 

 

Sobre a questão da preparação dos professores, Fogaça coloca que, 

 

Não tem como falar em educação de qualidade sem mencionar uma 

formação continuada de professores; que já vem sendo considerada, 

juntamente com a formação inicial, uma questão fundamental nas 

políticas públicas para a educação. A escola está desempenhando 

vários e novos papéis na sociedade atual; este vem sendo um campo 

de constante mutação, e o professor tem um papel central: é ele o 

responsável pela mudança de atitude e pensamento dos alunos. O 

professor precisa também estar preparado para os novos e crescentes 

desafios desta geração[...]. Além disso, em sua formação inicial 

possivelmente houve alguns aspectos deficitários, pois um exame do 

histórico da formação inicial em nosso país mostra que ela não vem 

sendo bem-sucedida na maioria das vezes. (FOGAÇA, 2015) 

 

Ainda neste sentido, Senhorinha contempla: 

 

A escola precisa que seus profissionais sejam capacitados para que, 

inicialmente torna-se difícil ensinar conteúdos até então pouco 

discutidos nas formações continuadas, e na própria universidade. No 

entanto, isso não é fato suficiente para impedir a inserção destes 

assuntos que dizem respeito à história e cultura das populações de 

origem africana em nosso país. (SENHORINHA. 2008, p.96) 

 

Na parte final do questionário, questionou-se sobre a disponibilidade de 

materiais como cartazes, livros, fotografias que contemplem a diversidade cultural nas 

escolas, e se o professor já presenciou alguma cena de preconceito na instituição. E se a 

mesma, combate à discriminação nas escolas. Na análise destas três perguntas, passou a 

50%
46%

4%

Preparação /capacitação para trabalhar a lei 10.639/03

Com certeza não, nunca recebeu nenhuma capacitação

Às vezes, recebeu capacitação mas, não acha suficiente

Sim, a instituição já forneceu capacitação suficiente
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ser constatado que, apenas em algumas situações são disponibilizados materiais que 

contemplam essa diversidade. Por sua vez, 58% dos professores declararam que nunca 

presenciaram uma cena de preconceito dentro da instituição, e 21% alegou que 

presencia as vezes.  

Por fim, na última pergunta do questionário aplicado aos professores atuantes 

das Escolas Estaduais do Bairro Ponte do Imaruim, na cidade de Palhoça- SC, foi 

questionado quais os benefícios para a comunidade escolar que esta Lei em sua 

aplicabilidade pode trazer. As respostas estão equilibradas, dividindo assim as opiniões 

dos depoentes. Acreditam que traz benefícios tanto para os profissionais da educação 

com uma formação continuada, a valorização do negro, a diminuição do racismo e 

discriminação e trazer para toda a comunidade escolar informações sobre a imensa 

contribuição dos negros para a formação do nosso país. Para Cardoso:  

 

Pensamos que, a partir da implementação será possível proporcionar 

aos alunos e às alunas o conhecimento até então negado ou reduzido 

sobre a história e as culturas das populações de origem africana. Para a 

construção de um país que busca a equidade, a igualdade de 

oportunidades [...] (CARDOSO. 2008, p.7) 
 

 

 

Fonte: Questionário produzido pela acadêmica da Faculdade Municipal de Palhoça 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

34%

33%

33%

Benefícios sobre aplicabilidade da lei 10.639/03 

Valorização do negro/ Diminuição do racismo/injuria

Formação continuada dos docentes

Informação da contribuição dos negros na comunidade
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O Brasil é um país multiétnico com uma vasta pluralidade cultural. Faz-se 

necessário o reconhecimento dessas diversidades culturais, para que suas culturas sejam 

valorizadas, repudiando a discriminação. Essa pluralidade passa ser estruturada pelos 

PCNS nos temas Transversais.   Porém, foi com a Lei N. 10.639/03 que se teve a 

obrigatoriedade ensino da história e cultura afro-brasileira,tornando-se uma importante 

ação afirmativa um marco na história do Brasil em reconhecimento a cultura afro-

brasileira e africana.  

Mesmo trazendo alterações importantes no currículo escolar por meio de Lei, 

observa-se que ainda existe dificuldade para que a mesma seja efetivamente implantada. 

Muitas mudanças ainda precisam ser feitas. Mesmo após treze anos dessa Lei, as 

instituições de ensino públicas e privadas precisam buscar sua aplicabilidade, e incluí-la 

em seus documentos oficiais, como os PPPs. 

Contudo, ao analisar a aplicabilidade da lei nas Escolas Estaduais com Anos 

Iniciais, do bairro Ponte do Imaruim, em Palhoça- SC, por meio de questionário 

aplicado aos professores, percebe-se que esta Lei é aplicada ainda de maneira incipiente. 

Percebe-se que as instituições estão distantes por falta de orientação, apoio e formação 

continuada sobre esta temática. Muitas são as dúvidas que os professores e as 

instituições possuem sobre a temática, fazendo com que estes questionem como 

trabalhar realmente a aplicabilidade desta Lei em seus planos de aulas e projetos 

escolares. Os entrevistados também colocaram que existe dificuldade por conta do 

material didático, que não é suficiente para a se trabalhar a temática.  

Ressalta-se que a educação das Relações Étnico-raciais é um viés necessário e 

um suporte para o reconhecimento da cultura e história Africana e Afro-brasileira. 

Consideramos que, a partir do resultado da pesquisa, para que a Lei N. 10.639 seja 

aplicada de maneira integralmente, faz-se necessário investimentos e políticas púbicas 

em diferentes segmentos, dos quais merecem destaque investimentos que garantam 

material didático apropriado, garantam a infraestrutura mínima nas escolas e 

principalmente, a qualificação de professores para esta temática. 

 

THE INITIAL YEARS OF THE STATE SCHOOLS OF IMARUIM BRIDGE 

AND LAW 10.639 / 2003 

 

ABSTRACT:In the study of the history of Brazilian society, formed in indigenous, 

African and European bases, always emphasized the contribution of European origin at 

the expense of others. To correct this error, it was enacted in 2003 the Federal Law 
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N.10.639, which established the compulsory education of History and Afro-Brazilian 

Culture and African. This article examines how happens the applicability of Law No. 

10.639 / 2003 in the teaching practice of the early years of elementary school in the 

State of Santa Catarina Education Network. The sample survey was conducted in three 

schools in the District Bridge Imaruim in Palhoça (Florianópolis). We used analysis 

through bibliographic research and collection of data through semi-structured 

questionnaires that were answered by teachers in the early years of these institutions. 

The analysis of the survey revealed a practice still deficient education in relation to 

compliance with N.10.639 Standard Law / 2003 and for effective application, it is 

necessary to invest in teaching resources and continuing education for education 

professionals, especially for teachers who work with Years initials. 
 

KEYWORDS:Education, African-Brazilian Law No. 10,639 / 2003 
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RESUMO: A dislexia é uma desordem de base neurológica caracterizada por 

dificuldades no reconhecimento fluente da palavra e na habilidade de decodificação e 

soletração, assim interfere maciçamente nos processos de alfabetização e letramento. O 

diagnóstico tardio ou sua ausência afetam a autoestima da criança, ocasionando 

problemas emocionais, fazendo-a sentir-se incapaz e culpada por não conseguir alcançar 

o mesmo desenvolvimento de seus colegas. Realizou-se pesquisa de campo objetivando 

analisar as representações dos/as professores/as dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental em relação às práticas de ensino e aprendizagem com alunos disléxicos. 

Foram aplicados questionários a professoras de escolas públicas de Palhoça/SC e 

entrevistadas duas docentes que já tinham tido alunos disléxicos em suas turmas. Na 

análise dos questionários, observou-se que a maioria das professoras não conhecia a 

dislexia de modo aprofundado, nem metodologias específicas para trabalhar a 

alfabetização destes alunos. Nas entrevistas, evidenciou-se ser vital para o êxito escolar 

do disléxico utilizar metodologias diferenciadas e estabelecer com ele proximidade 

afetiva, formar empatia, apropriando-se de como ele gosta de aprender. Conclui-se que 

os/as professores/as precisam reconhecer as dificuldades do disléxico para forjar 

aprendizagens significativas a partir dos conhecimentos que eles/as trazem de seu meio 

social e desenvolver métodos multissensoriais para a sua aprendizagem.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Dislexia; Formação Docente; Métodos Multissensoriais. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Para ler e escrever, é necessário que a criança compreenda que as pequenas 

unidades de fala, denominadas fonemas, correspondem a letras, pois a consciência de 

que a língua é composta de pequenos sons é fundamental para aprender a ler e produzir 

a escrita alfabética (GERMANO; PINHEIRO; CAPELLINI, 2009).A dislexia é um 

distúrbio de aprendizagem que intervém justamente no processo de ensino e 

aprendizagem da leitura e da escrita, pois interfere na formação da consciência 

fonológica, sendo seus sintomas normalmente mais bem identificados durante os 

primeiros anos da escolarização básica, período em que a criança é submetida às 

práticas sistematizadas de leitura e escrita.  

mailto:andressa.haertel@gmail.com
mailto:maria.diogo@fmpsc.edu.br
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Para que os professores possam suprir as necessidades dos alunos que têm este 

distúrbio, faz-se necessário investir na sua formação. De acordo com Medeiros (2010, p. 

61), 

 

[...] é vital considerar a importância do caráter contínuo do processo 

de formação docente, como um processo reflexivo sobre o saber 

docente e de construção desse saber, entendendo que, com a proposta 

de formação continuada, não se tem a intenção de levar receitas nem 

prescrições, mas de ampliar e aprofundar a discussão de fundamentos 

e estratégias para a organização do trabalho pedagógico e pensar de 

forma coletiva, interdisciplinar e contextualizada as práticas no 

contexto escolar. 
 

 

 Segundo Menezes (2007, p. 45), “[...] o professor deve estar sempre próximo ao 

aluno, de modo que possa observá-lo e encorajá-lo continuamente”. O educador precisa 

perceber as particularidades dos seus alunos, já que cada criança é única e aprende de 

maneira diferente, e buscar práticas pedagógicas específicas para cada uma, pois 

práticas homogeneizantes podem resultar no fracasso daqueles que não acompanham o 

ritmo escolar. 

Esse artigo está baseado no Trabalho de Conclusão de Curso de Moretti 

(2015)
17

. Foi realizada uma pesquisa de campo de caráter qualitativo e descritivo. Na 

primeira etapa, foram entregues questionários em três escolas públicas dos bairros Ponte 

do Imaruim e Jardim Eldorado, ambos no município de Palhoça/SC. O objetivo dos 

questionários era perscutar os conhecimentos das professoras acerca do tema dislexia. 

Duas professoras relataram que tiveram alunos disléxicos em suas turmas e foram 

entrevistadas na segunda etapa da pesquisa. As entrevistas, baseadas num roteiro 

norteador, tiveram como objetivo aprofundar a compreensão sobre as práticas 

específicas adotadas nos processos de ensino e aprendizagem destes alunos.  

A seguir, o texto define dislexia, suas características, a importância do 

diagnóstico precoce e do tratamento multidisciplinar; aborda a formação docente frente 

a este transtorno e o uso de métodos multissensoriais para alfabetizar alunos disléxicos; 

traz os resultados e a discussão dos dados da pesquisa; e suas considerações finais. 

 

 

 

                                                           
17

 Uma primeira versão deste artigo foi apresentada na 2ª Jornada Internacional de Alfabetização, 
realizada na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em Florianópolis, nos dias 22 e 23 de agosto 
de 2016, e se encontra publicada nos Anais do evento. 
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1 DISLEXIA: POR ENTRE CONCEPÇÕES 

 

A dislexia é caracterizada por um transtorno ou distúrbio de aprendizagem e é 

diagnosticada principalmente nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, por interferir 

maciçamente nos processos de alfabetização e letramento. Faz-se importante a 

intervenção precoce, pois o diagnóstico tardio ou sua ausência podem afetar a 

autoestima da criança, ocasionando problemas afetivos e emocionais, fazendo-a sentir-

se incapaz ou culpada por não conseguir alcançar o mesmo desenvolvimento que seus 

colegas de turma. 

De acordo com a Associação Internacional de Dislexia (2002, s/p), define-se 

dislexia como:  

[...] um transtorno específico de aprendizagem de origem 

neurobiológica, caracterizada por dificuldade no reconhecimento 

preciso e/ou fluente da palavra, na habilidade de decodificação e em 

soletração. Essas dificuldades normalmente resultam de um déficit no 

componente fonológico da linguagem e são inesperadas em relação à 

idade e outras habilidades cognitivas. 

 
 

A dislexia é uma desordem de base neurológica com origem genética 

(CARVALHAIS; SILVA, 2007) que pode estar associada ao cromossomo x, desta 

forma há prevalência no sexo masculino (CAPELINNI et al, 2007). Neste distúrbio, há 

alteração cerebral na velocidade de processamento da informação, pois os leitores 

disléxicos utilizam um percurso lento e analítico para decodificar as palavras (TELLES, 

2004), gerando atrasos na sensibilidade à rima, aliteração e segmentação fonêmica 

durante o desenvolvimento da leitura e alteração na velocidade de nomeação e 

habilidade fonológica (CAPELINNI et al, 2007). Invariavelmente os erros de escrita 

acompanham as dificuldades de leitura, apresentando um caráter específico e evolutivo 

(FERNANDES; PENA, 2008). A escrita de palavras com um número errado de sílabas 

é um erro frequente entre os disléxicos, bem como a escrita inconsistente, sendo a 

mesma palavra grafada de diferentes formas ao longo do texto (CARVALHAIS; 

SILVA, 2007).  

Há dificuldade na percepção de que as frases são formadas por palavras e que as 

palavras podem segmentar-se em sílabas. Para compensar esta dificuldade, os disléxicos 

utilizam mais intensamente a área da linguagem oral, a região inferior-frontal e as áreas 

do hemisfério direito do cérebro, responsáveis pelas pistas visuais (TELLES, 2004), daí 

adquirirem melhor compreensão do vocabulário se este for apresentado oralmente. 
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De acordo com Batista et al (2013), os disléxicos apresentam má atuação do 

cérebro nos processos de codificação e decodificação, fazendo com que estes alunos 

sejam percebidos como desinteressados ou preguiçosos, mesmo que possuam mentes 

geniais. Esse distúrbio é hereditário, nas famílias que apresentam um membro com 

dislexia, pelo menos outro membro também apresenta queixa ou dificuldades de 

aprendizagem semelhante (CAPELLINI et al, 2007), mas nem sempre pais, avós, 

irmãos ou tios receberam diagnósticos. Na concepção dos autores, 

 

[...] os disléxicos que nunca se trataram leem com dificuldade, pois é 

difícil para eles assimilarem palavras. Eles também geralmente 

soletram muito mal. Isto não quer dizer que disléxicos são menos 

inteligentes; ao contrário, muitas deles apresentam alterações no 

padrão neurológico. A dislexia é uma dificuldade de aprendizagem da 

linguagem: em leitura, escrita expressiva ou receptiva, em razão e 

cálculo matemático e também na linguagem corporal e social. 

(BATISTA et al, 2013, p. 3) 

 
 

No processo de alfabetização cada parte do cérebro possui uma função 

específica. O lobo esquerdo é responsável pela linguagem, por processar fonemas, 

analisar palavras e reconhecê-las. É essa área que permite ler e escrever. Segundo 

BATISTA et al (2013), para aprender a ler e reconhecer os fonemas, a criança deverá 

memorizar as letras e os sons e, em seguida, relacionar as letras aos sons. Justamente 

esta capacidade se encontra alterada nos disléxicos. 

Também se verificam importantes alterações na memória de trabalho 

(CAPELINNI et al, 2007). Telles (2004) aponta que estas crianças geralmente 

apresentam dificuldades em memorizar canções, rimas, parlendas, tabuada e nomes de 

objetos ou pessoas. Ainda segundo a autora, como o percurso de processamento cerebral 

é analítico, elas geralmente apresentam lentidão na realização de determinadas tarefas 

escolares e precisam de apoio dos pais para fazer os deveres. 

Devido sua origem genética, a dislexia se mantém ao longo da vida. O 

diagnóstico é realizado com base na história familiar e clínica da criança, em testes 

psicométricos, em testes de consciência fonológica, de linguagem, de leitura e de 

ortografia (TELLES, 2004). Para um diagnóstico preciso, é necessária a análise de 

profissionais de diversas áreas, num trabalho multidisciplinar, pois cada especialista 

poderá perceber e intervir em um aspecto específico dentro da sua área de formação. 

Geralmente os primeiros a perceberem o transtorno são o professor e a família, pois 
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estes estão próximos do educando e podem perceber mais facilmente quaisquer 

dificuldades no processo de alfabetização. Segundo Braga (2011, p. 46), 

 

[...] muitos são os testes e profissionais requisitados para realização do 

diagnóstico de dislexia, no entanto não há um protocolo para que 

qualquer profissional da equipe realize uma investigação sobre o 

processo de escolarização da criança [...].Os testes, em sua maioria, 

envolvem questões de leitura e escrita que já se sabe ser a dificuldade 

principal da criança desde o momento em que foi encaminhada para 

este tipo de avaliação. 

 
 

Crianças com dislexia podem apresentar problemas afetivos, pois muitas vezes 

se sentem incapazes de aprender e isso poderá gerar estresse, angústias, atitudes 

violentas e de isolamento ou outras situações de fragilidade emocional por não 

entenderem o porquê de não saberem o mesmo que seus colegas. Segundo Tarouca e 

Pires (2011, p. 4), 

 

 

[...] a criança disléxica é geralmente triste e deprimida pelo repetido 

fracasso em seus esforços para superar suas dificuldades, outras vezes 

mostra-se agressiva e angustiada. A frustração causada pelos anos de 

esforço sem êxito e a permanente comparação com as demais crianças 

provocam intensos sentimentos de inferioridade. 
 

 

É importante ressaltar que há vários tipos de dislexia e que nem todos os 

disléxicos aprendem da mesma maneira. Por exemplo, segundo Capovillaet al (2007), a 

dislexia fonológica apresenta um padrão desviante de leitura enquanto a dislexia 

morfêmica parece mais com um atraso na aquisição da leitura. Daí a importância de ser 

realizado um diagnóstico aprofundado e multiprofissional, visando detectar formas 

específicas de auxiliar o aluno disléxico em seu processo de alfabetização e letramento.  

A escola, de modo geral, não está preparada para alfabetizar alunos com dislexia. 

Como os professores, podem transformar a escola de maneira a garantir maior 

aproveitamento e a aprendizagem destes alunos? É necessário conhecer em 

profundidade o transtorno, interessar-se pelos alunos, adotando práticas pedagógicas 

diversificadas, e propiciar que ele sinta confiança na sua capacidade de aprendizado. 

Contudo devemos evitar culpar exclusivamente os professores já que não sabemos qual 

o contexto de formação no qual eles estiveram e estão inseridos.  

 

2 FORMAÇÃO DOCENTE FRENTE À DISLEXIA 
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A formação dos professores deveria ser mais ampla para suprir a necessidade de 

todos os alunos, principalmente os que passam por dificuldades de aprendizagem como 

a dislexia. Nesta perspectiva, conforme Lima e Gomes (2012, p. 191),  

 

[...] da parte dos órgãos governamentais, nunca houve tanta ênfase na 

função dos(as) professores(as) como agentes das mudanças requeridas 

pela nova ordem mundial emergente. Por outro lado, os(as) 

próprios(as) professores(as), de variadas formas, mostram a premência 

por ações de formação que deem conta de atender às reais 

necessidades da escola, que se apresenta multifacetada, carregada de 

ambiguidades e contradições, à semelhança da sociedade.  
 

 Para Bélair (2001), se em sua formação inicial o professor tiver acesso somente à 

teoria, desarticulada da vivência prática, quando ele vivenciar a prática haverá a 

necessidade de retomar os conceitos já estudados. Ainda segundo a autora, a teoria deve 

estar sempre articulada à prática para não dar a falsa ideia de se estar sempre 

recomeçando. Em relação aos distúrbios e dificuldades de aprendizagem, Richart e 

Bozzo (2009, p. 8) apontam que 

 

[...] um dos problemas indicados pelos próprios professores é que 

geralmente os professores do ciclo I do Ensino Fundamental não têm a 

formação precisa pra realizar o diagnóstico dos distúrbios de 

aprendizagem, mas através da observação podem detectar as 

dificuldades que o aluno apresenta. 
 

Se durante a formação inicial os professores tiverem acesso aos conhecimentos 

sobre os distúrbios e as dificuldades de aprendizagem, poderão perceber com mais 

facilidade alguns indícios destes problemas em seus alunos e encaminhá-los ao 

profissional competente para que seja realizado um diagnóstico preciso. Mas, sem esse 

conhecimento, ele poderá erroneamente acreditar que o aluno disléxico é “preguiçoso” 

ou “desleixado”, sem saber que possui dificuldades de aprendizagem.  

 Para que a formação inicial e continuada seja eficaz, é necessário que os 

professores estejam engajados e se sintam sujeitos da sua prática pedagógica. É 

necessário comprometimento dos docentes para que sejam feitas trocas de experiências, 

análises de problemas cotidianos e a reflexão sobre as práticas pedagógicas efetuadas na 

escola. 

 

3MÉTODOS MULTISSENSORIAIS PARA ENSINAR ALUNOS DISLÉXICOS 
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O professor poderá intervir na aprendizagem do aluno disléxico inicialmente lhe 

explicando que ele possui o conhecimento necessário sobre a sua dificuldade e que fará 

o possível para ajudá-lo. Ele precisa ter o aluno próximo a ele para que a aprendizagem 

seja facilitada e lhe fornecer abertura para que o disléxico se sinta a vontade para tirar 

suas dúvidas. Como geralmente este aluno tem baixa autoestima, é prudente lhe explicar 

que o disléxico aprende diferente dos seus colegas, mas que ele aprende mesmo assim e 

que isso dependerá de seu esforço. Segundo Carvalhais e Silva (2007), a combinação 

entre o trabalho individual e o apoio emocional apresenta-se como uma boa opção para 

auxiliar as crianças disléxicas. Ainda segundo os autores, é necessário não expor a 

dificuldade do disléxico em público, evitando atitudes de discriminação e humilhação. 

Conforme Farrell (2008), podemos minimizar as dificuldades dos disléxicos 

trabalhando as suas habilidades com apoio de recursos lúdicos variados, como por 

exemplo, utilizando letras de EVA coladas na mesa para facilitar a sua visualização e 

memorização. De acordo com o autor, 

[...] para ensinar e melhorar os movimentos coordenados de escrita 

manual pode-se reduzir as demandas de outras sub-habilidades. [...] 

A tarefa pode envolver, então, escrever e repetir uma forma de letra 

relacionada à escrita manual, como: ccccoooo. (FARRELL, 2008, 

p. 44) 

 

O uso de métodos multissensoriais é fundamental na alfabetização dos 

disléxicos, pois ao propiciar aos alunos usar mais de um sentido, enfatizam-se os 

aspectos cinestésicos da aprendizagem e integra-se o ouvir e o ver com o dizer e o 

escrever. As competências aprendidas devem ser treinadas até à sua automatização, isto 

é, até a sua realização de modo independente pela criança (TELES, 2004).  

Além disso, as atividades devem ser lúdicas e prazerosas. Fernandes e Pena 

(2008) reforçam a necessidade de usar situações em que o ler e o escrever tenham 

significado para o aluno, por exemplo, no uso de jogos, pinturas, palavras cruzadas, 

construções diversas, dramatizações, divertimentos com revistas e livros de histórias, 

visando ações não-formais, livres e  lúdicas. O grande desafio está em estruturar 

experiências que sejam provocativas para que o desenvolvimento da leitura e da escrita 

se processe. Citando Frank (2003), os autores apontam que “a única maneira de lidar 

com a dislexia é trabalhar com ela, não contra ela” (FERNANDES; PENA, 2008, p. 45). 

O aluno disléxico deve ser incentivado a fazer atividades nas quais se sintam 

bem e é necessária cautela ao lhe colocar em situações aversivas, como, por exemplo, 

fazê-lo ler um texto em voz alta.Algumas crianças disléxicas preferem estudar 
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individualmente, outras preferem fazê-lo em grupos; algumas gostam de estudar em 

dupla para que o colega leia em voz alta, essas alternativas devem ser apreciadas. 

Fernandes e Pena (2008) alertam que a leitura em voz alta pode se configurar numa 

situação muito desagradável para estas crianças, desta forma deve ser evitada. 

Sobre as avaliações de aprendizagem, Bittencourt (2006, p.47) assim orienta o 

modo de se proceder as avaliações dos alunos disléxicos: 

 

• Realizar sempre que possíveis avaliações orais.  

• Prever tempo extra para realização de testes escritos.  

• Valorizar o conteúdo sobre a estética em trabalhos manuscritos.  

• Aceitar trabalhos feitos com auxilio de editores de textos.  

• Privilegiar atividades práticas, tais como trabalhos variados, 

pesquisas, estudos, laboratórios, seja em grupo ou individual.  

• Observar comportamentos e atitudes identificados nos objetivos da 

escola tais como responsabilidade, disciplina, respeito, ética, etc.  

• Ler as questões oralmente antes do início da prova, certificando-se 

da compreensão das mesmas.  

 

Quando o aluno pratica a escrita, sua coordenação motora e sua memória 

melhoram. Deve-se iniciar com letras fáceis, que exijam menor habilidade motora e, em 

seguida, aumentar o grau de dificuldade. O aluno disléxico (bem como todos os demais) 

tem a necessidade de receber informações claras, portanto é melhor que o professor 

passe um exercício de cada vez para não confundi-lo. Devido à problemática da 

memorização, é mais difícil para o disléxico guardar mentalmente alguns números e 

letras, por isso é sempre bom o professor tomar os cuidados necessários para não deixá-

lo confuso. Como exemplifica Farrell (2008, p. 48),  

 

[...] o aluno pode começar com letras grandes, talvez usando uma 

bandeja de areia para enfatizar a orientação. Ele pode ser 

encorajado a olhar para a letra e dizer que letra é, além de desenhá-

la. Mais tarde, o aluno vai escrever a letra no papel, várias vezes, 

em uma série. 

 
 

Essa técnica pode ser utilizada com o aluno disléxico e com os demais, fazendo 

com que escrevam letras grandes e diminuam gradativamente, aprimorando a 

coordenação motora. Dessa forma o disléxico se sentirá seguro e incluído, pois irá 

produzir devagar e com a mediação do professor. Com o tempo sua coordenação motora 

vai se tornando fina e ele irá conseguir escrever diretamente no caderno, que tem os 

espaços limitados pelas pautas. 
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Por fim, Fernandes e Pena (2008) apontam a importância de o professor ter 

postura positiva, equilíbrio emocional, não avaliar o disléxico de forma negativa, além 

de desenvolver real interesse pela criança com dificuldade de aprendizagem. A criança 

disléxica não acredita que experiências relacionadas à leitura possam ser recreativas e 

agradáveis e é necessário criar situações nas quais ela sinta prazer nestas atividades. É 

necessário auxiliá-la a se organizar, criar materiais específicos para alavancar seu 

processo de ensino-aprendizagem e aplicar os conhecimentos teóricos às necessidades 

reais da criança. Daí a necessidade premente de investir na formação dos professores 

que atuam na alfabetização de crianças com dislexia.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conforme descrito na introdução do artigo, a pesquisa se efetivou em duas 

etapas: na primeira, foram aplicados questionários a vinte professoras que lecionavam 

em escolas públicas do município de Palhoça/SC. Na análise dos questionários, 

evidenciou-se que a maioria das professoras não conhecia a dislexia de modo 

aprofundado nem metodologias específicas para trabalhar a alfabetização de disléxicos. 

Na segunda etapa, foram entrevistadas duas professoras que tiveram alunos disléxicos 

em suas turmas, visando conhecer os métodos de ensino adotados nos processos de 

ensino e aprendizagem destes alunos. Para fins deste artigo, optou-se por esmiuçar os 

resultados e a discussão das entrevistas.    

Com relação às características mais perceptíveis da dislexia nesses alunos, as 

duas professoras falaram sobre a dificuldade em efetuar a leitura e a escrita difícil e 

incorreta. Ambas narraram a falta de atenção e concentração dos alunos disléxicos.A 

professora A informou que, para não deixar o aluno constrangido, ela o elogiava 

dizendo que ele tinha letra bonita, incentivava-o a caprichar, mas informou que “se não 

ficar em cima dele cobrando desempenho, ele se desinteressa rápido” (MORETTI, 2015, 

p. 61). A professora B também informou não enfatizar a dificuldade de seu aluno 

disléxico aos colegas. Segundo Almeida (2009, p. 9), 

 

[...] o professor deverá tratar o aluno com naturalidade, usar sempre 

uma linguagem clara e objetiva, falar olhando diretamente para ele, 

trazer o aluno próximo do educador, verificar discretamente se ele está 

entendendo a sua exposição para não colocá-lo em evidencia, observe 

se ele está fazendo as anotações da lousa antes de apagá-la. 
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Na pesquisa, foram questionadas quais práticas pedagógicas eram utilizadas com 

esses alunos. A professora A respondeu que ele ainda estava iniciando o processo de 

alfabetização, apesar de estar no 3º ano do Ensino Fundamental, observando-se 

considerável atraso em relação à turma, pois os alunos de 3º ano usualmente já 

conseguem ler e escrever com certa fluência. Segundo Menezes (2007, p. 28), 

 

[...] para os leitores disléxicos, o processo de aprendizagem de leitura 

e de se tornar um leitor capacitado é extremamente lento. No começo, 

as dificuldades em relacionar letra e som interferem na aprendizagem 

da leitura. Ao longo do tempo, quando o disléxico começa a ler, 

começa também a construir o seu próprio estoque de letras e de 

representação de palavras. Mas, em função da deficiência fonológica, 

os disléxicos são forçados a continuar dependendo do contexto para 

obter o significado de uma palavra, conseqüentemente, o benefício 

limita-se àquela situação. 

 

 

Esta mesma professora informou que não estava conseguindo êxito em auxiliar 

seu aluno, já que ele necessitava de atenção ininterrupta e ela se encontrava sozinha para 

atender a todos. Ela ainda informou que seria necessário um segundo professor que o 

auxiliasse. Ela declarou que não adotava métodos ou técnicas de alfabetização 

diferenciadas com este aluno, somente fazia “mais devagar, mais lento” (MORETTI, 

2015, p. 65),contudo diversos autores apontam a necessidade de adaptar materiais e usar 

métodos multissensoriais, pois somente o trabalho lentificado não favorecerá a 

alfabetização dos alunos disléxicos.Segundo Almeida (2009, p. 9), no processo de 

alfabetização de alunos disléxicos o educador necessita utilizar “[...] estratégias 

diferenciadas, como a utilização de recursos estimulantes, para que ele possa ver, sentir, 

ouvir e manusear como jogos, cartazes, cds etc.”. 

Já a professora B utilizava métodos multissensoriais variados e estava obtendo 

êxito em suas tentativas. Esta foi uma das dinâmicas citadas, aplicadas a toda a turma, 

buscando incluir o aluno disléxico na atividade: “eu coloquei no quadro uma palavra 

escrita de duas maneiras diferentes, aí eu dividi a sala em dois grupos, A e B, e ia 

chamando de um em um e perguntando qual das palavras que estava certa para eles 

perceberem onde estava o erro de ortografia. Assim, ele [o aluno disléxico]foi vendo a 

palavra e conseguindo aprender como se escrevia corretamente” (MORETTI, 2014, p. 

66). 

Foi questionado se as professoras perguntaram aos alunos disléxicos como eles 

gostavam de aprender em sala de aula. Segundo a professora A, seu aluno era muito 
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tímido e não dava abertura para o diálogo; ela acreditava que não conseguiu “atingir os 

aspectos emocionais e afetivos desse aluno” (MORETTI, 2015, p. 66). Já a Professora B 

informou que conseguia conversar com seu aluno sobre suas preferências e que também 

era fácil percebê-lo, já que seu aluno se identificava com ela e ela também com ele.  

A empatia formada entre o professor e o aluno com dislexia, bem como o real 

interesse pelo seu processo de aprendizado, fazem grande diferença na alfabetização 

destes alunos.Conforme Richart e Bozzo (2009), os professores muitas vezes colocam a 

culpa do insucesso nos alunos, não se preocupam em se capacitar ou utilizar métodos 

diferenciadas e eficazes, sendo assim, não modificam as estratégias homogeneizantes de 

ensino na qual baseiam suas aulas e acabam não alcançando os objetivos educacionais 

com os alunos com dislexia. Transcreveu-se na íntegra um trecho que ilustra como a 

falta de empatia impacta no processo de ensino e aprendizagem, extraído da entrevista 

da professora A: 

 

Ele é ausente, ele está em sala, mas ele não tá participando. Ele é 

passivo durante as aulas, ele não escreve corretamente, ele tem uma 

dificuldade de enxergar o quadro, senta bem na frente e mesmo assim 

ele apresenta essa dificuldade. Tá sempre construindo brinquedos de 

papel, faz ali, tipo, bonequinhos, ele fica viajando, sabe? Brincando 

com aquele brinquedo. Tiro dele, ele vai lá e faz outro, isso não é 

problema, tirar aquele brinquedo, ele tá sempre assim, em outro nível, 

não tá aqui conosco assim né, não tá presente.(MORETTI, 2015, p. 

59) 

 

 Na análise deste trecho, percebe-se que o aluno disléxico da professora A passou 

a buscar formas de se “entreter” em sala de aula, fazendo bonecos de papel e não se 

interessando pelo conteúdo ministrado. Criou-se um círculo vicioso, no qual não lhe são 

apresentadas estratégias de ensino ou métodos multissensoriais adequados à 

alfabetização de alunos disléxicos e ele não mais desenvolveo interesse pelas aulas.A 

professora, por sua vez, não muda sua maneira de ensinar porque acredita que ele se 

desinteressou, em suas palavras: está “em outro nível”, “ausente”. Ele desistiu de 

aprender numa escola que desistiu de ensiná-lo. 

Muitas vezes os alunos disléxicos são taxados como desinteressados 

(GUERREIRO, 2012), mas é necessário ir além das aparências e perceber as reais 

necessidades e motivações destes alunos e criar estratégias pedagógicas diversas e 

includentes, que favoreçam o seu aprendizado.   

Foi perguntado às professoras se os pais conheciam e lhe informaram que o 

aluno tinha dislexia. A professora A informou que percebeu a dificuldade de seu aluno e 
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conversou com a família, que resistiu em procurar ajuda. Já a professora B teve acesso 

às informações sobre o seu aluno pelos pais. Muitas vezes se torna difícil para os pais 

aceitarem que seus filhos necessitam de um acompanhamento especial para aprender e é 

função da escola mobilizá-los, explicar que podem auxiliar a criança em seu processo de 

aprendizagem, e que é necessário obter ajuda especializada para garantir a alfabetização 

e letramento destes alunos. Na concepção de Menezes (2007, p. 52), 

 

[...] ninguém deseja que seu filho tenha um transtorno de 

aprendizagem, um problema para toda a vida. Com o tempo, os pais 

também podem se sentir frustrados quanto à lentidão do processo, 

principalmente, se o diagnóstico demorou a aparecer e o filho iniciou 

o tratamento tardio. Isso dificulta o desenvolvimento e desgasta muito 

tanto a criança quanto a família.  
 

 

 Por fim, foi questionada a formação acadêmica das duas professoras e se 

adquiriram os conhecimentos necessários para se lidar com alunos disléxicos. A 

professora A respondeu que sua formação foi bem superficial nesse assunto e necessitou 

obter conhecimentos na prática, já que por diversas vezes não soube como agir e se 

sentiu “perdida”. A professora B respondeu que não teve conhecimentos suficientes 

sobre dislexia na faculdade. Para Batista et al (2013, p. 2), “é de grande importância que 

os educadores tenham conhecimento não só da dislexia, mas de todas as dificuldades de 

aprendizagem.” Carvalhais e Silva (2007) apontam ser fundamental a formação docente 

na área das dificuldades de leitura e escrita e da dislexia em particular. É necessário 

reavaliar como as faculdades de Pedagogia têm trabalhado o tema das dificuldades, 

transtornos e distúrbios de aprendizado, pois muitas vezes os professores recém-

formados não têm conhecimentos suficientes para trabalhar com estes alunos. 

Sobre a formação continuada, perguntou-se às entrevistadas se a coordenação 

pedagógica ou a rede de ensino ofereceram cursos ou informações específicas sobre a 

dislexia. A professora A respondeu que não recebeu formação sobre o assunto e a 

professora B respondeu que recebeu auxílio somente da psicopedagoga da escola. De 

acordo com Domiense (2011, p. 16),  

 

[...] faz-se necessário por parte dos familiares e educadores maior 

esforço conjunto para vencer os desafios, buscando formas e 

estratégias de vivencias e práticas diferenciadas, por meio de cursos, 

ou seja, formação continuada e troca de experiência com familiares e 

colegas que se encontra neste mesmo contexto.  
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 O aluno disléxico certamente obterá sucesso se for respeitada a sua dificuldade, 

se receber práticas pedagógicas diferenciadas, percebendo o que motiva a aprender, 

usando jogos e brincadeiras que estimulem seus conhecimentos, métodos 

multissensoriais, letras de tamanhos maiores, aprendizagens utilizando os diversos 

sentidos que estimulem sua memória e outras que considerem a forma específica de 

aprender do disléxico. 

  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste artigo, buscou-se traçar os papéis dos envolvidos na aprendizagem das 

crianças com dislexia, como a família, o professor e a escola. É preciso haver interesse 

da família em procurar ajuda quando detectadas dificuldades escolares e, também, da 

escola em se envolver no processo e mobilizar os pais. Os professores devem se 

preocupar em trabalhar pelo progresso dos seus alunos, não deixando que eles se sintam 

inferiorizados e trazendo técnicas e métodos diferenciados para o seu processo de ensino 

aprendizagem. 

Enfatizamos na conclusão deste trabalho o aspecto afetivo, referido por uma das 

professoras entrevistadas (professora B), que reforçou a proximidade estabelecida com 

seu aluno disléxico como ponto nodal de seu êxito escolar. É necessário formar empatia 

com o disléxico, trazê-lo mais próximo do professor, fazendo com que ele se sinta 

confiante para dizer como gosta de aprender. É necessário reforçar a autoestima dos 

disléxicos, pois crianças com elevada autoestima revelam maior confiança no que 

podem executar, respondem voluntariamente às questões em sala de aula e procuram 

novas situações de aprendizagem (CARVALHAIS; SILVA, 2007). É necessário 

compreender em profundidade a dislexia, tratar o disléxico com respeito, encarando-o 

de forma positiva, evitar atitudes vexatórias e humilhantes e, principalmente, não rotular 

ou “patologizar” a criança, anulando seus esforços em função de um transtorno de 

aprendizagem. A escola deve se adaptar ao aluno disléxico, e não o contrário, definindo 

estratégias de intervenção que enfatizem os aspectos cinestésicos e multissensoriais com 

vistas ao seu sucesso escolar. 
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DYSLEXIA AND TEACHING TRAINING 

 

ABSTRACT: Dyslexia is a neurologically based disorder characterized by difficulties 

in fluent word recognition and decoding and spelling ability, so interferes massively in 

literacy and literacy processes. The late diagnosis, or the lack of it, affect the child's 

self-esteem, causing emotional problems, making them feel helpless and guilty for not 

achieving the same development as their colleagues. A field research was conducted and 

it aimed at analyzing the representations of Primary School teachers, regarding teaching 

and learning practices with dyslexic students. Questionnaires were applied to public 

school teachers of Palhoça / SC and it interviewed two teachers who had dyslexic 

students in their classes once. In the analysis of the questionnaires, it was observed that 

most teachers did not recognize dyslexia in depth or specific methodologies to work the 

literacy of these students. In interviews, it showed to be vital to the academic 

achievement of dyslexic that they use different methodologies and establish emotional 

closeness, empathy training, appropriating as they would like to learn. It is concluded 

that the teacher needs to recognize the dyslexic difficulties to forge meaningful learning 

from the knowledge that they bring from their social environment and develop 

multisensory methods for their learning. 

 

 

KEYWORDS:Dyslexia; Teacher Training; Multisensory methods. 
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo discutir como o narrador e seu autor podem estar 

entrelaçados na ficção. Não se trata de afirmar uma verdade biográfica na literatura, mas de 

evidenciar posições críticas e estéticas do autor em seus textos através, muitas vezes, de seus 

narradores. “Morte do Palhaço”, de Gonzaga Duque, mostra a concepção de arte do autor na 

narração do narrador do conto, efetivando-se nas ações do protagonista. Este texto está baseado, 

principalmente, em estudos de Wayne Booth, KäteHamburger e PercyLubboch, pensadores que 

nos ajudam a pensar os elementos da ficção. Esta concepção de narrautor parte de nossas 

pesquisas sobre os elementos da narrativa, que são, em geral, apresentados separadamente, ou 

seja, cada elemento apresenta um papel específico na ficção. Neste conto de Gonzaga Duque, 

podemos ver um narrador adepto às ideias do autor e um protagonista que põe em prática essas 

ideias.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Narrador-autor; Gonzaga Duque; Literatura.   

 

INTRODUÇÃO 

Fazer crítica, nesta abençoada 

terra de reclames, parece 

arrojo se não é demência. 

Gonzaga Duque 

 

Muito já se teorizou sobre os elementos da narrativa, em especial, sobre o 

narrador. As classificações que decorrem nos estudos são formas de melhor nos 

apropriarmos deste que nos conta e nos mostra a história
18

. De todas as tipologias já 

trabalhadas (narrador onisciente, onipresente), Wayne Booth vai além desta pesquisa e 

busca o autor da ficção incluso na voz de seu narrador, como modo de refletir as 

opiniões e julgamentos do criador. Na narração em terceira pessoa, Booth acredita que, 

além de ser um método de contar feito mostrar, nos comentários do narrador, pode estar 

                                                           
18

 Wayne Booth,1961, no oitavo capítulo desenvolve o subtítulo Telling as Showing.  
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uma versão de autor, um sujeito-de-enunciação fictício, um autor implícito, um alter 

ego desse autor. 

Na perspectiva de Booth, buscamos analisar o narrador como porta-voz do autor 

de Morte do Palhaço
19

, um dos contos do livro Horto de Mágoas, escrito por Gonzaga 

Duque. Esse texto é narrado em terceira pessoa, um narrador etéreo, que se mostra um 

erudito e eloquente crítico de arte. PercyLubboch (1976, p. 92) destaca ser o autor, “o 

homem do livro que vê, julga e reflete (...) sem nenhum intérprete intruso [sem narrador 

em primeira pessoa], nenhum transmissor de significados”. A maneira que o autor tem 

de se livrar da responsabilidade da história é, de acordo com Lubboch, atribuir a outrem, 

ao narrador, sua paternidade; assim, o autor “coloca-se atrás do narrador e representa a 

mente do narrador como se ela, em si mesma, fosse uma espécie de ação” (Ibid., p. 95). 

Essa é a porta de entrada para a análise do conto, pois ao autor (seu alter ego) 

concedemos um lugar dentro dos elementos da narrativa, transferimo-no da posição de 

ente extra-texto à posição de ente intra-texto.  

 

1 EXPOSIÇÃO  

 

Luiz Gonzaga Duque-Estrada (1863-1911) foi um carioca ensaísta, romancista, 

contista e crítico de artes plásticas
20

. Ler o conto Morte do Palhaço como uma crítica à 

arte acadêmica é visível, é possível, diferentemente das narrativas em primeira pessoa 

de Machado de Assis e William James, por exemplo, respectivamente Dom Casmurro e 

The turnofScrew, nas quais os narradores “são pouco dignos de confiança”
21

 e não nos 

remetem diretamente aos autores, que, por sua vez, também são críticos, ensaístas. Em 

Contemporâneos
22

, por exemplo, Gonzaga Duque se coloca claramente a favor dos 

pintores e escultores de formação clássica que conseguiram se desprender dos moldes 

acadêmicos e criaram suas próprias nuances, seus próprios meneios. O mesmo acontece 

                                                           
19

 Conto Morte do Palhaço, disponível em < 
http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/literatura/gonzaga_duque/FCRB_GonzagaDuque_Morte
_do_Palhaco.pdf>. Acesso em 20 out. 2016.  
20

“Não se deve subestimar o papel de Gonzaga Duque como crítico especializado, talvez o primeiro na 
história da nossa cultura”, Alfredo Bosi (1994, p. 295). 
21

 Visto que, como narradores de primeira pessoa, contam-nos a história sob sua ótica. Não temos, 
portanto, acesso ao pensamento dos outros personagens, a não ser pelas inferências do narrador-
personagem. 
22

Contemporâneos, livro em que Gonzaga Duque analisa pinturas e esculturas de artistas brasileiros e 
estrangeiros do século XIX e início do XX. 
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em Mocidade Morta
23

, em que o autor evidencia sua crítica ferrenha à Academia 

Imperial de Belas-Artes na figura dos Insubmissos
24

: 

[...] não temos mais que seguir as pegadas dos que inovaram. Ou pelo 

menos dos que reformaram. A arte de pintar está paralisada neste país, 

enfezou nos cueiros. Enquanto ela, na Europa, se serve de uma técnica 

vigorosa, possui todos os segredos da refração da luz, do prisma solar; 

todos os recursos da química, que lhe dão a transparência das tintas, a 

segurança dos valores, a límpida simplicidade dos tons, aqui continua 

nos arcaicos processos onânicos da pintura friccionada, esbatida e 

raquítica, sem nervos, sem sangue, sem alma! (...) Vocês vivem na 

Academia como se vivessem n‟um internato de padralhões sórdidos, 

sob o julgo da rotina e a infecção do sodomismo, bestializam-se e 

esgotam-se (DUQUE, 1996, p. 38).  
 

No texto Morte do Palhaço, o narrador não se difere do autor no que diz 

respeito à crítica e à linguagem, pois ambos fazem críticas ferrenhas à academia e 

constroem textos com um vocabulário raro e uma sintaxe exótica. Em especial, nesse 

conto, há um encontro entre o autor, crítico de arte; o narrador, que acompanha seu 

criador nas críticas; e o protagonista, que almeja uma arte nova, liberta das amarras da 

tradição. Entre eles há em comum a insatisfação com uma arte que põe a técnica acima 

da criação e o anseio por uma arte criadora de um ser de sensação, como afirma Deleuze 

e Guattari (1992), composta de perceptos e afectos.  

Durante toda a narrativa, o narrador, ou como sugerimos no título 

“narrautor”
25

, direciona seu refletor sobre a figura do corvo, com toda a carga simbólica 

que tem essa ave, como forma de antever o trágico desfecho do conto. Dessa maneira, a 

consciência do autor simbolista, do narrador funesto e do protagonista lúgubre se 

assemelha de modo trágico ao estruturar, ao contar e ao fazer, nesta ordem, a narrativa.  

Nesse conto, assim como em Mocidade Morta,a posição do autor perante a arte e 

a história revela uma consciência trágica, que impõe limite às racionalizações, base das 

ideias simbolistas – romper com as verdades convencionadas. Para Vera Lins (1997, p. 

9), “a crítica radical só é possível com uma consciência de que o mundo não é o que 

parece. O trágico se preocupa com a verdade, por isso, questiona a aparência, a 

representação, a linguagem”. Gonzaga Duque é um trágico que está à frente de seus 

                                                           
23

Mocidade Morta, primeiro romance simbolista brasileiro. 
24

 Grupo de artistas que não se curvava às convenções artísticas da época.   
25

 Neologismo que se refere ao narrador-autor. 



133 
 

contemporâneos, porque se revela um escritor ciente dos acontecimentos históricos e 

das condições sociais que interferem nas artes. Essa consciência dá-lhe o caráter trágico.  

Para representar a arte do protagonista William Sommers, o narrador utiliza 

elementos retirados da natureza, trabalhados de forma alegórica. Os animais, as plantas 

e o mar representam também a condição trágica do Palhaço, que alcança a consciência, 

também trágica, do narrador. E assim, Morte do Palhaço exibe, além de um trágico 

protagonista, um narrador trágico, motivado por um autor trágico que vai de encontro às 

ideias positivistas de sua época, desaprovando os critérios de verdade destes, sobretudo, 

na área das artes. 

Nos textos não-ficcionais
26

 de Gonzaga Duque, como A arte brasileira, 

Revoluções brasileiras, Graves e Frívolos, Contemporâneos, observamos o uso de uma 

sintaxe não comum, de complexas construções frasais, de linguagem carregada de 

adjetivações extravagantes, de neologismos, de estrangeirismos. O mesmo pode ser 

visto em seus textos ficcionais, como em Horto de Mágoas e Mocidade Morta. 

Questionamos, portanto, qual é a distância entre o narrador e autor? 

 

2 DEMONSTRAÇÃO 

 

Para demonstrar o que está sendo discutido, os trechos que seguem nos darão 

clareza. O primeiro foi retirado de Contemporâneos, em que Gonzaga Duque escreve 

sobre algumas obras de Rodolfo Amoêdo. O segundo é do próprio conto em questão, o 

início de Morte do Palhaço. 

 

É ao descer da noite. O orvalho cae, e num lindo céo de opalas 

diluidas o crescente brilha. O braço materno destende-separa a frente a 

abençoar o filho. Foram abertos os apriscos e o rebanho se recolhe ao 

grito costumeiro do zagal. Ha como uma bemdicção em tudo – o 

exprimir intraduzivel das cousas que auguram a gloria desse dia eterno 

(DUQUE, 1929, p. 15). 

 

Esguio, anfracto, torturado na rude anatomia muscular dos esboços 

miguelangelescos, laivos de zíngaro na máscara violenta e nua, 

                                                           
26

 Se é que podemos delimitar as fronteiras do que é ficção e do que não é ficção.  
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William Sommers fora o galhardo clown do trampolim e do trapézio, 

empolgando, num salto, a barra baloiçante dos aparelhos aéreos 

(DUQUE, 1971, p. 57).  

 

 

Nesses excertos, é evidente a semelhança das estruturas frasais, do floreio das 

adjetivações, do vocabulário exagerado. O narrador simbolista, assim como o eu-lírico 

simbolista, distancia-se da escrita objetiva, clara e cravada no significado para fazer uso 

de uma linguagem sugestiva, crítica e abismal. Para justificar essa excentricidade dos 

simbolistas, lembremos Baudelaire, que dizia: “há uma grandeza em todas as loucuras, 

uma força em todos os excessos” (BAUDELAIRE apud LINS, 1997, p. 105). 

Tais extravagâncias remetem o leitor para fora do plano material, para a 

subjetividade, fazendo desaparecer os significantes referenciais, como o sujeito. Se este 

tende a se apagar, isso quer dizer que a linguagem ruma à morte, esta capaz de levar a 

arte a instantes sublimes. Assim lemos os textos de Gonzaga Duque, “uma linguagem 

carregada de sentido no mais alto grau possível”, como define literatura Ezra Pound 

(1990, p. 32), e que se finda em imagens de traços indefinidos, sugerindo o objeto e 

fazendo-o desaparecer logo após sua criação. Assim, o narrador nos apresenta o Palhaço 

pouco antes de seu desaparecimento e sua eternização. 

Em toda a narrativa, a exuberante e poética linguagem é utilizada para traduzir o 

pensamento imagista e imagético do narrador, na tentativa de apresentar o paradoxo da 

impossível e certa arte do protagonista, um simulacro, uma ideia de verdade. Não a 

verdade cientificista, mas uma verdade de arte, que só se pode dizer alegoricamente 

através de imagens, as quais traduzem conceitos. 

A imagem que o narrador nos dá do trapezista é uma perfeita apresentação do 

horror. A linguagem a serviço das imagens. Desse modo, percebemos que tão talentoso 

quanto o protagonista, é o narrautor, que reconstrói imagens impressionantes, como na 

noite em que Sommers triunfa no circo de forma a mexer com a beleza convencional 

clássica, trazendo o trágico, o mal, a cor vermelha do inferno, semelhante à escrita 

baudelaireana. O narrador monta a imagem do fantástico e lúgubre clown ao longe e por 

cima do primeiro plano de cócoras com o olhar ardente e sarcástico, enquanto, no plano 

principal, a barra de ferro do trapézio balançava queimando, reluzindo o vermelho no ar. 
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Essa imagem remete-nos ao quadro The Nightmare
27

, que retrata uma figura sinistra, 

sugerindo o demônio, por cima do corpo de uma mulher. No conto, a morte voava pelo 

picadeiro, buscando o pouso de uma alma, e, nessa pintura, a morte encontrou um 

pouso.  

 

Figura 1 – The Nightmare (1781), Henry Fuseli, óleosobretela, Detroit Institute of Arts 

 

Como previu o narrador, ou o autor, ou o corvo, na noite de grande apresentação, 

no desfecho do conto, a imagem do Palhaço é traduzida por uma linguagem ambígua e 

irônica, mostrando o sofrimento e o sarcasmo, a morte que ri sem risos.  

 

3 A CRÍTICA 

 

                                                           
27

The Nightmare, pintura de John Henry Fuseli, analisada por Gombrich, 1999, p. 584. 
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A criticidade do narrador, posta de forma poética, trata de uma crítica que ele faz 

às velhas estéticas, à arte sem reflexão, como Gonzaga Duque faz em Mocidade Morta.  

Não é difícil saber, nessa prosa poética, quem é o artista, pois a objetivação das 

ideias de William Sommers fez-se arte, mas a apresentação que o narrador faz da 

façanha do protagonista também é um trabalho artístico. Essa narrativacontém uma 

tríade artística, formada por: protagonista, narrador e autor. 

No início do conto, a impressão é de o narrador comungar com o gosto estético 

daqueles que desprezavam as inovações do Palhaço, pois adjetiva as primeiras 

demonstrações de William como esquisitices de movimentos incompreensíveis, 

desordenados, amorfos, obscuros, ininteligíveis. Mais adiante, o narrador parece se 

colocar na arquibancada ao lado do público, lugar mais viável para perceber deste o 

gosto estético frente aos movimentos do Palhaço. Onisciente, o narrador sabe o que se 

passa nos pensamentos de Sommers antes mesmo deste ter consciência. Presenciando as 

primeiras contorções do acrobata, o narrador observa movimentos de animais, os quais 

William rebuscará, mais tarde, para fundir com movimentos humanos a fim de criar sua 

nova arte.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao se tratar de tradição, o narrador assemelha-se ao crítico de arte, Gonzaga 

Duque, pois caracteriza os velhos e repetitivos exercícios que aprendera o clown como 

“repertório de jogralices tradicionais, imutáveis, estafadas, remendadas com retalhos 

d'entremez e rebotalhos de burletas” (DUQUE, 1996, p. 57). Sommers acompanha seu 

narrador nessa consciência e com a percepção de que a arte não se deve agachar-se ao 

lucro, ao já legitimado. Agora, o narrador sai da arquibancada e, junto de Sommers, 

define como função da arte a síntese de ideias e ações, associadas a características 

trágicas e irônicas.  

A linguagem exacerbada dessa narrativa e as imagens de horror das acrobacias 

do clown direcionam-se para a morte, porque, ao se chegar ao extremo, alcança-se no 

sublime e revela-se o espírito, como a arte do Palhaço, que fica como: 
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[...] uma caricatura sintética de idéias e ações, o traço carregado e 

hilariante, dolorosamente sardônico, do delírio humano em todas as 

suas expansões, desde as que o rebaixam ao similar das lesmas 

viscosas, 'té as que o elevam ao icarismo dos condores arrogantes, 

uma forma não usada, não feita, da sátira gesticulada, delineando no 

exagero representativo o ridículo das intenções (DUQUE, 1996, p. 

57).  

 

Nessa imagem, como previu o corvo, o narrador sentencia a eternidade da tão 

pretendida arte do clown, que nunca se decomporia no tempo. 

O soneto Acrobata da Dor, de Cruz e Sousa (2002), sintetiza e amplifica o 

desfecho desse conto, ou dessa prosa em poesia, em pura poesia: 

 

Gargalha, ri, num riso de tormenta,     

como um palhaço, que desengonçado,     

nervoso, ri, num riso absurdo, inflado     

de uma ironia e de uma dor violenta.    

Da gargalhada atroz, sanguinolenta, 

agita os guizos, e convulsionado     

salta, gavroche, salta clown, varado     

pelo estertor dessa agonia lenta ...    

Pedem-se bis e um bis não se despreza!      

Vamos! retesa os músculos, retesa     

nessas macabras piruetas d'aço. . .    

E embora caias sobre o chão, fremente, 

afogado em teu sangue estuoso e quente,     

ri! Coração, tristíssimo palhaço. 

 

 Cruz e Sousa, nesse poema, parece conversar com Gonzaga Duque, pois eles 

comungam com o mesmo pensamento no que diz respeito à sublimação da arte e o 

mesmo círculo literário – o simbolismo
28

. O eu-lírico deste soneto compreende a 

condição de trabalho do Palhaço de Duque e por ele torce, demonstrando a mesma 

consciência trágica do narrador do conto Morte do Palhaço.  

Ainda no âmbito da linguagem, o conto é narrado no pretérito, porém um 

pretérito que sugere um presente. De acordo com KäteHamburger (1990, p. 48), “o 

pretérito na ficção não tem a função de exprimir o passado”, e isso porque o passado 

não é para a experiência psicológica do leitor, mas para o sujeito-de-enunciação, este 

que conta a história de maneira a torná-la presente ao leitor em seu fluxo de leitura. 

                                                           
28

 Gonzaga Duque e Cruz e Sousa conheceram-se pessoalmente. Duque faz elogios ao poeta catarinense.  
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Ademais, Hamburger justifica esse fato também na estrutura gramatical do texto 

(Idem)
29

.  

O que interessa aqui é mostrar como o ser de sensação criado pelo Palhaço 

torna-se, diante do leitor, um presente inédito, não apenas na primeira leitura, mas em 

todas que se possa fazer daquele rito tragicamente sardônico e mágico, o qual, por mais 

que se trate de um pretérito perfeito, torna-o sempre presente. É o que Hamburger (Ibid., 

p. 72) chama de fenômeno de atualização ficcional. Mesmo porque a categoria tempo 

não existe na escritura; é a escritura que cria uma noção de tempo transcorrido.  

O tempo presente pode ser arremessado para um futuro do subjuntivo, pois o 

desejo do trapezista faz com que sua arte se jogue para a posteridade, mesmo que ali se 

finde a moldura de sua tela, seu espetáculo se imortalizará.    

Com o trabalho do acrobata, o narrador oferece os requisitos necessários para 

que seja observada uma nova concepção de arte, aquela que não se presta a favores e 

que deve buscar no sonho, na imaginação o motivo para a criação de produtividade.  

Nesse sentido, Morte do Palhaço é a máscara que o narrautor Gonzaga Duque 

usou para rir sem risos dos cânones nacionais e para conceber a arte como reflexão, 

como pensamento. 

 

NARRATOR-AUTHOR OF GONZAGA DUQUE 

 

ABSTRACT: This article aims to discuss how the narrator and the author may be intertwined in 

fiction. This is not to say a biographical truth in literature, but to highlight critical and aesthetic 

positions of the author in his writings through their narrators. “Morte do Palhaço”, by Gonzaga 

Duque, shows the conception of the art of the author through this story told for the narrator of 

the story, fulfilled in the actions of the protagonist. This text is based mainly on studies of 

Wayne Booth, Käte Hamburger and Percy Lubboch, thinkers who help us to think the elements 

of fiction. This conception of the narrautor (narrator- author) starts of our research about 

narrative elements, which are generally presented separately, i.e., each element has a specific 

role in fiction. 

 

KEY-WORDS: Narrator-author; Gonzaga Duque; Literature.  

 REFERÊNCIAS 

BAUDELAIRE, Charles. As flores do mal. Trad. Ivan Junqueira. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1985. 

BOOTH, Wayne C. The rhetoric of fiction.University of Chicago Press, 1961. 

                                                           
29

 Neste livro, a autora faz uma longa e importante discussão sobre o tempo da narrativa. 
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RESUMO: Este artigo propõe uma reflexão sobre Avaliação de Desempenho no Ensino 

Superior,com a tenção especial ao setor de Marketing de uma IES Privada. É 

indiscutível que o papel das IES tem sido cada vez mais importante para o 

desenvolvimento do país e que o desafio de captação e retenção de alunos deve ser 

enfrentado com o auxílio de ferramentas de marketing. Com este pensamento, o objetivo 

deste trabalho foi apresentar possíveis metodologias de Avaliação de Desempenho para 

IES e desenvolver um modelo de avaliação de desempenho do setor de Marketing de 

uma Instituição de Ensino Superior Privada, fundamenta dona Metodologia 

Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista (MCDA-C),respondendo às perguntas: 

quais as metodologias possíveis para avaliação de desempenho de IES? Quais aspectos 

podem ser levados em conta prioritariamente para avaliação de desempenho do setor de 

Marketing de uma IES privada? Como objetivos específicos destacam-se: (i) fazer um 

breve levantamento teórico das metodologias de Avaliação de Desempenho; 

(ii)identificar as preocupações do  quanto às prioridades que caracterizam o desempenho 

da área do marketing; (iii) estruturar mapas cognitivos para construção do 

conhecimento; e,(iv)identificar pontos fortes e pontos fracos do desempenho do 

marketing na IES. 
 

 
PALAVRAS CHAVE: Avaliação de Desempenho; MCDA-C, Ensino 

Superior; Marketing. 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

Instituições de Ensino Superior são sistematicamente avaliadas pelos seus clientes 

e/ou por órgãos de controle, como o Ministério da Educação, que por meio do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) avalia as instituições,os cursos 
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e o desempenho dos estudantes. Porém,muito foco tem-se dadopara a 

avaliaçãoacadêmica das IES deixando as atividades de apoio à gestão em segundo plano 

(PEREIRAMARTINS etal. 2013). Neste contexto, é importante destacar que, de acordo 

com Neely (2002), avaliação de desempenho é um processo cíclico que permite a 

tomada de decisões fundamentadas e a realização de ações,porque quantifica a 

eficiência e eficácia de ações passadas através da coleta,compilação,ordenação,análise, 

interpretação e disseminação dos dados apropriados. 

Considerando-se os dados do Censo da Educação Superior de 2013, divulgado 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP,2014) que revelam que o número de matrículas em instituições de ensino de 

todo o país ultrapassou os 7,3 milhões. Sendo que, deste número, 5.373.450 

universitários estudam em instituições particulares e apenas 1.932.527em públicas, 

pode-se supor, a princípio, uma realidade privilegiada das instituições de ensino 

superior privadas do Brasil,com muitos clientes e altos índices de lucratividade. 

Porém, outro dado do Censo 2013 mostra que esta realidade pode não ser tão 

boa, uma vez que desde 2003 foi a primeira vez que o número de formandos caiu. A 

proporção de alunos que terminam a faculdade em relação aos que entram foi de 36%, 

o que reforça a evasão como uma grande vilã do segmento. Soma-se a estes fatores a 

concorrência entre as instituições privadas que, ainda segundo o Censo da Educação 

de 2013 eram 2.090, englobando 29,1% de todo o montante de matrículas do país. 

Diante desta realidade, o setor de Marketing e, por consequência, seu 

desempenho na captação e manutençãodos alunos  vem ganhando  destaque cada vez 

maior no segmento educacional. O Marketing, neste contexto, precisa ser entendido 

como uma importante ferramenta para análise de mercado e aproximação do público-

alvo, levantando dados que possam servir de suporte para o desenho de estratégias, 

metas e ações práticas que ampliem o leque de clientes e os mantenha fidelizados 

durante todo o ciclo que envolve a Educação Superior. 

É possível observa, entretanto, que as IES ainda nãose atentaram para esta 

realidade.Laux, Silveira e Perfeito (2003) citam que o Marketing nas IES é, na maioria 

das vezes, operacional e não uma atividade integradora, e que os gestores de 

marketing parecem estar mais voltados para as ações operacionais do que para a visão 

estratégica da instituição de ensino. 
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Neste contexto, o objetivo do presente trabalho é propor um sistema de 

avaliação de desempenho para o setor de Marketing de uma Instituição de Ensino 

Superior Privada, fundamentado na Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão 

Construtivista (MCDA-C), respondendo às perguntas: Quais as metodologias 

possíveis para avaliação de desempenho de IES? Quais aspectos podem ser levados 

em conta prioritariamente para avaliação de desempenho do setor de Marketing de 

uma IES privada? Como objetivos específicos destacam-se:(i) fazer um breve 

levantamento teórico das metodologias de Avaliação de Desempenho; (ii) identificar 

as preocupações do decisor quanto às prioridades que caracterizam o desempenho da 

área do marketing;(iii) estruturar mapas cognitivos para construção do conhecimento; 

e, (iv)identificar pontos fortes e pontos fracos do desempenho do marketing na IES. 

A seguir contempla-se o referencial teórico que fundamenta esta pesquisa, a 

metodologia da pesquisa e apresenta os resultados. 

 

1 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

A literatura sobre Avaliação de Desempenho apresenta diversas metodologias 

de mediação que podem ser usadas para mensurar resultados de empresas de todos os 

portes e segmentos. Nesta seção, serão apresenta das algumas destas ferramentas que 

podem ser adaptadas para medição de desempenho em Instituições de Ensino 

Superior. É importante destacar ainda que as IES privadas, devido ao seu caráter 

competitivo, precisam ser avaliadas tanto em níveis acadêmicos, como em níveis de 

gestão. As metodologias delineadas nesta seção serão o Balanced Scorecard (BSC), o 

Modelo de Excelência da Gestão(MEG), o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior(Sinaes)e Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão 

Construtivista (MCDA-C). 

 

1.1 Balanced Scorecard (BSC) 

 

O BalancedScore Card (BSC) é um modelo de Avaliação de Desempenho 

criado por Kaplan e Norton que se baseia em quatro perspectivas: financeira, clientes, 
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processos internos, aprendizado e crescimento. Segundo Kaplan e Norton (1997), o 

BSC é mais do que um sistema de medidas táticas ou operacionais, empresas 

inovadoras estão utilizando a metodologia como um sistema de gestão estratégica para 

administrar a longo prazo. Isso se dá porque o BSC fornece à organização uma 

estruturação necessária para a tradução da estratégia em termos mais operacionais, 

fazendo com que as decisões tomadas pela alta cúpula da empresa, cheguem de forma 

clara a todos os setores e pessoas. 

Porém, segundo pesquisadores como Hardy; Fachin(1996), o desafio de se 

aplicar o BSC em IES se dá por conta das complexidades destas instituições, que 

envolvem setores e pessoas com características muito diversas. Além disso, para que o 

BSC consiga indicar contribuições à IES é preciso contar com outro instrumento 

importante de gestão: o Planejamento Estratégico. 

 

1.2 Modelode Excelência da Gestão (MEG) 

 

Já a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), utiliza com o ferramenta de 

avaliação de desempenho o Modelo de Excelência da Gestão (MEG), que está 

alicerçado sobre um conjunto de conceitos fundamentais e estruturado em critérios e 

requisitos inerentes à Excelência em Gestão. Os Fundamentos da Excelência 

expressam esses conceitos reconhecidos internacionalmente e que são encontrados em 

organizações líderes de Classe Mundial. São eles: 1. Pensamento sistêmico; 2. 

Atuação em rede; 3. Aprendizado organizacional; 4.Inovação; 5. Agilidade; 6. 

Liderança transformadora; 7. Olhar para o futuro; 8.Conhecimento sobre clientes e 

mercados; 9.Responsabilidade social; 10. Valorização das pessoase  da  cultura;  11. 

Decisões fundamentadas; 12. Orientação por processos; e 13. Geração de valor. Este 

método é reconhecido pela FNQ por meio do Prêmio Nacional da Qualidade 

(PNQ)que representa as melhores práticas de excelência em gestão desempenha das 

pelas organizações no Brasil(FNQ,2016).OMEG,por se constituir na prática de 

aplicação de avaliação, diagnóstico e orientação de ações de forma ampla,é indicado, 

segundo a FNQ, para todos os tipos de organização. 

 

1.3 SINAES 
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O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) foi criado 

pela Lein°10.861,de14deabrilde2004, com os objetivos de identificar mérito e valor 

das instituições,áreas, cursos e programas, nas dimensões de ensino, pesquisa, 

extensão, gestão e formação;melhorara qualidade da educação superior,orientar a 

expansão da oferta;e promover a responsabilidade social das IES, respeitando a 

identidade institucional e a autonomia. 

Para atingir estes objetivos, o Sistema é, de acordo com a Lei, formado por três 

componentes principais: a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos 

estudantes. Segundo o INEP, a Avaliação Institucional, interna e externa,considera 10 

dimensões,sendo elas: Missão e PDI; Política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação 

e a extensão; Responsabilidade social da IES; Comunicação com a sociedade; Políticas 

de pessoal,Carreiras do corpo docente e técnico-administrativo; Organização de gestão 

da IES; Infraestrutura física; Planejamento de avaliação; Políticas de atendimento aos 

estudantes e Sustentabilidade financeira. Já a avaliação dos cursos será realizada 

analisando-se três dimensões: Organização Didático-Pedagógica; Perfil do Corpo 

Docente e Instalações físicas; além da avaliação dos estudantes, através do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). 

OSinaestemainda, com o fonte de informações para a Avaliação, a coleta de 

dados do Censo da Educação Superior, do Cadastro de Cursos e Instituições,e da 

Comissão Própria de Avaliação. 

 

1.4 Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista 

 

O final da década de 1980 marcou uma nova fase da Avaliação de 

Desempenho nas organizações. Esta realidade estende-se até os dias de hoje, quando, 

com base nas diversas críticas feitas aos modelos de Sistemas de Medição de 

Desempenho Organizacionais tradicionais, novos modelos com múltiplas dimensões 

de desempenho foram propostos e características necessárias à sua eficácia foram 

identificadas na literatura sobre o tema(FIGUEIREDO et al., 2005). 
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O modelo de Avaliação Construtivista surgiu ainda nos anos 70, quando a 

comunidade científica internacional começa a pesquisar e propor uma série de 

métodos multicritérios de avaliação (BANA E COSTA e tal., 1997). Neste cenário, a 

Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista (MCDA-C) aparece 

como uma alternativa apropriada por apresentar uma característica básica: a 

necessidade de obter informações sobre as preferências dos decisores (ENSSLIN, et 

al., 2001). 

Nas instituiçõesde ensino  superior,  dada a sua complexidade de atividades 

relacionadas diretamente coma qualidade do ensino,pesquisa e extensão, passando 

pela sustentabilidade financeira e pela gestão de pessoas, a avaliação Multicritérios 

torna-se necessária dar o suporte necessário à decisão dos gestores de cada área. 

2 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EMIES 

 

Diante de um mercado em expansão no Brasil, com uma realidade cada dia 

mais competitiva e dinâmica, as Instituições de Ensino Superior têm sentido a 

crescente necessidade de diversificação dos indicadores de desempenho internos e 

externos. Nesta linha de pensamento, Neely (1998)nos diz que uma tendência-chave 

no campo da satisfação dos clientes é a sofisticação crescente da avaliação de 

desempenho. 

Seguindo o raciocínio, Chen, WangeYang (2009) defendem que o sistema de 

avaliação de desempenho universitário deve ser formado por indicadores. Porém,vale 

o questionamento sobre o que fazer com os dados gerados pela avaliação. Então, para 

deixar isso mais claro, A sifeSearcy (2014) defendem que o sucesso dos sistemas de 

desempenho no ensino superior depende, em parte, da gestão eficaz dos indicadores. 

Esta gestão dos indicadores é necessária em todos os segmentos que integram 

uma IES. Porém, com a competitividade crescente no segmento, o Marketing surge 

como uma importante ferramenta para o sucesso financeiro no segmento privado do 

Ensino Superior. O Marketing, neste contexto, precisa ser entendido como um 

instrumento essencial para análise de mercado e aproximação do público-alvo, 

levantando dados que possam servir de suporte para o desenho de estratégias, metas e 
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ações práticas que amplie moleque de clientes e os mantenham fidelizados durante 

todo o ciclo que envolve a Educação Superior. 

 

3 O MARKETING NAS IES 

 

Como foi descrito, a competitividade no segmento do Ensino Superior é 

crescente. Com a oferta dos cursos de Educação a Distância e o aumento no número 

de Instituições de Ensino, é cada vez mais urgente desenvolver estratégias para 

prospecção e fidelização de clientes, principalmente no que se refere aos cursos 

presenciais, seja na área de graduação ou pós-graduação. 

Se na prática somente a promoção em Marketing é executada pelas IES, o 

desafio para ultrapassar esta barreira e implementarestratégias efetivas que 

posicionem,atraiam e fidelizem o cliente é latente. De forma mais ampla: 

Marketing é aanálise, o  planejamento, a  implementação e  o 

controle de programas cuidadosamente formula dos e  projeta dos 

para propiciar trocas voluntárias de valores com mercado-alvo,no 

propósito de atingir os objetivos organizacionais. Depende 

intensamente do projeto da oferta da organização, em termos das 

necessidades e desejos dos mercados-alvo, e do uso eficaz da 

determinação de preço, da propaganda e da distribuição, afim de 

informar, motivar e servir os mercados.(KOTLER,1978,p.20). 

 

Isso mostra claramente que não está sob análise aadoção ou não do Marketing 

pelas IES, mas sim a necessidade de se desenvolver estratégias de Marketing de forma 

inteligente para superar os desafios, culminando no desenvolvimento de um modelo 

construtivista de avaliação de desempenho que indique,na visão do decisor, quais são 

os aspectos mais relevantes no contexto presente. 

 

4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A Metodologia de Pesquisa aplicável ao presente projeto é composta de duas 

partes. A primeira parte dedica-se ao enquadramento metodológico da pesquisa; e a 

segunda parte apresenta o instrumento de intervenção selecionado para a construção 
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do modelo de avaliação de desempenho do setor de Marketing de IES privada, a 

saber,a Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista(MCDA-C). 

 

 

4.1 Enquadramentometodológico dapesquisa 

 

O enquadramento metodológico, a partir dos ensinamentos de 

Richardson(2010), contempla as seguintes escolhas: 

(i) Quanto à natureza da pesquisa, classifica-se como aplicada, na forma de 

um estudo de caso, com vistas à solução de um problema real, ou seja, 

construção  de um modelo para avaliação de desempenho do setor de 

Marketing de IES privada. 

(ii) Quanto à natureza do objetivo é exploratória, por promover a reflexão e a 

geração de conhecimento no decisor - gestor da área de Marketing. Busca-

se aprofundar o conhecimento sobre o tema, e com isso estruturar um 

conjunto de critérios/indicadores de desempenho que possibilite avaliar o 

desempenho da IES, a partir da percepção e valores do decisor. 

(iii) Quanto a abordagem do problema é quali-quantitativa ,sendo que a 

abordagem qualitativa ocorreu no momento em que foram consideradas as 

preocupações e valores do decisor, durante a fase de estruturação do 

modelo de avaliação, mais precisamente na construção dos Elementos 

Primários de Avaliação EPAs e dos Mapas Cognitivos. Posteriormente, 

aconteceu a fase quantitativa mediante a construção das escalas ordinais 

dos descritores,que priorizou a estruturação de níveis de desempenho de 

natureza numérica. 

(iv) Quanto à coleta de dados, envolveu dados primários e secundários.  Os 

dados primários,na forma de entrevistas semiestruturadas, em que buscou-

se identificar as preocupações e preferências do gestor/decisor para a 

estruturação do modelo de avaliação de desempenho. Os dados secundários 

consistiram na análise de documentos e normas utilizadas pela organização 

objetivo do estudo, relacionados ao tema da pesquisa. 
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4.2. Metodologia Multicritério deApoio à Decisão Construtivista (MCDA-C) 

 

De acordo com Ensslinet al.,(2010), a consolidação da Metodologia MCDA-C, 

como instrumento científico de gestão ocorre a partir da década de 1980. Os autores 

afirmam que as bases científicas da Metodologia MCDA-C surgem com a publicação 

dos trabalhos de Roy(1993)e Landry(1995) ao definirem os limites da objetividade 

para os processos de apoio à decisão; dos trabalhos de Skinner(1986) e 

Keeney(1992)ao reconhecerem que os atributos(objetivos/critérios)são específicos 

para cada contexto, a partir das percepções do gestor/decisor; e,também como trabalho 

de Bana e Costa (1993), ao explicitar as convicções da MCDA. 

A diferença entre a MCDA-C e as metodologias MCDA tradicionais reside 

principalmente no fato de a MCDA tradicional restringir o apoio à decisão a duas 

etapas: a primeira de formulação, e a outra de avaliação para selecionar, segundo um 

conjunto definido de objetivos (com pouca ou nenhuma participação do decisor), 

qual,dentre as alternativas previamente estabelecidas, é a melhor(solução 

ótima)(ENSSLIN et al., 2010). Segundo os autores, a lógica de pesquisa da MCDA 

tradicional é a racionalista, enquanto que a MCDA-C utiliza uma lógica de pesquisa 

construtivista. 

O propósito da Metodologia MCDA-C é alcançado pela realização de três fases 

principais, demonstradas na Figura 1: (i) Fase de Estruturação; (ii) Fase de Avaliação; e,  

(iii) Fase de Elaboração de Recomendações. 

Figura1 - Metodologia MCDA-C e suas etapas 
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Conforme pode ser visualizada na Figura 1,a metodologia MCDA-C,em função da visão 

construtivista,apresenta  as fases e etapas a possibilidade de recursividade.   A seguir, 

apresenta-se uma síntese de cada fase, fundamentada nos seguintes autores: Marafon ET 

al., 2015; Dutra etal., 2014; Lacerda etal., 2014; Ensslin ET al.,2014; Della Bruna Junior, 

Ensslin, Ensslin, 2014; Marafon etal., 2013; Ensslin ET  al., 2013, Azevedo etal.,2013; Rosa 

ET al., 2012; Ensslin ET al., 2012; Ensslin ET al., 2001; Ensslin, Dutra, Ensslin, 2000. 

 

4.2.1 Fase de Estruturação 

 

A Fase de Estruturação, centralmente, visa organizar,desenvolver e expandir o 

conhecimento do decisor (neste caso,o decisor da área de Marketing)a respeito do 

contexto decisional. Para tal, algumas etapas necessitam ser realizadas para alcançar 

esses objetivos, a saber:identificação dos Elementos Primários de Avaliação- EPAs (aqui 

também denominados de preocupações);Orientação dos EPAs para Ação;Agrupamento 

por Áreas de Interesse;Construção da Árvore de Valor;Construção dos Descritores para 

os objetivos selecionados(escalas ordinais de mensuração)e Definição dos Níveis de 

Referência. 

O produto fase é uma estrutura hierárquica de valor apresentando os aspectos, 

segundo os quais o contexto investigado será avaliado, bem como apresentando o que 

será considerado para avaliar cada um dos aspectos do modelo. 

 

4.2.2 Fase de Avaliação 

 

A Fase de Avaliação visa traduzir o modelo qualitativo ordinal construído na Fase de 

Estruturação e num modelo matemático onde se pode identificar o desempenho 

quantitativo do contexto individual (em cada aspecto do modelo) ou globalmente 

(avaliação global do desempenho do contexto). Para tal, algumas etapas necessitam ser 

realizadas para alcançar esses objetivos: construção das Funções de Valor; construção das 

Taxas de Compensação; identificação do perfil de desempenho do statusquo ; e cálculo da 

avaliação do desempenho do contexto em análise. O produto fase é um modelo 

http://lattes.cnpq.br/6295623662822025
http://lattes.cnpq.br/6295623662822025
http://lattes.cnpq.br/6295623662822025
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multicritério matemático que permite o cálculo do desempenho do contexto global ou de 

suas partes constituintes. 

 

4.2.3 Fase de Recomendação 

 

A FASE de Recomendação visa oferecer informações / ações que o decisor 

poderá fazer uso/colocar em prática para melhorar o desempenho do contexto analisado, 

com foco no aprimoramento do desempenho nos indicadores contemplados no modelo. 

O conhecimento até aqui gerado permite ao decisor visualizar gráfica e numericamente 

em cada aspecto(indicador de desempenho) se a performance é “excelente”,“adequada” 

ou “comprometedora”. Por sua vez,a escala cardinal/função de valor (gerada na Fase de 

Avaliação) lhe fornece informações sobre quais benefícios serão agregados caso o 

desempenho no aspecto analisa do melhore. Esse conhecimento adicional do decisor 

oferecerá subsídio para que decida qual ação, ou estratégia, apresenta-se como a mais 

adequada. Considerando que o modelo informa a contribuição em cada aspecto e de 

forma global, muitas ações/estratégias podem ser geradas e ordenadas por ordem de 

contribuição para apoiara tomada de decisão do gestor em sua atividade de gestão. O 

produto desta fase são informações que apoiam o decisor em sua decisão com vistas a 

melhorar o desempenho do contexto avaliado. 

Cumpre esclarecer que a atividade de apoio à decisão, nesta pesquisa voltada à 

gestão, se caracteriza como o diferencial central da Metodologia MCDA-C frente as 

outras metodologias multicritérios. Nesse contexto, fica implícito que :(i) o decisor 

constitui-se como o elemento central, sem o qual, a atividade, e a Metodologia MCDA, 

perdem sua razão de ser; (ii)que o objetivo central é possibilitar aos intervenientes, 
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envolvidos no processo decisório, gerar aprendizagem propiciada pelo grau de 

entendimento gerado no decorrer do processo, informado tanto pelo sistema de valor 

quanto pelos objetivos do decisor; (iii)o foco central da Metodologia MCDA-C é 

desenvolver um conjunto de condições e meios (“keys”) que sirvam de base para as 

decisões, em função daquilo que o decisor acredita ser o mais adequado, dentro de 

um dado contexto (ROY, 1993; ENSSLIN, 2002). 

Destaca-se, que o modelo construído e apresentado, a partir da próxima seção, 

fundamentado na Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista 

(MCDA- C), tem como foco a Fase de Estruturação, apresentada na Figura1. 

 

Delimitação 

Levando em conta a complexidade da Metodologia Multicritério de Apoio à 

Decisão Construtivista (MCDA-C), o presente artigo apresenta as etapas de 

estruturação e recomendações da Metodologia utilizada, não sendo aplicada a etapa da 

avaliação. 

 

 

RESULTADOS 

 

A apresentação dos resultados do estudo realizado junto a uma IES privada 

localizada em Balneário Camboriú, Santa Catarina, será exposta nesta seção. Os 

resultados foram obtidos com a construção de um modelo de Avaliação de 

Desempenho utilizando como base a metodologia MCDA-C, englobando a 

contextualização, a identificação de elementos primários de avaliação, os pontos de 

vista fundamentais, a construção de árvores de valor, de mapas cognitivos e 

descritores. 

 

 

 

 

5.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 
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Nesta seção serão apresentados os atores elencados para a pesquisa, o rótulo para 

o problema e um resumo da descrição do problema contendo o objetivo do trabalho, 

sugestões de resolução do problema e resultados esperados. 

 

5.1.1 Descrição dosAtores 

 

 De acordo com a Metodologia utilizada, os atores são compostos por: (i) 

Decisor- age diretamente no processo decisório tendo prevalecida sua vontade; (ii) 

Facilitador- auxilia o decisor na organização e identificação de critérios relevantes, ou 

seja, executando a aplicação da Metodologia MCDA-C; (iii) Agidos – pessoas que serão 

afetadas indiretamente pelos resultados do modelo. 

No caso apresentado neste artigo, os atores são: (i) Decisor – Gerente de 

Marketing da IES; (ii) Facilitador – autores desta pesquisa ; e, (iii) Agidos – 

Funcionários do setor de Marketing da IES. Depois de definidos os atores, estabelece-

se um rótulo para o problema. 

 

 

5.1.2 Rótulo do Problema 

 

O Rótulo para este estudo foi Avaliação Multicritério da estratégia de 

Marketing no Ensino Superior Privado. 

Vale ressaltar que Ensslin ET al (2001) estabelecem que o rótulo significa o 

enunciado do problema e deve conter o foco do trabalho, além de indicar o propósito a 

ser atingido. Deste modo, o rótulo deve representar qual o problema delineado e focar 

em suas principais preocupações. 

 

5.2 FAMÍLIADE PONTOSDE VISTA (FPV) 

 

A Família de Pontos de Vista(FPV) representa os meios para se obter os 

objetivos estratégicos do decisor. De acordo com o processo MCDA-C, esta etapa está 

dividida em: (i)Identificação dos Elementos Primários de Avaliação (EPAs); (ii) 
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Construção dos Conceitos; e, (iii) Construção da Família de Pontos de 

Vista(ENSSLIN, MONTIBELLER, NORONHA, 2001). 

 

5.2.1 Identificação dos Elementos Primários de Avaliação  (EPAs) 

 

A literatura sobre o tema nos mostra que os EPAs são palavras chave que o 

decisor julga que têm relevância dentro do tema debatido. O maior número possível 

de EPAs deve ser identificado e novos podem surgir com o avançar da construção do 

conhecimento acerca do tema. 

Buscando um número amplo de EPAs por meio de entrevistas com o decisor, 

foram identificados 51 EPAs. No quadro 1é apresentado um recorte com 10 EPAs: 

Quadro1– Os dez primeiros elementos primários de avaliação. 

Elementos Primários de Avaliação 

1.   Retenção 

2.   Manutenção 

3.   Lucro 

4.   Evasão 

5.   Qualidade 

6.   Satisfação 

7.   Fidelização 

8.   Conclusão 

9.   Publicidade 

10. Comunicação 

Fonte: Elaboração dos autores(2016). 

 

Dando sequência à identificação dos EPAs descritos no quadro1 

iniciou-se a etapa de construção dos Conceitos. 

4.2.2 Construção dos Conceitos 

Seguindo a metodologia MCDA-C, a partir dos 51EPAs foi-se 

expandindo o conhecimento adquirido na etapa anterior, culminando na 
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Nº EPAs CONCEITO/POLO 

PRESENTE 

CONCEITO/POLO 

OPOSTO 

01 Retenção Reter alunos... Perder alunos 

02 Manutenção Manter estrutura... Estrutura deteriorada 

03 Lucro Aumentar renda da IES... Diminuir renda 

04 Evasão Diminuir evasão... Ampliar evasão 

05 Qualidade Ter qualidade... Oferecer mauserviço 

06 Satisfação Satisfazer o cliente... Desagradar o cliente 

07 Fidelização Manter o cliente fiel... Perder o cliente 

07 Fidelização Manter o cliente fiel... Falar mal 

08 Conclusão Buscar que os alunos concluam 

o curso... 

Facilitara desistência 

09 Publicidade Estar presente na mídia... Não ser visto 

10 Comunicação Facilitara comunicação... Não se comunicar 

 

construção de Conceitos e seus respectivos pólos opostos. Esta nova etapa fica 

clara na ilustração do quadro 2, que segue o recorte dos 10 primeiros Conceitos 

construídos e seus respectivos pólos opostos. 

Conforme Ensslin ET al (2001), pode-se expandir os EPAs por meio de 

verbos no infinitivo para construir os Conceitos. Estes devem expressar ideias 

relacionadas aos objetivos estratégicos, bem como ações potenciais. 

Quadro2– Os dez primeiros Conceitos e seus respectivos pólosopostos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Elaboração dos autores(2016). 

 Após a construção da etapa descrita nesta seção, parte-se, segundo a 

metodologia, para a formatação das Famílias de Pontos de Vista. 

 

5.2.3 Construção das Famílias de Pontos de Vista 

 

A partir dos conceitos apresentados, buscou-se agrupá-los de forma que 

ficassem separados em grandes Áreas de Preocupação. De acordo com Ensslin 

ET al(2001), são as Áreas de Preocupação que vão causar impacto na avaliação 

de desempenho de forma direta ou indireta. 
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O agrupamento resultou na identificação de 3(três) grandes Áreas de 

Preocupação:Gestão da Marca,Gestão do Produto e Financeiro. 

Buscando facilitar o entendimento uma estrutura arborescente foi 

formatada ilustrando os conceitos devidamente alinhados em suas Áreas de 

Preocupação, conforme ilustra a Figura 2. 

Figura 2 - Áreas de preocupação com a numeração dos seus respectivos conceitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração dos autores (2014). 
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Como demonstrado na Figura 2, agrupando as 3 (três) áreas de preocupação foi 

possíveldesmembrarnovassubáreas,maisespecíficas.ConformeametodologiaMCDA- C, a 

expansão dos conceitos demonstrados em áreas de preocupação para novas subáreas de 

preocupação são nomeadas Pontos de Vista Fundamentais (PVFs), conforme segue. 

 

4.2.4 Pontos de Vista Fundamentais (PVFs) 

 

Agrupando os conceitos, ilustrados na Figura2, foi possível ampliar e descobrir 

agrupamentos mais específicas, o que denomina-se de candidatos a Ponto de Vista 

Fundamentais. Isso porque, cada um destes novos agrupamentos precisa ser testado para 

se saber se atendem as propriedades necessárias para serem consideradosPVF‟s, 

conforme estabelece a MCDA-C. 

Trocando em miúdos, os pontos de Vista Fundamentais podem ser alcançados 

com base no conjunto de ações potenciais e têm como objetivo a transformaçãode 

critérios complexos em critérios com maior facilidade de mensuração, na lógica de 

decomposição, proporcionando a criação de um modelo de avaliação do desempenho 

desejado (ENSSLIN et al., 2001). 

Depois de testados, foramidentificados09(nove) PVFs, dos quais apresenta-se um 

recortede3 (três) na Figura3. 
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Figura3–PVFs 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração dos autores (2014). 

 

Finalizada esta etapa, parte-se para a Construção dos Descritores, que inicia, 

conforme a metodologia, com a construção de Mapas Cognitivos visando a identificação 

de Pontos de Vista Elementares (PVEs) cujo nível fica abaixo dos PVFs. Este processo é 

demonstrado na seção seguinte. 

 

5.3 CONSTRUÇÃO DOS DESCRITORES 

 

Para Ensslinetal (2001), nesta etapa é possível definir o que é mais apropriado 

para medir e construir as escalas ordinais que poderão mensurar o desempenho das 

propriedades dos objetivos estratégicos estabelecidos. 

A etapa de Construção dos Descritores é dividida em: (i) Mapas Cognitivos; (ii) 

Clusters e sub-clusters; (iii) Árvore de Valor com PVEs; (iv)Descritores; e (v) Perfil de 

Desempenho. 

Neste trabalho são apresentados recortes de um dos Mapas Cognitivos 

elaborados, um dos mapas de Cluster se Sub-Clusters, Árvore de Valor com os PVE‟s, 

Descritores e Perfil de Desempenho de um dos PVFs elaborados. 
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5.3.1 Mapas Cognitivos 

 

A construçãode um  mapa cognitivo fará o decisor evidenciar seus  valores 

relacionados com o problema em questão, bem como dará subsídios para que sejam 

atingidos os fins almejados. Um Mapa Cognitivo pode ser definido como uma hierarquia 

de conceitos, relacionados por ligações de influência entre meios e fins(ENSSLIN et 

al,2001). 

Neste trabalho foram elaborados Mapas Cognitivos para todos os PVFs. Como 

amostra, a Figura 4 apresenta o Mapa Cognitivo do PVF de “Gestão da Marca” cuja 

Área de Preocupação é a de “Posicionamento no mercado”. 

Figura 4 – Mapa Cognitivo do PVF Posicionamento no mercado 

 

14-Marca: posicionara marca... 
sermais um no segmento 

 

 

 

18-Endomarketing: ter ações 

de endomarketing...   

perderalunos 

 

12-Diferencial: potencializar diferenciais... 

servisto como igual à concorrência 

 

 

28-Brindes: produzir 

brindes... nãoter 

brindes 

41-Eventos: promover 

eventos... 

nãopromover 

 

47-Relacionamento: 

ampliar 

relacionamento... não 

se relacionar 

 

17-Marketing: ter ações de 

marketing... nãoter ações 

 

p)mapeamento constante dos 

diferenciais competitivos 

 

r)Desenvolver 

promoções para 

distribuição de brindes 

q)Ter calendário anual de 

eventos acadêmicos 

 

 

m) Aproximação com 

associações empresariais 

 

 

n) Aproximação 

com as escolas de 

ensino 

médiodaregião 

 

 

o) Ter calendário 

de ações externas 

por ano 

s) ampliar equipe para relações 
públicas 

 
Fonte: Elaboração dos autores (2014). 
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 Analisando o Mapa Cognitivo apresentado na Figura 4, pode-se observar que 

avança sem conhecimento de como atingir os Pontos de Vista Fundamentais, qual seja, 

que meios o decisor terá para atingir os objetivos. A partir daí, utiliza-se a subdivisão 

em Clusters/Sub-Clusters para a identificação de Pontos  de Vista Elementares (PVEs), 

conforme demonstrado na próxima seção. 

 

5.3.2 Clusters 

 

Na Figura 5 é possível identificar facilmente a subdivisão feita a partir da 

Metodologia. Isso porque, conforme Ensslin ET al (2001), Clusters são conjuntos de 

nós que são relacionados por ligações intra-componentes. As ligações intra-

componentes são mais fortes que as ligações inter-componentes, logo um cluster ser 

composto por nós com ligações intra-componentes significa que as ligações entre os 

nós dentro do mesmo cluster são mais fortes que as ligações entrenós em clusters 

diferentes. 

O Cluster exposto na sequência refere-se à família do PVF “Gestão da marca” 

cuja Área de Preocupação é a de “Posicionamento no mercado”: 
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Figura 5 – Cluster: Áreade Preocupação “Gestão da Marca” ,PVF “Posicionamento no 

mercado”  

 

Fonte: Elaboração dos autores (2016). 

 

Após a identificação dos PVE‟s, por meio dos Clusters, é possível a elaboração 

da Árvore de Valor ilustrada comestesPVEs que emergiram com a técnica dos 

Mapas/Clusters, conforme apresentado na seção seguinte. 

 

5.3.3 Árvore de Valor com PVEs 

 

Na Figura6, são apresentados osPVEs originados a partir do PVF 

Posicionamento de mercado. Utilizando-se da MCDA-C, a estrutura arborescente vai 

tendo seus pontos de vista desmembrados até o momento em que se torne possível sua 

mensuração. Somente neste momento é que tem-se a ferramenta de efetiva avaliação 

de desempenho do marketing da IES. 
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Figura 6 – Árvore de Valor com PVEs obtidos do PVF Posicionamento no mercado 

 

 

 

Fonte: Elaboração dos autores (2016). 

 

Adiante,paracadaitemidentificadonaestruturade pontosde vistaidentifica-se 

descritores,estessãoescalasordinaisquerefletemadireçãodepreferênciadodecisorem 

relação acadaitem. 

 

 

5.3.4 Descritores 

 

De acordo com a metodologia MCDA-C, construída a Árvore de Valor dos 

PVFs, o passo seguinte é a construção de escalas ordinais para mensurar cada ponto 

de vista. As escalas ordinais são construídas em um processo interativo com o decisor, 

pois cada escala deve representar os aspectos julgados relevantes, segundo seu ponto 

de vista (ENSSLIN et al, 2010). 

Por isso, foram construídos os Descritores da Estrutura Hierárquica de Valor. 

Na Figura 7 são apresentados como ilustração três descritores do PVF 

“Posicionamento no mercado”. 

Figura 7 – Descritores do PVF Posicionamento no mercado 
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Fonte: Elaboração dos autores (2016). 

 

Finalizada a etapa de identificação dos Descritores é possível traçar o 

perfil de desempenho do setor de Marketing da IES, a partir da visão do decisor, 

conforme mostrado na seção a seguir. 

 

5.3.5 Perfil de Desempenho 

 

Por meio de questionamentos ao decisor, uma série de observações e 

análises são feitas para traçar o perfil atual de desempenho do Marketing. 

A Figura 8 de monstra a performance dos serviços referentes aos PVFs 

identificados no estudo. Mais especificamente,como forma de ilustração,o 

desempenho do PVF Posicionamento no mercado. 

Figura 8 – Desempenho dos serviços de Marketing. 
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Fonte: Elaboração dos autores(2016). 

 

Na Figura 8 é possível ter uma visão clara do desempenho em cada um dos 

critérios avaliados. Desta forma, o decisor tem uma ferramenta objetiva para 

acompanhar a evolução de cada descritor identificado. Na figura 8, pode-se observar 

que, enquanto o desempenho atual dos critérios “eventos externos” e “eventos 

internos” encontra-se no nível médio da escala, o desempenho atual do critério “ações 

internas em datas comemorativas” se encontra em um menor nível da escala. 

Logo,deve-se promover ações de melhoria com urgência para otimizar o 

desempenho que se encontra em menor nível de eficiência. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Este estudo teve como fim discutir metodologias de Avaliação de Desempenho 

no âmbitodas IES, em especial para o setor de Marketing. Além disso, o estudo propõe 

a criação de um modelo para avaliação de desempenho do setor de Marketing de uma 

IES privada. Os objetivos pretendidos como estudo se mostram cumpridos nas figuras 

que ilustram este artigo, uma vez que demonstram de forma clara a possibilidade de 

mensuração de performance do setor.  

A contribuição do presente estudo evidencia-se ainda da seguinte maneira: a) 

discutiu-se algumas metodologias possíveis para utilização na IES.  b) criou-se um 
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modelo de avaliação a partir de 51elementos primários de avaliação com seus 

respectivos conceitos;c) construiu-se mapas cognitivos para ampliar o conhecimento 

relativos a todos os pontos de vista fundamentais e d) identificou-se descritores para 

todos os Pontos de Vista Elementares. 

Ao longo da construção do modelo proposto, dificuldades apareceram. A 

maior delas foi relativa ao tempo de coleta de informações como decisor, que não 

desprendeu mais do que meia hora para colaboração no processo. Por isso, o perfil de 

desempenho mostrado foi base a do em simulações, e não em dados reais da IES. 

Como sugestões para futuras pesquisas na área, indica-se a ampliação da 

discussão acerca da Avaliação de Desempenho em IES e a ampliação do modelo, a 

aplicação da metodologia para outras  áreas da IES e, até mesmo, a utilização de 

outras metodologias para criação de modelos de avaliação de desempenho para o setor 

de Marketing. 

 

 

PROPOSITION OF APERFORMANCE EVALUATION SYSTEMFOR THE 

MARKETINGDEPARTMENT OF APRIVATEHIGHEREDUCATION 

INSTITUTION,BASED ONTHEMULTIRITERARY METHODOLOGY TO 

SUPPORT THECONSTRUCTIVE DECISION (MCDA-C) 

ABSTRACT: This article proposes a reflection on Performance Evaluation in Higher 

Education, with special attention to the Marketing departament of a Private Higher 

Education Institution. It is indisputable that the role of these institutions has been 

increasingly important for the country's development and that the challenge of 

capturing an dretaining students must use marketing tools. With this in mind, the 

objective of this work was to present possible Performance Evaluation methodologies 

for Private Higher Education Institution, and to develop a performance evaluation 

model for the Marketing Department of a Private Higher Education Institution, based 

on the Multi criteria Methodology of Support to the Constructivist Decision (MCDA-

C), an swering the questions: What are the possible methodologies for evaluating IES 

performance? Which aspects can be taken into account primarily for the performance 

evaluation  of the Marketing sector of a private HEI? Specific objectives include: (i) 

to make a brief the or etical survey of the Methodo logies of Performance Evaluation; 

(Ii)identify the decision maker's concerns  about priorities that characterize marketing 

performance;(Iii) structure cognitive maps for knowledge construction; 

And(iv)identify strength sand weaknesses in marketing performance eat IES. 

KEY WORDS: Performance Evaluation; MCDA-C, Higher Education; 

Marketing. 
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RESUMO: O diretor é o responsável maior pela administração do ambiente escolar, 

ocupando hierarquicamente o cargo de maior prestígio na instituição. Sendo lhe 

atribuído um cargo de tanta importância, lhe são exigidas múltiplas competências para 

administrar de maneira a garantir a qualidade do ensino. E para garantir a qualidade da 

educação é essencial que os profissionais que nela trabalham tenham competência para 

promover o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para 

enfrentar os desafios da escola atual. Seguindo essa concepção acerca do cargo do 

diretor, realizou-se um estudo do perfil dos diretores das escolas públicas de ensino 

regular (Ensino Fundamental I) do município de Palhoça SC por meio de questionário. 

As reflexões acerca do cargo de diretor, suas atribuições e competências foram tecidas 

com base nos estudos de Vitor Henrique Paro e Heloísa Lück. Evidenciou-se com a 

pesquisa a presença majoritária de gestores do sexo feminino, com formação em 

pedagogia, embora haja uma parcela significativa de gestores do sexo masculino, porém 

com formação em áreas distintas. A maioria dos diretores concorda que a formação 

continuada é importante para a função que exercem e que participam dos cursos 

oferecidos pela secretaria da educação porém, alguns consideram que os cursos 

oferecidos não se adequam com as exigências da função que exercem na escola.  

 

Palavras-chave: Perfil Diretor; Escola Pública, Palhoça SC. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo apresenta o perfil estatístico dos diretores das escolas municipais de 

Palhoça – Santa Catarina. Trata-se de um estudo, estatístico, do perfil dos diretores das 

escolas públicas do município de Palhoça, realizado no período de junho de 2016 a 

setembro desse mesmo ano, em todas as vinte e quatro escolas públicas da esfera 

municipal. A pesquisa tem como objetivo geral, analisar, por meio de questionário, o 

perfil dos diretores das escolas públicas do município de Palhoça - SC, no que se refere 



169 
 

a formação e tempo de atuação na área, tendo como objetivos específicos: apresentar e 

interpretar os dados obtidos por meio da pesquisa em forma de questionário.  

De acordo com Paro (2015, p. 30),“[...] o diretor escolar ocupa o cargo 

hierarquicamente mais elevado em uma escola e para cumprir sua função eficientemente 

utiliza a administração como instrumento”. Segundo Lück (2013 p. 16),“[...] o diretor 

assume uma série de funções, tanto de natureza administrativa quanto pedagógica e é 

dele a responsabilidade máxima quanto à execução eficaz da política educacional”. A 

Lei Complementar nº 97, de dezembro de 2010, do município de Palhoça, afirma que, “ 

[...] são muitas as atribuições do diretor da escola e que ele deve estar atento ao 

cumprimento de todas elas pois, essas ações visam simplificar e ajudar o diretor a 

planejar, organizar, executar e controlar melhor a sua gestão”.  

Diante da interrogação: Qual é o perfil dos diretores das escolas públicas do 

município de Palhoça - SC? Serão relacionados dados como: idade, sexo, formação 

inicial, formação secundária, formação continuada, tempo de experiência, participação e 

interesse em cursos de formação continuada; para se construir um panorama da situação 

atual, no que diz respeito a formação e tempo de atuação, dos diretores das escolas 

públicas do município de Palhoça.  

Para responder essa interrogação, usou-se como metodologia, a pesquisa 

bibliográfica com base principal nos escritos de Vitor Henrique Paro e Heloísa Lück 

buscando assuntos relacionados ao tema diretor escolar e/ou gestor escolar. Sendo 

utilizado como técnica, para o levantamento de dados, a pesquisa qualitativa, onde se 

busca a resposta livre dos envolvidos na pesquisa por meio de questionários. 

A pesquisa busca apresentar respostas para a interrogação aqui feita, de acordo 

com Luciano, (2001, p. 12) pesquisa é um conjunto de ações, empreendidas no sentido 

de encontrar uma solução para um problema proposto, que tem por base procedimentos 

racionais e sistemáticos. Essa pesquisa pode ser classificada como qualitativa, pois, 

utiliza-se de recursos e técnicas estatísticas para o levantamento de dados. Para Luciano 

(2001, p. 12), a pesquisa qualitativa é o conhecimento obtido de modo quantificável, ou 

seja, o conhecimento traduzido em números, opiniões e informações com vistas à 

análise. Essa pesquisa também pode ser classificada quanto aos procedimentos técnicos 

como pesquisa levantamento, que para Luciano, (2001, p. 14), é o momento da pesquisa 
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envolvendo diretamente o levantamento das informações que se deseja conhecer dos 

sujeitos investigados.  

Para a coleta de informações utilizou-se a técnica de questionário, encaminhado 

via correio eletrônico, mediante solicitação dos entrevistados após um primeiro contato 

via ligação telefônica. Para Lakatos, (2003, p. 201), questionário é um instrumento de 

coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser 

respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. Nesse caso, se fez o uso de 

perguntas de múltiplas escolhas, de acordo com Lakatos (2003, p. 206), são perguntas 

fechadas, mas que apresentam uma série de possíveis respostas, abrangendo várias 

facetas de um mesmo assunto. 

 

2 DIRETOR ESCOLAR 

 

O autor Vitor Henrique Paro (2010), ao escrever sobre diretor e direção escolar, 

parte do pressuposto de que, na escola, podem ser utilizados os mesmos princípios 

capitalistas que são aplicados em empresas, adaptando os métodos e técnicas ao tipo de 

organização que a escola tem. Nesse sentido, assim como uma empresa capitalista visa 

o lucro, a escola visa a formação dos estudantes. Em todos os dois casos se trabalha 

para alcançar um produto final, o produto final da empresa capitalista é o lucro e o 

produto final da escola é formar cidadãos, a escola possui uma especificidade que é 

transformar sujeitos (humano-históricos).  

Para esse autor, os estudos do meio acadêmico, as questões levantadas no meio 

político e as informações veiculadas pela mídia, apontam, como problema principal da 

escola a má administração. A justificativa para a preocupação com a forma pela qual a 

escola é administrada é a de que o ensino é importante e por isso, deve ser realizado de 

forma racional e eficiente. Para exemplificar esse conceito, Paro (2015, p.18) escreve:  

 

Esse conceito deve nos alertar para seu caráter sintético e geral, que 

permite abarcar toda e qualquer administração, qualquer que seja seu 

objeto e que, por isso, precisa fazer abstração dos objetos específicos 

de cada administração concretamente considerada. Isto é, 

administração é sempre a utilização racional de recursos para realizar 
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fins, independente da natureza da coisa administrada: por isso é que 

podemos falar em administração industrial, administração pública, 

administração privada, administração hospitalar, administração 

escolar e assim por diante. 

 

Esse conceito de administração apresentado por Paro, também inclui todos os 

setores do local que será administrado. Assim, pode-se falar em administração pessoal, 

administração de material, administração financeira, administração de atividades, 

administração do pedagógico e assim por diante. No ambiente escolar a administração 

pode ser compreendida como a mediação de todo o processo de busca de objetivos, ou 

seja, utilizar os recursos para determinado fim. 

 

Isso significa que não apenas direção, serviços de secretaria e demais 

atividades que dão subsídios e sustentação à atividade pedagógica da 

escola são de natureza administrativa, mas também a atividade 

pedagógica em si, pois a busca de fins não se restringe às atividades-

meio, mas continua, de forma ainda mais intensa, nas atividades-fim 

(aquelas que envolvem diretamente o processo ensino-aprendizado 

(PARO, 2015, p. 19). 

 

Neste sentindo, as atividades pedagógicas e administrativas podem coexistir 

numa mesma atividade, gerenciadas pelo diretor escolar. Assim, mostra-se o caráter 

administrativo da prática pedagógica e considera-se as potencialidades pedagógicas da 

prática administrativa. Tratando-se do ambiente escolar, articula-se o administrativo 

como pedagógico.  O diretor é antes de tudo um educador, por isso, a ação 

administrativa deve estar ligada à educação.  

De acordo com Paro (2010, p. 769),  

 

Parece que, quando tratados genericamente, ou seja, “a olho nu”, os 

termos administração e direção escolar se confundem; mas quando se 

trata de exigir rigor e especificidade, a direção se impõe como algo 

diverso da administração. E não parece descabido que isso aconteça. 

Quando se trata da direção da escola e do responsável por ela, 

pretende-se uma maior abrangência de ação e um ingrediente político 

bastante nítido, que a administração, muito mais técnica, parece não 
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conter: o diretor é aquele que ocupa a mais alta hierarquia de poder na 

instituição. 

 

Sendo assim, o diretor possui uma função superior, e usa a administração como 

instrumento. A administração faz parte de seu processo de gestão, em outras palavras a 

direção engloba a administração.No âmbito da administração aparece o esforço humano 

porém é a direção que dá o rumo que deve seguir. Sendo assim, a concepção de diretor 

escolar de assemelha ao diretor empresarial pois ambos estabelecem mediações para a 

realização dos fins a que a instituição se propõe.  

Na direção escolar, media-se o trabalho dos envolvidos para a construção, pela 

educação, de sujeitos humanos históricos. Já na direção empresarial, media-se para 

apropriação de capital mediante o trabalho dos envolvidos. O que faz a diferença nesses 

modelos de gestão é que a escola, o diretor escolar, deve levar em conta a especificidade 

pedagógica. Quando ignora-se a especificidade pedagógica e orienta-se apenas pela 

visão capitalista a escola não cumpre sua função na totalidade. 

Levando-se em consideração o cargo que assume no ambiente escolar, o diretor 

ocupa o mais elevado nível na escala hierárquica da instituição. É dele, o cargo de maior 

destaque na equipe escolar, responsável por funções administrativas e pedagógicas. Seu 

trabalho deve articular as diversas situações que podem ocorrer no ambiente escolar, 

sempre preocupando-se com o cumprimento da legislação, com as relações entre todos 

os funcionários, comunidade escolar e principalmente promover efetivamente a 

aprendizagem dos estudantes. 

Segundo Lück (2009, p. 22), o diretor é o “[...] responsável maior pelo 

norteamento do modo de ser e de fazer da escola e seus resultados ”. Nesse sentido, 

espera-se que o diretor se responsabilize tanto pela dimensão administrativa da escola 

quanto por sua dimensão pedagógica. Essas dimensões são igualmente importantes para 

a organização e orientação do trabalho na instituição.  

Para Lück (2013, p. 17 - 18),  

 

Do ponto de vista administrativo, compete-lhe, por exemplo, a:  
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 Organização e articulação de todas as unidades componentes da 

escola; 

 Controle dos aspectos materiais e financeiros da escola; 

 Articulação escola-comunidade; 

 Articulação da escola com o nível superior de administração do 

sistema educacional; 

 Formulação de normas, regulamentos e adoção de medidas 

condizentes com os objetivos e princípios propostos;  

 Supervisão e orientação a todos aqueles a quem são delegadas 

responsabilidades.  

Do ponto de vista pedagógico, é de sua alçada, por exemplo, a:  

 Dinamização e assistência aos membros da escola para que 

promovam ações condizentes com os objetivos e princípios 

educacionais propostos; 

 Liderança e inspiração no sentido de enriquecimento desses 

objetivos e princípios; 

 Promoção de um sistema de ação integrada e cooperativa; 

 Manutenção de um processo de comunicação claro e aberto entre 

os membros da escola e entre a escola e comunidade;  

 Estimulação à inovação e melhoria do processo educacional.  

 

A tarefa do gestor é complexa e exige desse profissional competência e 

habilidade para coordenar o conjunto de responsabilidades que lhe são entregues 

quando está à frente dos diferentes segmentos de uma escola. Parafraseando Lück 

(2013, p.16), o diretor da escola tem responsabilidade máxima na consecução eficaz da 

política educacional do sistema, além disso, é responsável pelo desenvolvimento pleno 

dos objetivos educacionais. Ele deve organizar, dinamizar, coordenar e controlar 

recursos para cumprir com sua responsabilidade.  

Cuidar dos interesses educacionais, promover o bom desempenho de toda a 

equipe escolar, estimular a participação de toda a comunidade escolar, garantir a 

aprendizagem dos alunos e cumprir com as leis definidas são também incumbências do 

diretor. Na Lei Complementar nº 97, de dezembro de 2010, do município dePalhoça SC, 

pode-se encontrar as seguintes atribuições dadas ao cargo de diretor:  

 Elaborar e apresentar o plano de trabalho no início de cada ano 

letivo. 

 Coordenar a elaboração e a implantação do Projeto Político 

Pedagógico ou Proposta Pedagógica e do Regimento Escolar, 

junto com o vice-diretor e com os especialistas. 

 Executar as determinações dos órgãos aos qual a unidade escolar 

está subordinada; 

 Manter atualizado o inventário dos bens públicos, zelando por sua 

conservação; 
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 Cumprir e fazer cumprir o estatuto do magistério; 

 Coordenar o processo pedagógico, articulando as ações entre os 

turnos de funcionamento da unidade escolar; 

 Participar com dinamismo das reuniões e de programas de 

formação propostos para os professores e especialistas 

promovidos pela SME. 

 Emitir parecer sobre assunto de sua competência quando 

solicitado pela SME Municipal; 

 Apurar ou fazer apurarem-se irregularidades referentes à vida 

escolar de alunos ou pessoal docente e administrativo; 

 Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, 

funcionários e familiares; 

 Socializar as informações entre a equipe escolar de todos os 

assuntos enviados à Unidade Escolar; 

 Garantir a ética entre os profissionais; 

 Assegurar os cumprimentos dos dias letivos, hora-aula e horas-

atividades estabelecidas; 

 Participar com a equipe pedagógica, de análise e definições de 

projetos a serem inseridos no Projeto Político Pedagógica; 

 Providenciar os materiais de expediente de limpeza e de reparos 

necessários para a manutenção e funcionamento da escola; 

 Acompanhar, juntamente com a equipe pedagógica, o trabalho e o 

cumprimento das reposições de dias letivos e de conteúdos aos 

discentes; 

 Acompanhar o cumprimento do cardápio da Merenda Escolar; 

 Garantir que os cardápios sejam seguidos de acordo com o 

enviado pelo setor de merenda; 

 Supervisionar a higiene e limpeza da cozinha; 

 Acompanhar o recebimento dos gêneros alimentícios; 

 Garantir que as merendeiras estejam sempre uniformizadas; 

 Acompanhar todas as prestações de serviços realizadas por 

empresas credenciadas pela prefeitura, relatando qualquer ato 

duvidoso a SME; 

 Utilizar os recursos financeiros do PDDE/PDE e outros conforme 

plano de trabalho aprovado pela APP da Unidade Escolar, 

priorizando as necessidades para o funcionamento da instituição; 

 Determinar as atribuições dos servidores para com a instituição, 

conforme legislação; 

 Manter a Secretaria de Educação informada sobre toda e qualquer 

situação, ocorrida na escola e das decisões tomadas pelo diretor 

para sanar ou minimizar os fatos ocorridos e ou situações 

ocorridas. 

 

Como pode-se constatar, o cargo de diretor tem várias atribuições e elas se 

aplicam em diferentes segmentos da instituição. Esse envolvimento com todas as 

questões inerentes à escola faz com que o diretor tenha ampla influência em todas as 

esferas da escola.  Essa influência pode ser tanto positiva quanto negativa. De acordo 

com Lück (2013, p. 16), é do seu desempenho e de sua habilidade em influenciar o 
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ambiente que depende, em grande parte, a qualidade do ambiente e clima escolar, o 

desempenho do seu pessoal e a qualidade do processo ensino-aprendizagem.  

Ainda, segundo Lück (2009, p. 23), 

 

O diretor escolar é o líder, mentor, coordenador e orientador principal 

da vida da escola e todo o seu trabalho educacional, não devendo sua 

responsabilidade ser diluída entre todos os colaboradores da gestão 

escolar, embora possa ser com eles compartilhada. Portanto, além do 

sentido abrangente, a gestão constitui, em caráter delimitado, a 

responsabilidade principal do diretor escolar, sendo inerente ao seu 

trabalho a responsabilidade maior por essa gestão.  

 

Sendo assim, o diretor, como responsável principal pela instituição, não deve 

delegar funções e optar por envolver-se apenas com uma ou outra atividade da escola. 

Sua função não deve limitar-se em resolver problemas administrativos e burocráticos ou 

somente envolver-se com os aspectos pedagógicos deixando de lado a esfera 

administrativa. Sua atuação deve englobar todos os aspectos e articular a participação de 

todos os envolvidos, tanto da equipe técnica, quanto professores, pais, alunos e 

comunidade.  

 

2.1 DIRETOR, SITUAÇÃO CONTRADITÓRIA (FALSA AUTONOMIA) 

 

O diretor escolar, é geralmente, apontado como portador do mais alto posto da 

hierarquia escolar, responsável não apenas pela administração como também pela 

coordenação do trabalho e do esforço humano coletivo, uma concepção que muito 

assemelha-se ao diretor de qualquer outra empresa da produção econômica se não levar-

se em consideração a especificidade pedagógica da escola.  Diante dessa situação, cabe 

ao diretor, dentro do caráter político da escola, configurar sua ação administrativa 

considerando os fins da educação e a especificidade do processo de produção 

pedagógico.  

Para Paro (2010, p. 770), 
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[...] há de se considerar os determinantes que interferem no 

comportamento do diretor da escola pública fundamental. Investido na 

direção, ele concentra um poder que lhe cabe como funcionário do 

estado, que espera dele cumprimento de condutas administrativas nem 

sempre coerentes com objetivos autenticamente educativos. Ao 

mesmo tempo, é responsável último por uma administração que tem 

por objeto a escola, cuja atividade-fim, o processo pedagógico, 

condiciona as atividades meio e exige, para que ambas se 

desenvolvam com rigor administrativo, determinada visão de 

educação e determinadas condições materiais de realização que não 

lhe são satisfatoriamente providas quer pelo estado, quer pela 

sociedade de modo geral.  

 

Sendo assim, a escola pública tem hoje, um diretor, que é considerado 

autoridade máxima da escola, o que, aparentemente lhe dá autonomia e poder. Porém, 

ao ocupar esse cargo, o diretor, como funcionário do poder público, tem o compromisso 

de cumprir as leis, que nem sempre, priorizam as necessidades da comunidade escolar. 

Estamos diante de uma contradição: ao mesmo tempo em que deveria servir ao interesse 

da comunidade escolar, seu compromisso é com o cumprimento de regras delegadas por 

uma minoria, dominante, que não tem interesse político de que a classe trabalhadora se 

aproprie do saber e desenvolva a consciência crítica.  

Outra reflexão importante, no que diz respeito à contradição ao poder e 

autonomia dados ao diretor escolar é sobre a utilização de recursos. A LDB, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional lei n° 9.394/1996, em seu artigo 15, estabelece 

que: “ Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação 

básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e 

de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público”. Sobre 

esse assunto, Hamurabi, escreve:  

 

[...] ao contrário do que pode ser entendido, os sistemas de ensino não 

asseguram autonomia pedagógica, administrativa e de gestão 

financeira às unidades escolares públicas de educação básica. Na 

verdade, os sistemas asseguram progressivos graus de autonomia. É 

essa autonomia algo dinâmico e crescente, e não estático, como seria 

se fosse suprido o termo progressivos. Ainda queremos acrescentar 

que o crescimento da autonomia financeira encontra fortes limites 
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definidos em normas gerais de direito financeiro público, ao contrário 

das autonomias pedagógicas e administrativas, que são crescentes e 

têm limites menos definidos(HAMURABI, 1975, p. 101). 

 

Se por um lado, é cobrado do diretor escolar, da escola pública, o conhecimento 

dos princípios e métodos para administrar os recursos públicos, por outro, lhe falta 

autonomia para gerir esses recursos de acordo com as necessidades da comunidade 

escolar. Isso pode-se constatar ao analisar criteriosamente o Programa Dinheiro Direto 

na Escola (PDDE), que se trata de um repasse de dinheiro para as escolas, com o intuito 

de que o diretor administre esse recurso em prol da educação.  

A primeira vista, a iniciativa parece contribuir para a melhoria do sistema 

público de ensino, descentralizando as verbas e contribuindo para a participação da 

comunidade escolar e do diretor escolar na escolha de como vai investir esse recurso. 

Mas o que se aplica na prática é um controle, de como e onde essas verbas são 

aplicadas, pois devem seguir um manual advindo do MEC e fazer a devida prestação de 

contas. Sem falar do valor irrisório que é repassado por aluno, aí se entraria em outra 

discussão. Sobre esse assunto, Paro é bem enfático ao falar,   

 

O irônico de tudo isso é que mesmo o prêmio concedido ao diretor 

pela competência demonstrada em concurso – um cargo vitalício com 

autoridade máxima na escola – acaba se revelando um presente de 

grego, pois está longe de ser uma benção, quando se sabe que à escola 

não são dadas mínimas condições de funcionamento na verdade, ter o 

diretor como responsável último por esse tipo de escola tem servido 

ao Estado como mecanismo perverso que coloca o diretor como 

“culpado primeiro” pela ineficiência e mau funcionamento da escola, 

bem como pela centralização das decisões que aí se dão.  (PARO, 

2016, p. 31). 

 

Desta forma, pais, alunos, professores, funcionários se voltam contra a pessoa do 

diretor e não contra a natureza de seu cargo, que é o que o leva a agir, muitas vezes 

contra o interesse da população, quando, o correto seria, um movimento de toda a 

comunidade escolar para superar esse modelo arcaico de escola e de gestão escolar e 

fazer acontecer o movimento de participação para o exercício da democracia em sua 
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verdadeira essência. No caso da escola, toda a comunidade escolar, participando da 

tomada de decisões em prol da educação de qualidade na escola pública.  

 

2.2DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA 

 

2.2.1 Metodologia da pesquisa 

 

Um dos aspectos do levantamento estatístico do perfil dos diretores das escolas 

públicas do município de Palhoça, SC, consiste na análise dos dados referentes à idade, 

sexo, formação inicial, pós-graduação, tempo de experiência, tipo de cargo e 

participação em cursos de formação continuada. Os dados foram coletados no ano 

vigente, entre os meses de junho e setembro, mediante a utilização de questionário 

próprio e específico (anexo 1). O questionário foi enviado, principalmente, via correio 

eletrônico, após um contato inicial via telefone. Alguns diretores, preferiramresponder 

ao questionário por telefone ou marcaram horário presencial. Os dados analisados são 

das respostas exclusivamente dos diretores. Diretores adjuntos, supervisores e 

coordenadores não participaram da pesquisa.  

 

2.2.1 Análise dos dados  

 

Para a análise proposta neste trabalho fez-se primeiramente o levantamento de 

todas as escolas do município de Palhoça.  

 

Gráfico 1 – Total de escolas públicas no município de Palhoça, SC. 
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Fonte: Adriane Forster (2016, p. 8). 

Segundo o QEdu, ferramenta online, que organiza dados e indicadores 

educacionais de todo o Brasil, o município de Palhoça, SC, possui setenta e três (73) 

escolas públicas, divididas em escolas públicas federais, escolas públicas estaduais e 

escolas públicas municipais, como pode-se ver no gráfico acima.  

Das escolas públicas, optou-se por analisar o perfil dos diretores das escolas 

públicas, municipais, de ensino fundamental regular. O município de palhoça possui 51 

escolas públicas municipais dividas em: educação infantil, ensino regular e educação de 

jovens e adultos.Dessas, 24 são escolas públicas municipais de ensino regular, das 

quais, os diretores fazem parte dessa pesquisa.  

Feito o contato inicial, todos os vinte e quatro diretores receberam o questionário 

da pesquisa, porém, apenas catorze deram devolutiva. Segundo Lakatos(2003, p.  201), 

essa é uma desvantagem do uso de questionário, pois, em média, os questionários 

alcançam vinte e cinco por cento (25%) de devolução.  

Os diretores que responderam à pesquisa foram analisados quanto à idade e 

sexo, ilustrado pela tabela abaixo. O número utilizado para representar cada diretor foi 

escolhido, aleatoriamente, apenas para identificar cada um na pesquisa sem revelar seu 

verdadeiro nome.  
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Tabela 1 – Sexo/Idade dos diretores do município de Palhoça, SC. 

DIRETOR  SEXO  IDADE  

9 M 50 

12 F 36 

24 F 44 

23 F 38 

20 M 40 

18 F 38 

16 F 46 

15 M 51 

7 F 40 

6 M 42 

3 M 54 

22 F 47 

10 M 44 

5 M 27 

 

Fonte: Adriane Forster (2016, p. 9). 

 

Como podemos observar, o município apresenta uma distribuição semelhante 

entre diretoresquando se leva em consideração o sexo. De acordo com a tabela, são sete 

diretores do sexo masculino e sete diretores do sexo feminino. Em um levantamento de 

dados, realizado na prefeitura de Palhoça, onde foi possível ter acesso ao sexo de todos 

os 24 diretores descobriu-se que: 15 são do sexo feminino e 11 são do sexo masculino, o 

que se aparenta, com os dados coletados.  

De acordo com os estudos de Cunha (2012, p. 2) a docência era considerada uma 

profissão masculina até os anos finais do século XIX. Com o crescimento do público 

feminino nas escolas, surgiu a necessidade, atrelada aos costumes da época, de 
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professoras para reger as classes femininas. Nessa mesma época, houve uma diminuição 

do público masculino nas escolas, em decorrência da necessidade de mão de obra nas 

indústrias. Assim sendo, a matrícula de meninas nas escolas aumentou, e a desistência 

dos meninos em ir para a escola também.  

Segundo este mesmo autor, no início do século XX, os homens abandonavam o 

magistério em busca de salários mais rentáveis nas empresas e as mulheres vão se 

tornando maioria no exercício dessa profissão. Esse trabalho também contribuiu para 

que as mulheres pudessem conquistar um espaço público que não fosse o ambiente 

doméstico.  

Sendo assim, analisando a presença do sexo masculino na direção das escolas 

públicas de Palhoça, observa-se, uma presença razoável de diretores do sexo masculino, 

não estando presente, exclusivamente, com a maioria do magistério que são as 

mulheres. Agora, se analisarmos atentamente a formação dos diretores do sexo 

masculino percebemos que são poucos, que são formados em pedagogia, como mostra o 

gráfico abaixo.  

Gráfico 2 – Formação inicial dos diretores do sexo masculino das escolas 

públicas municipais de Palhoça, SC. 

 

Fonte: Adriane Forster (2016, p. 10). 
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Porém, se incluirmos a parcela de diretores do sexo feminino ao mesmo gráfico, 

observa-se uma discrepância ainda maior, ilustrada pelo gráfico 3. Fica evidente assim, 

a feminização do magistério. Para ilustrar esse dado, podemos observa-lo numa esfera 

mais abrangente, a nível do país inteiro. Um estudo exploratório sobre o professor 

brasileiro, elaborado com base nos resultados do censo escolar da educação básica de 

2007, realizado pela equipe técnica da diretoria de estatísticas educacionais do Inep 

(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) mostrou que a 

medida em que vai se avançando da educação infantil para a educação profissional, o 

número de professores do sexo feminino vai diminuindo. 

O perfil predominantemente feminino é percebido nas creches, pré-escolas e nos 

anos iniciais, e, vai gradativamente diminuindo a cada etapa de ensino até chegar à 

educação profissional. A partir do ensino regular, começa a aparecer a presença dos 

professores do sexo masculino, aumentando, principalmente, nos anos finais do ensino 

regular e ensino médio, ultrapassando o número de docentes do sexo feminino quando 

se chega na educação profissional, como podemos notar pelo gráfico abaixo. 

 

 

 

Ainda sobre a predominância do sexo feminino na gestão das escolas públicas 

do município de Palhoça e por consequência a maioria formada nos cursos de 

Pedagogia, Paro (2010, p.45), diz que, a presença de diretores, formados em pedagogia 
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é um ponto positivo. Ele defende que, todo professor pode ser diretor, pois as 

habilidades técnicas que são utilizadas no cotidiano do diretor podem ser mais 

facilmente aprendidas do que as habilidades pedagógicas das quais o diretor precisa 

saber. Ainda sobre esse assunto, Paro escreve:  

 

Em termos gerais, há pelo menos duas posições alternativas com 

relação à formação do diretor escolar. De um lado, há uma posição 

mais tradicional, que advoga uma formação técnica específica para o 

dirigente escolar, com base no argumento de que o diretor tem funções 

especiais diferentes das funções do professor. De outro lado, há a 

posição que defende uma formação do diretor essencialmente 

educativa, à semelhança da formação dos demais educadores 

escolares, pois acredita que o pouco de específico, ou de técnico não 

educativo, que existe na função do diretor não exige uma formação 

regular diferenciada, no molde das habilitações ou mesmo de cursos 

específicos de administração (PARO, 2010, p. 45). 

 

O gráfico 3 mostra a formação inicial de todos os diretores que responderam a 

pesquisa, ignorado o critério sexo/formação. Esse gráfico mostra apenas o dado 

diretor/formação e pode-se perceber a presença significativa dos cursos de pedagogia 

como formação inicial dos diretores. Ou seja, a presença majoritária dos cursos de 

pedagogia como formação inicial se deve, ao número de diretores do sexo feminino 

estar incluído nesse dado. Nenhum dos diretores que respondeu a pesquisa informou 

uma segunda formação inicial, ou seja, outra graduação concluída, por este motivo, este 

dado não está representado por gráfico.  
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Gráfico 3 – Formação inicial dos diretores das escolas públicas do município de Palhoça, SC. 

 

Fonte: Adriane Forster (2016, p. 12). 

 

O quarto gráfico mostra a situação dos diretores quanto à formação em pós-

graduação. Apenas um dos diretores que respondeu a pesquisa tem apenas o curso de 

graduação concluído, todos os outros, têm concluído no mínimo um curso de pós-

graduação. Três deles, possuem dois cursos de pós-graduação concluídos e cinco 

diretores responderam ter outro curso de pós-graduação em andamento. No caso de 

mestrado, apenas um diretor respondeu estar cursando, com previsão de término para o 

ano de 2019.  

Dos cursos de pós-graduação concluídos pelos diretores, o curso com maior 

númerode participação foi o de Educação Infantil e Séries Iniciais, cursado por cinco 

dos diretores, seguido do curso de gestão escolar, cursado por quatro diretores, em 

seguida os cursos de tecnologias educacionais e educação especial, ambos com dois 

diretores em cada curso. Didática e interdisciplinaridade, psicopedagogia e gestão 
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pública tiveram como participantes apenas um dos diretores em cada curso. Vale 

lembrar que o número de cursos é maior que o total de diretores pesquisados porque 

alguns diretores informaram ter mais de um curso de pós-graduação concluído.  

Para garantir uma gestão eficiente, é necessário, entre outros saberes, que o 

diretor esteja em constante formação, que participe de cursos, de seminários e que 

troque experiências com outros profissionais da área. Não existe uma receita pronta para 

um diretor administrar uma escola, porém, sendo ele responsável por uma instituição 

educativa, responsável pelo produto final que é a educação, torna-se necessário que 

tenha sua formação com ênfase nos aspectos pedagógicos. Paro (2010, p. 48), escreve 

que “ [...] de um modo geral, todos concordam com a ênfase no pedagógico, declarando 

que o que geralmente falta ao diretor para o desempenho satisfatório de suas 

incumbências de administrador e de líder é o conhecimento mais profundo da Educação, 

que não podem se confundir com técnicas de gestão [...].  

Gráfico 4 – Formação pós-graduação dos diretores das escolas públicas do 

município de Palhoça, SC. 

 

 

Fonte: Adriane Forster (2016, p. 13). 
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Pouco a pouco as exigências por uma escola adequada, onde se desenvolvam as 

competências que a sociedade demanda, como pensar criativamente; analisar 

informações e proposições diversas, de forma contextualizada; expressar ideias com 

clareza; empregar aritmética e a estatística para resolver problemas; ser capaz de tomar 

decisões fundamentadas e resolver conflitos. Para garantir essa demanda o diretor 

precisa estar bem preparado, por isso à necessidade de constante formação, ainda mais, 

quando o diretor possui formação em outra área que não é a sua área de atuação. Sobre a 

importância da formação para os diretores, Lück (2009, p. 25), afirma que:  

 

Não se pode esperar mais que os dirigentes enfrentem suas 

responsabilidades baseados em “ensaio e erro” sobre como planejar e 

promover a implementação do projeto político pedagógico da escola, 

monitorar processos e avaliar resultados, desenvolver trabalho em 

equipe, promover a integração escola-comunidade, criar novas 

alternativas de gestão, realizar negociações, mobilizar e manter 

mobilizados atores na realização das ações educacionais, manter um 

processo de comunicação e diálogo aberto, planejar e coordenar 

reuniões eficazes, atuar de modo a articular interesses diferentes, 

estabelecer unidade na diversidade, resolver conflitos e atuar 

convenientemente em situações de tensão.  

 

Sendo exigido então, do trabalho do diretor, tantas competências e de variadas 

esferas, é fundamental para o processo de formação dos diretores, que seja continuado e 

que trate de temas específicos para o diretor enfrentar essa multiplicidade de 

competências. A prefeitura municipal em sua Lei Complementar nº 90, de 15 de 

dezembro de 2010, capítulo III, seção XV, artigo 77, afirma oferecer cursos de 

formação/atualização para os diretores conforme pode-se ler: 

 

A capacitação dos servidores integrantes do quadro funcional dar-se-á 

através de cursos de formação, atualização, aperfeiçoamento ou 

treinamento, de forma a assegurar o pleno desenvolvimento das 

atribuições inerentes aos cargos que ocupam, disponibilizar técnicas, 

informações e conhecimentos atualizados que possibilitem ao servidor 

ter iniciativa e criatividade, bem como proporcionar a melhoria 

contínua dos serviços prestados pela Administração Pública Municipal 

de Palhoça. 
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Quanto à participação dos diretores em cursos de formação, todos assinalaram 

que é importante que o diretor participe desses cursos. Porém, um deles afirmou não 

participar de cursos de atualização. Os demais diretores afirmaram participar dos cursos 

de atualização oferecidos pela secretaria municipal da educação do município. Sobre a 

área de atuação dos cursos de formação/atualização, os diretores disseram participar dos 

cursos ilustrados pelo gráfico 5, como pode-se ver abaixo. 

Gráfico 5 – Área de atuação dos cursos de formação/atualização frequentados 

pelos diretores das escolas públicas do município de Palhoça, SC. 

 

Fonte: Adriane Forster (2016, p. 14). 

Percebe-se, pela leitura do gráfico, que a área mais procurada pelos diretores é a 

gestão, seguida pelos cursos na área da pedagogia. Depois aparecem os cursos na área 

da administração e de recursos humanos. As áreas descritas pelos diretores que 

assinalaram participar de outros cursos de formação foram tecnologia educacional e 

língua inglesa. A formação continuada é muito importante para o processo de formação 

do diretor, e sobre isso, Lück (2010, p. 25) escreve:  

 

Dada, de um lado, essa multiplicidade de competências, e de outro, a 

dinâmica constante das situações, que impõe novos desdobramentos e 

novos desafios ao gestor, não se pode deixar de considerar como 

fundamental para a formação de gestores, um processo de formação 

continuada, em serviço, além de programas especiais e concentrados 

sobre temas específicos.  
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É necessário subsídios para que o diretor participe de cursos de formação, pois 

um trabalho que exige tantas competências necessita de uma formação adequada para a 

área de atuação. Neste sentido, perguntados se consideram que a prefeitura oferece 

formação adequada para os diretores, sete dos catorze diretores responderam que não; 

um deles respondeu que oferece mas, poderia ser melhor e seis deles acreditam que sim, 

a prefeitura, oferece formação adequada aos diretores. Perguntou-se também quais 

temas o diretor considerava importante para a sua formação. As escolas foram divididas 

de acordo com os temas ilustrados pelo gráfico 6.  

Gráfico 6 – Temas considerados importantes para a formação do diretor, 

resposta dos diretores das escolas públicas do município de Palhoça, SC. 

 

Fonte: Adriane Forster (2016, p.15). 
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comunidade escolar). O município de Palhoça tem como modalidade de escolha para 

assumir o cargo de diretor a nomeação, também conhecida como cargo comissionado. 

Para assumir o cargo de diretor, o profissional deve ser efetivo no município. Portanto, 

todos os diretores do município são professores efetivos, nomeados como diretores. A 

nomeação é um ato legítimo, estabelecido em lei, que no município de Palhoça pode ser 

encontrada na Lei Complementar nº 96, de 15 de dezembro de 2010, capítulo III, seção 

III, artigo 23 onde se lê-se: “A nomeação será feita em caráter efetivo, quando 

decorrente de concurso público, e em comissão, quando se tratar de cargos declarados 

em lei de livre nomeação e exoneração, que serão ocupados por servidores efetivos no 

percentual estabelecido por esta Lei. ” 

Segundo os estudos de Paro (2010, p. 37) está é a pior alternativa de escolha em 

virtude do clientelismo político, pois geralmente, o candidato é escolhido por sua 

afinidade com o partido político. Sendo assim, em algumas situações, o diretor, ao invés 

de defender os interesses da comunidade escolar, acaba obedecendo as ordens vindas de 

quem lhe colocou naquele cargo, que nem sempre são condizentes com as necessidades 

reais daquela comunidade escolar. Os defensores dessa prática argumentam que o ato é 

legítimo, pois, se a população escolheu o político, pode confiar em quem ele escolhe 

para lhe auxiliar.  

Outra forma de escolha para o provimento do cargo de diretor é o concurso 

público. Nesse caso, os candidatos passam por avaliações de conhecimento e de títulos. 

A primeira vista, parece ser uma boa forma de escolha, pois, é imparcial, oferece 

igualdade para todos os candidatos que queiram assumir o cargo e seleciona por meio 

dos conhecimentos exigidos nas avaliações. Mas, Paro (2010, p. 38), critica essa forma 

de provimento pois, segundo ele, se dá liberdade para que o profissional aprovado pelo 

concurso escolha a escola que vai administrar e não se permite a escola, a comunidade 

escolar, escolher o seu diretor.  

Ainda sobre a forma de provimento ao cargo de diretor, Paro (2010, p.39), 

defende que, a modalidade de escolha que mais se adéqua às peculiaridades do cargo é a 

eleição pela comunidade escolar, pois assim, a comunidade tem o poder de escolher 

quem ela quer para administrar a escola que antes de tudo, é sua. Ao se candidatar à 

vaga, o diretor afirma um compromisso com aquela comunidade, e mais tarde, caso seja 

eleito a comunidade escolar pode acompanhar seu trabalho. Paro (2010, p. 39), ainda 

afirma que essa modalidade de provimento não garante a democratização mas é a que 

mais se aproxima para contribuir com o avanço da democratização.  
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De acordo com os dados da tabela 1 (página 9) a maioria dos diretores tem entre 

quarenta e cinquenta anos, depois aparecem os com idade entre trinta e quarenta e entre 

cinquenta e sessenta anos, ambos com três diretores para cada faixa etária e apenas um 

dos diretores que respondeu à pesquisa tem menos de trinta anos. Ao analisar esse dado 

junto com o tempo de experiência em gestão escolar dos diretores, percebe-se que 

metade dos que responderam ao questionário têm mais de 5 anos de experiência. A 

outra metade, menos de cinco anos como pode-se ver no gráfico abaixo.  

 

Gráfico 7 – Tempo de experiência em gestão escolar dos diretores das escolas 

públicas do município de Palhoça, SC. 

 

Fonte: Adriane Forster (2016, p. 17). 

 

Ao analisar o questionário constatou-se que embora haja uma boa parcela de 

diretores com mais de 5 anos de experiência no cargo, a maioria deles não possui mais 

de um curso de pós-graduação concluído levando em consideração os diretores que 

possuem menos de 5 anos de experiência mas que possuem até três cursos de pós-

graduação concluídos ou em andamento.  Portanto, pode-se dizer que, os diretores com 
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menos tempo de experiência no cargo, participam de mais cursos de 

formação/atualização.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O clamor da sociedade por uma escola pública de qualidade vem crescendo a 

cada dia, pois orientada pelos avanços da tecnologia da informática e da comunicação, 

exige da escola uma postura condizente com a época em que se vive. Para dar conta 

dessa demanda, exigida pela sociedade, é imprescindível que a escola melhore suas 

competências na intenção de formar cidadãos com capacidade de enfrentar os desafios e 

solucioná-los. 

Para que a educação se ajuste a essas mudanças e consiga executar com êxito 

essa nova demanda, ela precisa garantir um ensino efetivo, onde se preserve o saber 

construído coletivamente e se renove os conhecimentos para tornar o ambiente de 

aprendizagem de contínuo desenvolvimento. Esse desafio, de desenvolver novas 

competências, deve ser assumido pelos profissionais que trabalham na escola, pois, o 

ensino só é democrático e de qualidade para todos se os profissionais que nele 

trabalham assumirem essa postura.  

Para melhorar a qualidade de ensino é necessário melhorar a gestão da escola, 

que diz respeito a todos os aspectos envolvidos com a comunidade escolar mas que tem 

como representante maior a figura do diretor. Portanto, para melhorar a qualidade da 

educação o diretor escolar deve desenvolver habilidades para assumir e administrar as 

competências inerentes à sua função. Competências essas, que devem ter como objetivo 

principal a promoção da aprendizagem e formação integral dos alunos.  

Neste processo, é responsabilidade, também, dos sistemas de ensino, dar 

condições, investir e promover estratégias para auxiliar os diretores escolares para a sua 

atuação. Fazem parte dessas estratégias cursos de atualização e/ou formação para os 

diretores além de documentos de apoio que orientam a prática. Lembrando que, para o 

processo de gestão, não existe uma receita pronta, que pode ser seguida passo a passo, 
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mas quanto mais preparado for o diretor, melhor será sua atuação para garantir os 

direitos da comunidade escolar.  

Após analisar as respostas dos diretores das escolas públicas, de ensino regular, 

do município de Palhoça SC, percebe-se que, a maioria dos diretores que respondeu a 

pesquisa participa dos cursos oferecidos pela secretaria municipal da educação, mesmo 

que alguns acreditem que essa formação não seja adequada para a função que exercem. 

Se por um lado, a prefeitura investe em formação/atualização para os diretores da rede, 

por outro, há uma necessidade dos diretores de que os temas abordados sejam 

diferenciados e que atendam às necessidades e desafios que enfrentam no cotidiano.  

Percebeu-se a presença majoritária de mulheres, com formação em pedagogia, 

embora haja uma parcela significativa de diretores do sexo masculino. Esses diretores 

porém, não têm formação específica nos cursos de pedagogia, sendo formados em 

outras áreas como: letras, ciências e filosofia. A idade dos diretores é bem variada, 

porém, a maioria se concentra entre os 30 e 40 anos. Também verificou-se que os 

diretores com menos idade são os que mais participam de cursos de 

formação/atualização.  

Lamentavelmente, nem todos os diretores responderam à pesquisa, mesmo, 

com insistentes tentativas. Essa informação torna-se relevante para o trabalho pois, ao 

não responder a pesquisa, o diretor anula o direito da comunidade de conhecê-lo. Se a 

escola é de todos e a educação para todos, não há que se negar o direito da comunidade 

de conhecer quem está à frente desse processo de gestão. Sendo assim, fica o desafio de, 

na continuidade dos estudos, ou em pesquisas desenvolvidas por outros acadêmicos, 

aprofundar a análise destes aspectos sobre o perfil dos diretores das escolas públicas do 

município de Palhoça.  

 

ABSTRACT:The director is the most responsible for the administration of the school 

environment, which hierarchically holds the position of the most prestigious in the 

institution. Being assigned a position of such importance, they are required to manage 

multiple skills in order to ensure the quality of education. And to ensure the quality of 

education is essential that professionals who work have competence to promote the 

development of knowledge, skills and attitudes needed to meet the challenges of the 

current school. Following this conception of the role of the director, this study 

wasconducted, about the profile of the directors of public schools, regular education 
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(elementary school), from the municipality of Palhoça through a questionnaire. The 

reflections on the position of director, his duties and responsibilities were woven based 

on studies of Vitor Henrique Paro and HeloísaLück.It is evident to the survey the 

majority presence of female managers, in pedagogy, although there is a significant 

portion of male managers but with training in different areas. Most directors agree that 

continuing education is important for the role they play and taking part in the courses 

offered by the department of education however, some consider that the courses do not 

fit with the job requirements engaged in school. 

 

KEYWORDS:Director profile; Public school, Palhoça SC. 
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ANEXO 

 

QUESTIONÁRIO PERFIL DIRETOR ESCOLA PÚBLICA MUNICÍPIO PALHOÇA 

1- Idade: (     )  

2- Sexo: (     ) Masculino                (     ) Feminino  

3- Formação Inicial (Graduação): 

Curso: 

____________________________________________________________________  

Instituição: 

________________________________________________________________  
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Ano de Início: _________________ Ano de Conclusão: 

__________________________ 

Tem outra Graduação? Se sim,  

Curso: 

____________________________________________________________________  

Instituição: 

________________________________________________________________  

Ano de Início: _________________ Ano de Conclusão: _________________________ 

4- Pós-graduação (Especialização, Mestrado, Doutorado, Pós-Doc): 

Curso: 

____________________________________________________________________  

Instituição: 

________________________________________________________________  

Ano de Início: _________________ Ano de Conclusão: _________________________ 

Curso: 

____________________________________________________________________  

Instituição: 

________________________________________________________________  

Ano de Início: _________________ Ano de Conclusão: 

____________________________  

Curso: 

____________________________________________________________________  

Instituição: 

________________________________________________________________  

Ano de Início: _________________ Ano de Conclusão: 

__________________________ 

5- Tempo de docência: 

_________________________________________________________  

(    ) Rede Pública         (     ) Rede Privada  

6- Tempo de experiência em Gestão Escolar 

(DIRETOR):______________________________  

7- Tempo de Gestão nesta unidade de ensino: 

_______________________________________  

8- Trabalhou anteriormente na administração da escola? (     ) Não             (     ) Sim.  
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Se sim, qual função? 

________________________________________________________  

9- Tipo de cargo: (     ) Efetivo    (     ) ACT     (     ) Comissionado  

10- Participa de cursos de atualização? (     ) Não           (     ) Sim. 

Se sim, quais? 

______________________________________________________________________

_  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___ 

 

11- Se participa de atualização, qual a área de atuação dos cursos?  

(     ) Gestão (     ) Outra. Qual?  

(     ) Pedagogia                                   

____________________________________________ 

(     ) Administração                            

____________________________________________ 

(     ) Recursos Humanos  

12- Cite cursos que participou nos últimos 5 (cinco) anos, (de 2011 até o momento). 

Curso: 

____________________________________________________________________  

Carga Horária: 

_____________________________________________________________  

Modalidade: (     ) Presencial        (    ) EAD (internet)  

Curso: 

____________________________________________________________________  

Carga Horária: 

_____________________________________________________________  

Modalidade: (     ) Presencial        (    ) EAD (internet)  

Curso: 

____________________________________________________________________  

Carga Horária: 

_____________________________________________________________  

Modalidade: (     ) Presencial        (    ) EAD (internet)  

Curso: 

____________________________________________________________________  
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Carga Horária: 

_____________________________________________________________  

Modalidade: (     ) Presencial        (    ) EAD (internet)  

Curso: 

____________________________________________________________________  

Carga Horária: 

_____________________________________________________________  

Modalidade: (     ) Presencial        (    ) EAD (internet)  

13- Você considera importante que o diretor participe de cursos de formação?  

(      ) Sim           (     ) Não  

14- Na sua opinião, a prefeitura oferece formação adequada para os diretores da rede?  

(     ) Sim           (     ) Não  

15- Dos temas abaixo, quais você considera importantes para a formação do diretor:  

(     ) Utilização dos recursos do PDDE; 

(     ) Compreensão dos documentos oficiais (LDB, Constituição Federal, ECA...); 

(     ) Conselho Escolar; 

(     ) Avaliação Institucional; 

(     ) Formação Docente; 

(     ) Relações Interpessoais (escola/família); 

(     ) Outros. Quais? 

_________________________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__ 

 

 

 


