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PREFÁCIO 

Práticas Emergentes na Educação Básica: 

experiências e fundamentos 

O Período Neolítico foi palco da maior revolução científica de todos 

os tempos. Nela, foram empregadas as primeiras técnicas para atendimento 

às necessidades da espécie humana. O homo sapiens não se limitou à 

construção de facas, arcos e flechas, seu poder criativo conformou e foi 

conformado pelas técnicas transformando-o no homo faber cuja trajetória 

foi marcada por rupturas de várias naturezas em direção à modernidade.  

O termo modernidade, segundo Latour1, assinala um novo regime, 

uma aceleração, uma ruptura, uma revolução do tempo e define por 

contraste, um passado arcaico e estável. Na Idade Moderna, a ciência ganha 

local de destaque, experimentando uma aceleração no seu desenvolvimento, 

que culmina com a Revolução Científica e a fundação do pensamento 

científico moderno.  

Nos séculos seguintes surgiram e amadureceram novas ciências que 

variaram de objeto. Entretanto, todas seguiram o padrão da decomposição 

dos fenômenos em componentes isolados ou unidades básicas, capazes de 

gerar leis universais, por meio de processos constantes de teorização-

observação-experimentação. 

As descobertas científicas se intensificaram dando à ciência o status 

desejado pelos cientistas modernos. Esta evolução, no entanto, deu-se em 

 

1 LATOUR, B. Jamais Fomos Modernos: ensaio de Antropologia simétrica. São 

Paulo: Editora 34, 2019. 



  5 

parte pela fragmentação do conhecimento em áreas cada vez mais 

específicas, gerando o que Ortega e Gasset2 ou “patologia do saber”, como 

visto em Japiassu3. Dada às limitações da época, a barbárie ou a patologia 

justificava-se. 

Bachelard4 indagava, já na década de 1930, se a epistemologia 

cartesiana, apoiada na referência às ideias simples, era suficiente para apoiar 

o pensamento científico da época. Quase um século após, percebe-se que o 

modo cartesiano-positivista não é suficiente para o enfrentamento dos 

contemporâneos e complexos problemas educacionais, sociais, ambientais e 

políticos em níveis local e global. 

A escola, instituição originalmente responsável por repassar às 

gerações mais jovens os conhecimentos e saberes desenvolvidos pela 

sociedade, reproduziu a mesma fragmentação, organizando seu currículo em 

disciplinas estanques. Seria esta a forma mais eficiente de gerir informações 

e conhecimento na sociedade contemporânea? Não, certamente não. O 

entendimento dos fatos atuais depende da reintegração dos conhecimentos 

com práticas que caminhem entre, através e além das próprias disciplinas. 

Essa estratégia didática enseja um currículo multirreferenciado, que 

reflita a complexidade cotidiana e tenha espaço para a pluralidade cultural, 

a polifonia social, a diversidade e as cosmovisões de todos e cada um dos 

seres cognoscentes que habitam o espaço escolar.  

 

2 ORTEGAY GASSET, J. Rebelião das Massas. Madri: El Sol, 1929.  
3 JAPIASSU, H. Interdisciplinaridade e Patologia do Saber. Rio de Janeiro: Imago,1976. 
4 BACHELARD, Gaston. A Formação do Espírito Científico. Rio de Janeiro: Contraponto, 2007. 
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O cenário recém-apresentado é o núcleo mobilizador dos esforços 

dos professores-autores, que compõem essa obra. Ao apresentarem seus 

relatos, os autores nos encorajam a lidar “com realidades ou problemas cada 

vez mais polidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais, 

globais e planetários”, como vistos em Morin5, que demandam não só 

conhecimento disciplinares/científicos, mas também interações sociais, 

afetivas e emocionais. 

Se o leitor sente-se apto a protagonizar práticas educacionais numa 

sociedade complexa, continue a leitura de “Práticas Emergentes na 

Educação Básica: experiências e fundamentos”. Será inspirador! Caso 

contrário, sinta-se desafiado a dar o primeiro passo. Esse livro não é sobre 

fórmulas para desenvolvimento de competências e habilidades em sala de 

aula. É sobre quem ensina, quem aprende e as relações dialógicas que se 

estabelecem nessa relação. 

 

Marcia Martins de Oliveira 

Doutora em Ciência da Informação, professora titular do Colégio 

Pedro II, docente do Mestrado Profissional em Práticas de Educação 

Básica - CPII. Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 

Cultura do Colégio Pedro II. 

 

 

 

 

 

5 MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez; 

Brasília: Unesco, 2000.  
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1 O CORPO E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: POSSIBILIDADES DE 

NOVAS PARCERIAS NO ESPAÇO ESCOLAR A PARTIR DE UM CURSO DE 

MESTRADO PROFISSIONAL 

 

Camilla de Carvalho Guimarães 

Marcilene Lopes Leal Sameiro 

Patrícia dos Santos Corrêa  

Ricardo Moura dos Santos Marques 

Marco Antonio Santoro Salvador 

 

1 O CORPO NA SOCIEDADE 

O conceito de corpo e o papel que ele ocupa na vida das pessoas, na 

cultura e na organização de uma dada sociedade mudaram muito ao longo 

dos anos. As ideias que o homem tem de seu corpo e de sua importância para 

sua vida e convívio em sociedade são construções sociais. Como argumenta 

Gonçalves (1994, p. 13): 

as concepções que o homem desenvolve a respeito de sua 

corporalidade e as duas formas de comportar-se corporalmente estão 

ligadas a condicionamentos sociais e culturais. A cultura imprime suas 

marcas no indivíduo, ditando normas e fixando ideias nas dimensões 

intelectual, afetiva, moral e física, ideais que indicam à Educação o 

que deve ser alcançado no processo de socialização. 

Compreende-se que, dentro de uma mesma sociedade pode haver, 

também, dimensões distintas para o corpo, dependendo do sexo, idade, 

classe social, religião, profissão. 

Já no início do desenvolvimento das sociedades humanas, o homem 

primitivo tinha em seu corpo uma ligação com a natureza. Dele, dependia 

diretamente a conquista do alimento, da água, a comunicação 

(GONÇALVES, 1994, p.15). Conforme aconteceram as mudanças das 

sociedades com a complexificação dos processos culturais, políticos e 

econômicos, iniciou-se um processo de distanciamento do papel do corpo na 
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comunicação (GONÇALVES, 1994), assim como, para muitos grupos 

sociais, para suprimento das necessidades vitais humanas. 

A evolução – termo aqui utilizado como um sinônimo de mudança 

ao longo do tempo e não como o de melhoria – das sociedades ocidentais, 

como a que estamos imersos, tem perpetuado valores da filosofia grega da 

Antiguidade em que havia “valorização progressiva do pensamento racional 

em detrimento do conhecimento intuitivo, da razão em detrimento do 

sentimento, e do universal em detrimento do particular”. (GONÇALVES, 

1994, p.16). Apesar desses valores, ainda podia se ver nas sociedades pré-

industriais da Idade Média participação direta do corpo na vida cotidiana dos 

homens. A grande mudança da postura do homem com relação a seu corpo 

começou a se dar com o surgimento da ciência – e consequente 

supervalorização do pensamento racional – e com o estabelecimento da 

lógica capitalista (GONÇALVES, 1994, p.19).  

Dessa forma, “Com o acelerado progresso das ciências, a partir do 

século XVII, o homem passou a considerar a razão como o único 

instrumento válido de conhecimento, distanciando-se de seu corpo, 

visualizando-o como um objeto que deve ser disciplinado e controlado” 

(GONÇALVES, 1994, p. 20). 

Assim, observa-se um processo contínuo de “descorporalização” em 

que o homem se afasta cada vez mais de sua porção animal, controlando 

seus afetos e emoções, estabelecendo uma separação corpo-mente. 

Além da desvalorização das emoções e dos instintos corporais, o 

sistema capitalista, ao qual estamos sujeitos há alguns séculos, vem forjando 

um modelo de corpo-instrumento (GONÇALVES, 1994), que deve ser 

utilizado como força de trabalho para gerar bens de produção e renda. O 
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corpo, portanto, só tem valor como meio de produção de renda, perdendo 

sua valia com o envelhecimento ou invalidez do sujeito. 

No cenário contemporâneo, se configura uma nova conformação em 

relação ao corpo. Um novo culto ao corpo, que se prolifera por todas as 

esferas, que faz se multiplicarem academias, clínicas de estética, métodos de 

dieta, cirurgias plásticas, e mesmo distúrbios alimentares, depressão e casos 

de bullying contra aqueles que não se encaixam nos padrões pregados pela 

mídia e pela moda. Essa excessiva valorização do corpo em conjunto com a 

contínua predominância da razão sobre a emoção e os instintos humanos 

terminam por reduzir o corpo a uma materialidade simples, desligada da 

subjetividade inerente ao ser humano (GONÇALVES, 1994). 

É com esse panorama de valorização “vazia” do corpo que nós, 

educadores, nos deparamos. Vemos nossos alunos em busca de corpos 

perfeitos, sobre os quais são jogadas todas as expectativas de felicidade e 

prazer, ao mesmo tempo em que um trabalho que debata o corpo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

seu papel na formação global como ser humano e sua importância nas nossas 

vidas não é estimulado, tanto nas universidades quanto nas escolas. 

2 O CORPO NA ESCOLA 

Diante do exposto, é possível perceber que o culto ao corpo tem 

acarretado mudanças comportamentais que incidem nas atividades culturais, 

sociais, econômicas e políticas de diferentes sociedades, em especial no 

Brasil. Mas o mesmo corpo que ganha toda a atenção nessas diversas áreas 

é, muitas vezes, negligenciado na escola. O corpo que precisa estar esbelto, 

modelado, esguio e com todos os padrões que cada vez mais vêm sendo 

impostos na sociedade brasileira é o mesmo que na escola é tratado como 

um mero suporte para o que parece somente interessar: o “cognitivo”. Para 
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Oliveira (2006), na escola, os traços dessa dominação podem ser 

rapidamente identificados na medida em que a sua cultura elege como 

elemento supremo a mente e aponta o corpo como algo ínfimo e sem valor. 

O objetivo maior nestes fatos não se trata somente de pensar nos 

movimentos que se interpõem na sociedade atual, mas, principalmente, do 

papel da escola enquanto espaço de educação para a formação de cidadãos 

críticos e reflexivos onde a corporeidade deve ser pensada e trabalhada para 

além do que vem sendo realizado. Segundo Gonçalves (1994, p.32): 

A escola é uma instituição social e, como tal, se encontra numa 

relação dialética com a sociedade em que se insere. Ao mesmo 

tempo que reproduz as estruturas de dominação existentes na 

sociedade, constitui-se em um espaço onde se pode lutar pelas 

transformações sociais.  

Mas será que as escolas têm promovido momentos de reflexão do 

educador de maneira a possibilitar a reflexão destes sobre as dinâmicas 

sociais em que todos estão inseridos e onde o ensinar e o aprender requerem 

práticas pedagógicas que fujam das ações tradicionais de controle do corpo? 

O educador tem a percepção sobre estes fatos, sobre os corpos disciplinados, 

organizados em fileiras e sem autonomias de expressões que a escola impõe 

aos educandos, perpetuando o dialogismo com as práticas culturais impostas 

e delineadas pelos poderes estatais?  

Foucault, (1986 apud Gonçalves, 2006, p.33) em seus estudos 

históricos, relata como se efetivava o poder disciplinar sobre o corpo nas 

escolas nos séculos XVIII e XIX:  

As escolas eram, então, como fábricas, que produziam 

disposições para ações racionais voluntárias, ao mesmo tempo 

que procuravam eliminar dos corpos movimentos 

involuntários. A rigorosa minúcia com que eram estipulados os 

regulamentos para o comportamento corporal dos alunos, para 

a sua distribuição no espaço e para a divisão do tempo escolar, 

revela um poder disciplinar que objetivava controlar as 
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erupções afetivas que poderiam surgir do corpo com seus 

movimentos espontâneos e suas forças heterogêneas. Com 

isso, os movimentos corporais tornavam-se dissociados das 

emoções momentâneas, perpetuando-se o controle e a 

manipulação. 

Não diferente no século XIX, Oliveira (2006, p.61) afirma que “[…] 

a aproximação que o indivíduo estabelece com os saberes requer certa 

disciplina corporal que forneça condições para que possa ter acesso ao 

conhecimento e ao esclarecimento”. 

A escola torna-se, nesse sentido, o principal locus da promoção da 

dicotomia entre o corpo – que necessita ser disciplinado ao mesmo tempo 

em que é negligenciado – e cérebro, cujo trabalho é privilegiado, mas parece 

uma entidade totalmente destacada desse corpo. Nesse sentido, para que a 

aprendizagem ocorra, é necessário corpos estáticos, receptivos, enfileirados, 

em que qualquer movimento é interpretado por desconcentração e 

desorganização nas aulas. Os corpos devem ser silenciados enquanto o 

cérebro realiza todo o trabalho. 

Diante disso, nos perguntamos, enquanto educadores, se essa prática 

de valorização do "aluno pensante" em detrimento do "aluno ativo" é 

coerente e unicamente possível quando tratamos de processos de 

aprendizagem. 

2.1 Incipiência da formação de professores em relação ao corpo 

Reverberando os discursos ouvidos e ditos por nós, docentes, 

podemos dizer que a concepção de uma prática educativa dita “de qualidade” 

é aliada à qualificação do profissional que a desenvolve. Assim, se pensamos 

em uma prática humanizada e que coloca o aluno no centro do processo de 

aprendizagem, devemos pensar, também, em um profissional que conhece 
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as multiplicidades e especificidades do desenvolvimento dos seus alunos e 

prioriza uma formação emocional, sensível, intuitiva e motora. 

Acontece que, por vezes, o discurso humanista reside nas instituições 

de Educação, mas a formação do professor e suas práticas tendem, ainda, a 

reproduzir a visão cartesiana e dualista da escola que sobrepõe o 

desenvolvimento intelectual à exploração dos sentidos e da própria vida de 

seus alunos. Esta perspectiva, “ao dicotomizar o sujeito do objeto, o ser do 

saber, considera os fenômenos da subjetividade como a emoção, o 

sentimento, a intuição, a sensibilidade como sendo um aspecto de segunda 

categoria” (SANTOS, 2005, apud PROSCENCIO, 2010 p.54). 

A esse trabalho fragmentado está ligada a necessidade de gestar 

corpos dóceis e disciplinados, garantia de status dos bons professores que 

demonstram excelente “domínio de turma”, característica quase que notória 

nos objetivos da maior parte dos professores recém formados. 

O movimento dos alunos torna-se manipulável e previsível, como 

uma estrutura mecânica que reage aos estímulos dos professores de acordo 

com a conveniência e estes professores se esquecem que um disciplinamento 

exagerado fabrica corpos submissos, corpos sem pensamento, alunos sem 

poder de decisão, sem autocontrole e sem autoconfiança (VERDERI, 2009, 

apud PROSCENCIO, 2010, p. 55).  

Assim, o corpo humano, ao ser comparado com uma máquina 

hidráulica, recebe uma educação que o considera apenas em seu aspecto 

mecânico, sem vontade própria, sem desejos e sem o reconhecimento da 

intencionalidade do movimento humano, o qual é explicado através da mera 

reação a estímulos externos, sem qualquer relação com a subjetividade 

(RODRIGUES, 2009, apud PROSCENCIO, 2010 p.55). 
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Sabemos (e aqui nos incluímos como vozes de diferentes áreas do 

conhecimento) que a formação inicial não nos apresenta subsídios para a 

valorização do corpo [1] e da sinestesia; para o reconhecimento do homem 

como um “eu corpo” que se manifesta e exprime o que sente – o que parece 

ir de encontro à proposta de uma formação humanística e integral. Se é o 

corpo que mostra a disciplina e a ordem assim como a inquietude e a 

agressividade, seja em qual for o contexto escolar, por que não conhecê-lo e 

interpretá-lo nas diversas cadeiras de graduação, não se limitando às parciais 

discussões daqueles que se formam nas áreas de Educação Física e 

Pedagogia? 

Como bem afirma Rengel (2004, apud PROSCENCIO, 2010, p. 57), 

“O conhecimento passa pelo corpo. É preciso sempre reforçar que a 

expressão e a consciência do corpo [...] no ensino têm, entre outras funções, 

o papel de acabar com o distanciamento entre aprendizado intelectual e 

aprendizado motor.” E essa diminuição de “espaços” entre o eu e o outro 

acontece quando o professor passa a ter noções sobre o seu próprio corpo, 

se vê como um (em vez de tê-lo) e se mostra sensível a perceber a 

intencionalidade do outro, que também é corpo. Em distintas palavras, para 

uma valorização da sensibilidade e da potencialidade emocional que o outro 

(no caso o aluno-corpo) carrega, o eu (professor-corpo) precisa ter 

valorizado esses mesmos elementos na leitura que faz de si. 

Aprofundando essa ideia, sabemos que as dificuldades de um contato 

estreito e afetuoso com alunos são explicadas pela negação e/ou 

desconhecimento que as professoras têm de sua própria corporeidade 

(MELO, 2006), o que reitera a nossa afirmação de que corpo é emoção, 

sensação e caminho privilegiado para conhecer e trocar com outrem.   
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Assim, diante da importância da corporeidade para a ampliação do 

contato e da troca com o outro (princípio da relação de aprendizagem), 

insistimos que os conhecimentos sobre o corpo e suas potencialidades 

deveriam estar integrados aos currículos de formação docente das mais 

diversas áreas de ensino. 

Ainda não existindo uma disciplina específica para os estudos da 

Corporeidade, estes não poderiam se perder uma vez que movimento e 

sensações são humanos assim como corpo é elemento social e 

historicamente construído, devendo estar na pauta de discussão das 

disciplinas ligadas a Psicologia, Sociologia e Didática. 

3 O MESTRADO PROFISSIONAL E SUA CONCRETIZAÇÃO NO 

COLÉGIO PEDRO II 

A proposta para realização de Mestrados Profissionais no país 

remonta ao ano de 1995. E, desde o seu reconhecimento  pela Portaria nº 80, 

de 16 de dezembro de 1998 da CAPES - COORDENAÇÃO DE 

APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, a 

consolidação dessa modalidade de pós-graduação stricto sensu vem se 

desenhando no cenário brasileiro, enfrentando embates e marcando a sua 

posição. 

Tendo sido ligado, em sua formulação, a instituições de ensino 

particulares e mais voltado para áreas científica/tecnológica e 

administrativa, o mestrado profissional deve à Portaria Normativa nº 7/2009 

a sua inclusão como política de governo (FISCHER; WAIANDT, 2012). Por 

meio dessa portaria, a CAPES passa a regular a oferta dos programas de 

mestrados profissionais, ratifica a igualdade entre os graus conferidos para 

Mestrados Profissionais e Acadêmicos, apresenta a definição do curso, 

objetivos e aponta que a sua avaliação se dará por regulamentação própria. 
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Anteriormente a essa Portaria, o que possibilitou ao Colégio Pedro II 

tornar-se uma instituição que poderia abrigar cursos de pós-graduação 

stricto sensu foi a publicação do Decreto nº 6302, de 12 de dezembro de 

2007, o qual  enfatiza a política de apoio à profissionalização, concretizada 

com a transformação dos Centros Federais de Educação Tecnológica 

[CEFETs] em Institutos Federais de Educação (IFEs), “possibilitando a 

abertura de cursos superiores de graduação e pós-graduação a estas 

instituições remanescentes, em sua maioria, das escolas técnicas e 

agrotécnicas de 2º grau” (FICSHER, 2010, apud MENANDRO, 2010). 

Portanto, ao alçar a qualificação de IFE, o Colégio Pedro II, incluído 

na Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica pela Lei 

nº 1.267, de 2012, atende a um dos requisitos que o habilitaria a ministrar 

um programa de Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica. 

Podemos observar, em relação à Portaria Normativa nº 7/2009 , Art. 5º, que 

Os cursos de mestrado profissional a serem submetidos à 

CAPES poderão ser propostos por universidades, instituições 

de ensino e centros de pesquisa, públicos e privados, inclusive 

em forma de consórcio, atendendo necessária e 

obrigatoriamente aos requisitos de qualidade fixados e, em 

particular, demonstrando experiência na prática da pesquisa 

aplicada (BRASIL, 2009). 

E mais adiante, no Parágrafo único dessa Portaria, também 

observamos ainda: 

A oferta de cursos com vistas à formação no Mestrado 

Profissional terá como ênfase os princípios de aplicabilidade 

técnica, flexibilidade operacional e organicidade do 

conhecimento técnico-científico, visando o treinamento de 

pessoal pela exposição dos alunos aos processos da utilização 

aplicada dos conhecimentos e o exercício da inovação, visando 

a valorização da experiência profissional (BRASIL, 2009).   

De acordo com esses dois itens da Portaria, o Colégio Pedro II seria 

uma instituição que reuniria por excelência as características delineadas pela 
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CAPES para oferecer um Mestrado Profissional de alta qualidade em 

práticas de educação básica, pois,  ao longo de seus 176 anos de atuação, o 

reconhecimento entre seus pares e sociedade na tarefa de educar com êxito 

várias gerações de brasileiros confere ao Colégio Pedro II o status de uma 

das mais respeitadas instituições de ensino no país. 

Desde abril de 2013, funciona no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, 

o Programa de Mestrado em Práticas de Educação Básica (PMPPEB-CPII), 

tendo a sua primeira turma iniciada com 12 mestrandos oriundos das mais 

diversas áreas e níveis da Educação Básica: professores do Ensino 

Fundamental I, das disciplinas de Matemática, Biologia História, Geografia, 

Língua Portuguesa, Informática, Educação Física e Formação de 

Professores. 

4 ESTUDOS DA CORPOREIDADE NA ESCOLA E NA SOCIEDADE 

A disciplina Estudos da Corporeidade na Escola e na Sociedade foi 

ministrada pelo Professor Dr. Marco Santoro no Mestrado Profissional em 

Práticas de Educação Básica do Colégio Pedro II (MPPEB - CPII) como 

disciplina eletiva específica. Como objetivos iniciais do curso foram 

elencados: analisar o conceito de corpo e suas ações na escola e na sociedade 

globalizada; conduzir o professor ao protagonismo da sua função como 

mediador da cultura sociocorporal.   

A condução para tal protagonismo seria possibilitada a partir das 

reflexões construídas durante o curso, respaldadas na bibliografia e 

vivências sugeridas pelo próprio professor e pelos alunos.  

O estudo foi dividido em três módulos: o corpo na sociedade, o corpo 

na escola e a pesquisa sobre o corpo. E cada módulo enfatizava um recorte 

dado ao corpo em nossa sociedade e fornecia subsídios para que os 
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professores mestrandos, participantes da disciplina – em um total de quatro 

e todos de áreas que tradicionalmente não estão relacionadas ao estudo corpo 

como o enfoque dado pela disciplina – pudessem adquirir embasamento 

sobre o tema e resgatar suas impressões acerca do corpo em sua prática de 

sala de aula. 

O debate sobre o corpo na escola em sua totalidade, ao se levar em 

consideração os pontos de vista filosófico, cultural, histórico, sociológico, 

político e avaliando como se realiza a colocação desse corpo na sala de aula 

e o que representam as escolhas que são feitas nesse sentido para o próprio 

trabalho do professor ou da filosofia de cada instituição de ensino, ainda, 

esse debate, está longe da pauta de análises das realidades vivenciadas pelos 

mestrandos em seus locais de atuação ou nos cursos de formação que 

frequentaram antes do Mestrado.  

Nega-se o corpo na atuação e na formação dos educadores, 

cristalizando a forma como esse corpo é tratado socialmente, visto que as 

práticas escolares em relação a ele pouco se modificam por não serem pauta 

de estudo sistemático dos docentes e, como um paradoxo, a própria 

corporeidade corrobora para essa cristalização, como ressalta Santoro (2007, 

p.252): 

A corporeidade observada como mantenedora do status quo, 

através dos tempos, mantendo poderosos laços com o passado, 

se mantém em grande parte pela memória social que se 

estabelece de diversas formas nas pequenas ações do cotidiano, 

impregnadas na cultura, nos gestos corporais e em tantas outras 

atitudes passadas e repassadas pelas gerações, com valores e 

normas eficazes na re-atualização histórica e 

consequentemente, no reforço das identidades coletivas. 

A promoção e a visibilidade das discussões sobre a corporeidade, o 

corpo na sociedade e na escola colaboram para que novas e inovadoras 

perspectivas possam ser vislumbradas no espaço escolar e a inclusão de 
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disciplinas como o “Estudo da Corporeidade na Escola e na Sociedade” em 

qualquer nível de formação de educadores pode ser uma proposta para as 

mudanças a serem provocadas nesse cenário. 

Para atender à ênfase que é dada à articulação entre conhecimento 

atualizado e aplicação orientada para o campo de atuação profissional 

buscada pelos Mestrados Profissionais, a referida disciplina consta como 

disciplina eletiva do Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica 

do Colégio Pedro II. E se descortina como atual não pela proximidade de 

suas reflexões ao tempo presente, mas pela urgência com a qual entendemos 

que as reflexões trazidas por essa disciplina devem constar nos centros de 

estudo das escolas e nos cursos de formação de educadores em qualquer 

nível, sucedendo dessa urgência o seu caráter inovador e totalmente 

aplicável em nossa área de atuação profissional: a educação. 

5 REFLEXÕES DOS DOCENTES MESTRANDOS: MUDANÇAS DE 

CONCEPÇÕES 

Causou estranheza aos colegas de curso quando quatro alunos de 

distintas áreas (Biologia, Estudos Sociais, Geografia e Matemática) optaram 

por uma disciplina que tinha como alvo de estudos o corpo. Estranheza 

calcada na visão tradicional e seletiva de que o conhecimento da 

Corporeidade é íntimo, apenas, de áreas de ensino que “se importam” com 

o corpo e a motricidade. É certo, ainda, que esse pensamento cartesiano se 

perpetua quando continuamos diante de currículos rígidos e específicos, o 

que é comum em grande parte das escolas e universidades. 

Em conformidade a essa percepção, ao tecer um debate sobre a 

importância dos Estudos do Corpo na formação inicial do professor, fomos 

convidados pelo Professor Dr. Marco Santoro a participar de uma aula 

presencial que reuniu alunos de Licenciatura em Pedagogia dos diversos 
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polos de um consórcio de Educação à Distância do Estado do Rio de 

Janeiro[2]. Inscritos na disciplina Seminário de Práticas Educativas I (da qual 

o professor da disciplina do Mestrado atua também como coordenador 

desta), nos encontramos nas instalações da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro (UERJ) para um dia de discussões sobre o “corpo na escola” e 

experimentações de práticas que privilegiam as percepções práticas, a 

intuição e a exploração das potencialidades do corpo a partir de estratégias 

lúdicas.  

Ainda que estruturada como um momento de reflexão e orientação 

para professores em seus exercícios, a aula permitiu que não só fossem 

analisadas propostas educativas para os alunos da Educação Básica como 

possibilitou que os próprios professores (na condição de alunos de 

graduação, nesse caso) interagissem intra e interpessoalmente e 

compreendessem a importância da aprendizagem através dos corpos, se 

vendo como sendo os seus próprios, o que reitera a ideia de que o 

reconhecimento e valorização dos sentidos do Outro partem das mesmas 

ações no Eu.  

Descobrimos, dessa forma, como práticas como essas são 

surpreendentes e desveladoras: reconstroem as concepções docentes acerca 

das relações humanas presentes na escola e permitem um conhecimento 

sobre as vozes do corpo. 

Essa possibilidade de interação entre professores e alunos, 

apresentada em um curso de formação docente, cria uma nova perspectiva 

onde os atores envolvidos reconhecem-se como “verdadeiras presenças no 

mundo, com o mundo e com os Outros, todos conscientes de seus corpos 

encarnados, na busca do bem comum” (MELO, 2006, p.13). 
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Assim, com a proposta de experimentar diversas atividades externas 

no cotidiano escolar relacionadas aos conteúdos da disciplina, pudemos 

observar também uma aula de Educação Física na quadra de um campus do 

Colégio Pedro II e conversar com o professor responsável pela atividade. 

Ouvimos também o discurso de um Educador Físico que ainda sente a 

carência de um cuidado e valorização do corpo por parte dos profissionais 

de outras disciplinas, mas acredita na possibilidade de um outro cenário, 

caso os docentes das diversas áreas compreendessem a importância das 

atividades corporais dando um novo sentido às práticas que permitem a livre 

expressão e o movimento.  

Muitas vezes, alguns desses profissionais não compreendem que o 

corpo está na negociação das regras de convivência em grupo, na construção 

do conhecimento, na organização espacial que é feita da sala, nas discussões 

sobre disciplina e ética e nas sinalizações, pelos alunos, de que sua prática 

docente vai bem ou mal. A verbalização daquelas impressões nos alertaram 

para sinais pouco reconhecidos por nós. Mais uma vez, percebíamos o quão 

era incipiente a nossa leitura sobre o corpo em nossos espaços de atuação. 

Leitura que não foi permitida em nossa formação inicial e não privilegiada 

em cursos de formação continuada que muitos de nós tínhamos até ali. 

O corpo, inserido em um meio social, cercado por conceitos estéticos 

morais e filosóficos, deve ser, portanto, alvo de discussão de todas as 

disciplinas, de forma multidisciplinar. A corporeidade deve se inserir 

também na dinâmica das aulas, tendo espaço maior durante o processo de 

ensino aprendizagem. Por exemplo, durante as reflexões a respeito das aulas 

de Biologia, uma das professoras mestrandas pode perceber que, apesar do 

currículo das Ciências abordar o corpo, sua morfologia e seus processos 
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fisiológicos, ele é tradicionalmente tratado apenas como organismo 

biológico, desvinculado de seu caráter social e cultural. Essa tônica, 

examinada pela ótica dessa disciplina auxiliou no processo de 

questionamento de uma prática repetitiva e não reflexiva, que se repete 

também nas demais disciplinas do currículo escolar. 

Nosso relato transcende a análise de que estudar a Corporeidade na 

formação docente é importante. Ele é a constatação da necessidade desse 

conhecimento para uma reinterpretação das relações humanas presentes na 

escola e, em última análise, nas vidas de nossos alunos para o 

reconhecimento e valorização daquilo que vem pelo corpo quando não pode 

vir pela voz. 

A experiência de vivenciar as propostas trazidas pela disciplina do 

curso MPPEB-CPII permitiu a reflexão sobre as múltiplas formas como o 

corpo pode ser pensado e trabalhado no contexto escolar, principalmente na 

parte lúdica do processo de ensino aprendizagem, além da promoção de 

aspectos importantes envolvidos no desenvolvimento dos jovens como 

autoestima, sentido de grupo, criatividade, autonomia, cooperação, dentre 

outros que são significativamente abordados nas atividades corporais e 

dinâmicas pedagógicas de qualquer área de ensino. Como ainda permitiu 

perceber que o papel da educação escolar está intimamente ligado ao corpo 

na sociedade – e consequentemente na escola – e o diálogo entre teoria e 

prática foi de grande valia para mudanças de práticas pedagógicas nos 

ambientes de trabalho de cada um de nós, oportunizando notoriamente uma 

maior interação entre educador e educando, além das possibilidades de 

desenvolvimento da aprendizagem que foram promovidas. 
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Por fim, cabe ressaltar que tal disciplina nos proporcionou 

possibilidades de reflexões em nossa prática de aula nas diversas escolas em 

que trabalhamos, não somente por intermédio das teorias de pesquisadores 

na área da corporeidade, mas, principalmente, nas possibilidades de ações 

didático-pedagógicas que privilegiam o corpo, suas expressões e seus 

movimentos como alternativas à construção do conhecimento lúdico, 

contextualizado, crítico e prazeroso para professores e alunos envolvidos. 

______________________  

[1] O termo “corpo” não remete às análises de um corpo físico, anatômico, apenas. A noção 

atribuída a esta palavra carrega, também, os valores da motricidade, das sensações e das 

relações humanas que têm o corpo como ferramenta de diálogo. O mesmo é extensível a 

“Estudos do Corpo”. 

 

[2] O CEDERJ (Centro de Educação à Distância do Estado do Rio de Janeiro) consiste em 

um consórcio firmado entre as universidades públicas do estado que oferece cursos de 

graduação à distância em pólos disseminados em diversos municípios. Mais informações: 

http://cederj.edu.br/fundacao/ 
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2 UMA EXPERIÊNCIA DE UM JOGO EDUCATIVO NA EJA PARA O ENSINO 

DA BIODIVERSIDADE ANIMAL 

Jaqueline Felix Barbosa 

Ana Carolina Rigoni Carmo 

Eduardo Folco Capossoli 

1 INTRODUÇÃO 

A busca de docentes por novas ferramentas de ensino não é um fato 

recente. Nesta procura por atividades que diversifiquem os recursos 

didáticos tradicionais, os jogos têm sido utilizados por muitos professores 

como instrumentos que auxiliam na aprendizagem e podem promover uma 

maior participação dos alunos nas aulas. A esse respeito, afirmam Savi e 

Ulbricht (2008, p. 4): 

Muitos professores reconhecem que os jogos, além de 

facilitarem a aquisição de conteúdos, contribuem também para 

o desenvolvimento de uma grande variedade de estratégias que 

são importantes para a aprendizagem, como resolução de 

problemas, raciocínio dedutivo e memorização. 

 

Assim, na busca por recursos lúdicos em sala de aula como os jogos, 

almejamos um forte entrosamento entre os educandos nas atividades 

propostas. Mesmo que a classe não seja formada por crianças, consideramos 

que as atividades com esse recurso em turmas de jovens e adultos possam 

favorecer, dentre outras coisas, a socialização, o pensamento crítico, a 

apropriação e produção do conhecimento. 

Desta forma, a experiência relatada a seguir fez uso de um jogo como 

estratégia de ensino diferenciada a fim de colaborar para a aprendizagem da 

Biodiversidade Animal da Rebio do Tinguá e, por meio do processo coletivo 

de construção desse jogo, foi possível discutir as questões socioambientais 

relacionadas à reserva.  
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Um pressuposto básico a se considerar é que através do momento 

lúdico o aluno aprende enquanto brinca.  

Destacamos, outrossim que o espaço da Rebio apresenta uma rica 

diversidade de espécies animais inseridas no Bioma de Mata Atlântica, o 

que, além de ter facilitado a dinâmica do jogo, possibilitou uma maior 

discussão, envolvendo o relacionamento dos seres vivos com o meio 

ambiente, a extinção das espécies e a conservação local. 

Outro aspecto a se considerar é, conforme estudos de diversos 

autores, dentre eles Freire (2002), acreditamos que tomar como ponto de 

partida a realidade do aluno, valorizar o ambiente local e incentivar a 

participação coletiva favorecem uma maior apropriação do conhecimento. 

Com isso, novas informações passam a fazer parte do mundo do educando e 

novos lugares – antes desconhecidos por alguns – são descobertos.  

Assim, encaramos, pois, como compromisso, valorizar o âmbito de 

vida dos participantes desse estudo e incentivar a participação e o diálogo 

com os discentes durante todo o processo de construção e aplicabilidade do 

jogo. Afinal, procurar conhecer a realidade em que vivem nossos alunos é 

um dever que a prática educativa nos impõe: sem isso não temos acesso à 

maneira como pensam, dificilmente então podemos perceber o que sabem e 

como sabem.  (FREIRE, 1997, p. 53). 

Com esse relato, apresentaremos uma experiência realizada em sala 

de aula para uma turma de Educação de Jovens e Adultos que teve como 

objetivo principal o conhecimento sobre a Biodiversidade animal da Rebio 

do Tinguá. Já o processo de construção do jogo, além de tratar sobre a fauna 

local e incentivar o trabalho coletivo, teve como objetivos específicos: 

promover o debate sobre as questões socioambientais que afetam a região, 
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levar à reflexão sobre a importância do cuidado e preservação da Mata 

Atlântica e a valorização da riqueza cultural local. 

2 JOGOS EDUCACIONAIS NA EJA 

Considerando o jogo como uma importante e fundamental atividade 

lúdica na formação da humanidade e principalmente na civilização 

(HUIZINGA, 2005), entende-se que é recorrente a sua significância no 

processo educativo, inclusive na Educação de Jovens e Adultos. Os jogos 

são descritos na literatura como excelentes ferramentas metodológicas no 

processo de ensino e aprendizagem (RANGEL; MIRANDA, 2016; 

KISHIMOTO, 2006; MALAQUIAS et al., 2012; HUIZINGA, 2005).       

Embora muitos desses autores citados foquem seus estudos em 

atividades com jogos no público infantil, consideramos que esse instrumento 

lúdico, quando bem elaborado e bem planejado, pode também trazer 

inúmeros benefícios à faixa etária de jovens e adultos.  

A temática do jogo e a sua dinâmica deverá ter como ponto de partida 

a realidade em que ele será inserido para ter uma boa aceitabilidade, pois 

“crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos de qualquer cor, etnia, sexo, 

nível socioeconômico, localização geográfica se expressam e manifestam-

se ludicamente, segundo suas características e particularidades 

historicamente situadas” (BUSTAMANTE, 2004, p. 58).  

Em sequência, considera-se a importância de adequar a estrutura do 

jogo ao público-alvo da EJA e ao local onde será executado. Nesse sentido, 

o trabalho foi pautado na pedagogia freireana a fim de dar sentido ao jogo. 

Tal pedagogia indaga:  

Por que não aproveitar a experiência que têm os alunos de viver 

em áreas da cidade descuidadas pelo poder público para 

discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e dos córregos e 
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os baixos níveis de bem-estar das populações, os lixões e os 

riscos que oferecem à saúde das gentes.  Por que não há lixões 

nos corações dos bairros ricos e mesmo puramente remediados 

dos centros urbanos? Essa pergunta é considerada em si 

demagógica e reveladora da má vontade de quem faz. É 

pergunta de subversivo, dizem certos defensores da 

democracia. (FREIRE, 2002 p.33) 

 

Partindo-se dessa premissa, o projeto de construção do jogo visa 

despertar o interesse do aluno da EJA para o conteúdo estudado e 

proporcionar aprendizagens mediante as experiências, conhecimentos 

prévios, que o discente carrega consigo e que compartilha em sala de aula.  

Desta forma, acredita-se que essa ferramenta lúdica, além de tornar 

a aprendizagem mais significativa, é eficiente para trabalhar a socialização, 

pois promove a integração, a disciplina e o desenvolvimento do convívio 

social através das atividades em grupo (GONZAGA et al., 2017).   

Assumiu-se como desafio inserir o aluno em todas as etapas de 

elaboração: desde a concepção, confecção até a utilização do recurso lúdico. 

Sobre isso, Paulo Freire (2002) ressaltou que só há aprendizagem quando 

houver participação consciente do indivíduo, como sujeito do processo. 

Diante disso, tal prática tem como objetivo destacar o protagonismo do 

aluno e assim contribuir para uma aula participativa que tem o educando 

como centro de todo o processo de ensino-aprendizagem.  

3 O BIOMA MATA ATLÂNTICA E O RICO AMBIENTE NATURAL DA 

REBIO DO TINGUÁ 

Considerada como Patrimônio Nacional pela Constituição Federal 

(art. 225), a Mata Atlântica abriga um dos maiores repositórios de 

biodiversidade do mundo, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio). Estendendo-se de norte a sul do Brasil, é um grande centro de 
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espécies endêmicas e formações vegetais diversas. Hoje é considerada como 

uma área prioritária para a conservação da biodiversidade em nível global, 

pois tem sofrido intensamente com a inconsciência e agressão humana 

(ICMBio, 2020). 

Figura 1: Panorama da Mata Atlântica 

 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente 

 

A Reserva Biológica do Tinguá  (Rebio do Tinguá) está incluída na 

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA), sendo reconhecida como a 

maior reserva biológica do Estado do Rio de Janeiro (MMA, 1991). Segundo 

dados do ICMBio, a reserva compreende uma área de 24.812,90 hectares e 

é considerada como um patrimônio da humanidade instituído pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – 

UNESCO (1997). Apresenta um rico ambiente natural de importância 

notável, com mananciais que são responsáveis pelo abastecimento de água 

de parte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Sua imensa área de 

preservação do Estado está localizada a cerca de 60 km da capital e abrange 

seis cidades, sendo a maior parte no município de Nova Iguaçu (ICMBio, 

2014).  
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                             Figura 2: Reserva Biológica do Tinguá 

 

 
Fonte: ICMBio, 2020. IBGE, 2010) 

De acordo com o relatório “Avaliação e ações prioritárias para 

conservação da Mata Atlântica e Campos Sulinos”, produzido no ano de 

2000 pelo Ministério do Meio Ambiente e outras instituições, a Rebio do 

Tinguá é considerada como de extrema importância biológica para a 

conservação de mamíferos, aves, répteis, anfíbios, além da flora e dos 

recursos abióticos (água, solo, paisagem etc.).  

A Reserva foi criada em 1991 com o objetivo de proteger a Mata 

Atlântica. Sua representatividade no contexto federal é de notável 

significância, tendo em vista a amplitude e a capacidade de reposição de 

espécies (MMA, 1991). Contudo, devido à rápida urbanização nos entornos, 

a Rebio apresenta uma situação bastante delicada há alguns anos, que 

ameaça seu papel na conservação das espécies, pois a ocupação humana na 

área é muito intensa e se reflete no estado geral dos cursos d'água. A 

construção de moradias junto às margens dos rios, com a consequente  
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retirada da vegetação marginal, diminui a disponibilidade de alimentos e de 

habitats da fauna aquática. (IBAMA, 2006, p. 114). 

Portanto, é importante lembrar que, para que os objetivos de 

conservação da Rebio sejam atingidos, tornam-se necessárias ações de 

educação ambiental que abordem a problemática relacionada a estes 

ecossistemas. Ações de planejamento urbano no entorno também podem ser 

de grande valia. Acreditamos que estratégias educativas que visem o estudo 

e a valorização do ambiente local são primordiais para conscientizar os 

estudantes quanto à preservação e importância do lugar onde eles vivem. 

4  METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento da metodologia participativa escolhida, as 

aulas foram divididas em cinco etapas: (1) aula expositiva, dialogada e 

participativa; (2) pesquisa para casa; (3) tabela com os nomes de animais 

típicos da reserva; (4) construção das cartas e dinâmica do Jogo; (5) 

realização do jogo.  

O projeto de construção do jogo teve início com uma aula expositiva, 

dialogada e participativa para a apresentação da temática à turma escolhida. 

Essa aula foi ministrada no auditório com o uso do quadro, imagens 

projetadas e vídeo. Utilizamos o vídeo disponível na plataforma do Youtube 

que aborda assuntos relacionados à Rebio do Tinguá6.  

 

 

 

 

 

6
 O vídeo utilizado foi “Reserva do Tinguá, paraíso na Baixada Fluminense”. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=BD8e3Va_yr8> Acesso em: Acesso em: 20/03/2020. 
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Figura 3: Aula participativa sobre o vídeo da Rebio 

 
Fonte: Os autores (2020) 

Após assistirem ao vídeo, foi proposto um momento de diálogo para 

que cada aluno falasse o que descobriu sobre a Reserva. Instigamos os 

alunos a pensarem sobre algumas questões: 

• Você conhece algum lugar parecido com a Rebio? 

• Quais são as principais características da Reserva? 

• Quais os animais que vivem lá? 

• Como é a vegetação da região? 

• Existem pessoas que moram no local? 

• Quais os problemas enfrentados pela Reserva? 

Figura 4:  Roda de conversa sobre a Rebio 

 

Fonte: Os autores (2020) 
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Dando continuidade à proposta, listamos as principais questões 

citadas no quadro e os alunos foram motivados a registrar de forma 

detalhada no caderno o que aprenderam. Como tarefa para casa foi solicitada 

a elaboração de uma lista com o nome de animais que fazem parte da reserva 

e a sua respectiva classificação em nível de espécie.  

Na aula seguinte, os alunos foram organizados em duplas para 

preencher a tabela a seguir, com as informações trazidas de casa. 

 

Tabela 1: tabela de classificação 

Nome dos animais Espécie 

  

  

  

  

  

  

  

Fonte: Os autores (2020) 

 

Depois que todos concluíram a tarefa, foi realizada uma roda de 

conversa, a fim de socializar as produções. A partir das tabelas individuais 

preenchidas, confeccionamos uma lista única com todas as espécies de 

animais levantadas pela turma. A lista foi revisada e elaborada de acordo 

com as referências bibliográficas existentes sobre a Rebio do Tinguá. Na 

etapa seguinte, a turma foi dividida em cinco grupos para a produção do 

jogo, conforme mostra o quadro a seguir. 
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Quadro 1: divisão da turma e dos conteúdos para o desenvolvimento do 

jogo 

GRUPO CLASSIFICAÇÃO 

1 MAMÍFERO 

2 AVES 

3 RÉPTEIS 

4 ANFÍBIOS 

5 PEIXES 

Fonte: Os autores (2020) 

 

Decidimos por abordar no jogo apenas os nomes de animais 

vertebrados típicos do lugar, a fim de delimitar o tema. Após a divisão dos 

grupos, os alunos começaram as pesquisas bibliográficas para a elaboração 

das cartas. Esta etapa foi realizada fora da sala de aula, havendo trocas de e-

mail e mensagens via aplicativo entre o líder de cada grupo de alunos e a 

professora, para acompanhamento e auxílio nessa produção.  

O jogo proposto foi adaptado do conhecido jogo de tabuleiro 

“Imagem & Ação”, sendo nomeado como “Mímica da Rebio”. Os 

estudantes escolheram as imagens referentes a cada grupo de animais e 

confeccionaram as cartas para o jogo. As regras e a dinâmica do jogo foram 

padronizadas e ajustadas em conjunto, tanto pelos alunos quanto pela 

professora. Com isso, todo o material foi selecionado, revisado, ajustado e 

impresso para ser testado. Em seguida, baseado no tradicional jogo de 

mímica, por meio de gestos e desenhos, o jogador precisa fazer com que a 

sua equipe adivinhe qual é o animal ou o problema ambiental relacionado 

na carta.  
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Figura 5: Modelo das cartas do jogo 

 

Fonte: Os autores (2020) 

5 CONSIDERAÇÕES E DESDOBRAMENTOS 

Pretendemos, com este trabalho, que teve como objetivo principal 

apresentar uma experiência educacional na EJA, contribuir para o 

melhoramento no processo de ensino e aprendizagem de Ciências. Além 

disso, temos como propósito que este tipo de metodologia seja uma 

alternativa de ensino para os alunos jovens e adultos, contribuindo para uma 

aprendizagem significativa, tornando o ensino mais dinâmico e motivador. 

Com o desenvolvimento desta pesquisa, buscamos contribuir com o 

estudo sobre os jogos educacionais, sobretudo na EJA. Portanto, a proposta 

de confecção coletiva, adaptação e utilização do jogo se constitui 

principalmente para promover uma melhor compreensão sobre o tema 

“Biodiversidade animal na Rebio do Tinguá”. E, através da utilização desse 

recurso lúdico, pretendemos incentivar o trabalho coletivo e promover a 

discussão sobre as questões socioambientais locais.   

Ressaltamos que este trabalho pode servir como um norte inicial para 

pesquisas futuras sobre jogos educacionais. Visto que a metodologia pode 
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ser adaptada de acordo com a realidade local e a faixa etária da turma, 

entendemos que o jogo, quando bem planejado, pode ser uma ferramenta 

didática eficaz para melhorar a prática pedagógica nos mais diferentes 

estabelecimentos e modalidades de ensino. 

Ao compartilhar a experiência do jogo que desenvolvemos, 

almejamos que ele seja replicado por outros professores, com o objetivo de 

colocar o aluno como centro do processo de ensino/aprendizagem, sendo 

protagonista do seu próprio ensino. Não podemos deixar de considerar, na 

proposta apresentada, a importância da tomada de consciência do aluno em 

relação à biodiversidade local, tão fundamental para a conservação da vida 

do planeta e para a construção de uma sociedade mais sustentável. 
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3 DA PARTE AO TODO, DO TODO À PARTE: POR UMA ABORDAGEM 

COMPLEXA DE ENSINO/APRENDIZAGEM DA ORALIDADE EM LÍNGUA 

INGLESA 

Bruno Cesar Vieira Maria 

Rogerio da Costa Neves 

 

1 INTRODUÇÃO 

Podemos dizer que Platão, ao fragmentar a sentença em duas partes, 

a verbal e a nominal, e Aristóteles, ao iniciar o estudo dos componentes 

menores, as palavras, dividindo-as em classes, prepararam o terreno para os 

estudos científicos sobre a linguagem. Desse modo, fragmentando o mundo 

em conceitos sob a égide de regras arbitrárias, ambicionamos organizar as 

partes para melhor entendermos um todo, uno, organizado. Consolidava-se, 

assim, um modelo de pensamento (PAIVA, 1996; MORIN, 2000, 2005; 

MORAES, 2004, 2008; MARIOTTI, 2007; BEHRENS; OLIARI, 2007).  

Nos estudos da linguagem, observou-se que ora partíamos do 

conjunto de regras gramaticais para o estudo do texto, ora do texto para o 

estudo das regras. Desse movimento pendular que nos permitiu a 

generalização a partir da observação das particularidades (indução), ou 

entender os mecanismos mais elementares a partir da observação dos 

aspectos gerais (dedução), originaram-se métodos de ensino dentre os quais 

podemos destacar: o Método de Gramática e Tradução, o Método Direto e o 

Audiolingual (PAIVA, 1996; LARSEN-FREEMAN, 2000; RICHARDS; 

RODGERS, 2001). Todos enfatizam a importância do estudo de gramática 

e de vocabulário, quer de maneira implícita ou explícita. No entanto, no que 

diz respeito ao desenvolvimento de habilidades orais, Rodrigues (2016) 

destaca dois problemas associados ao se privilegiar esses dois tipos de 

conhecimento.   



38    

O primeiro diz respeito ao tratamento de palavras e/ou frases de 

forma isolada, concentrando-se, principalmente, em práticas de 

compreensão auditiva, leitura, pronúncia e entonação. No Método 

Audiolingual, por exemplo, acreditava-se que, desse modo, o aprendiz 

estaria atendendo a pré-requisitos básicos necessários para o 

desenvolvimento de sua competência comunicativa7. 

O segundo problema está intrinsecamente relacionado ao primeiro: 

observou-se que o ensino da oralidade é frequentemente baseado em 

modelos do sistema linguístico da escrita, negligenciando-se as diferenças 

entre ambos. Desse modo, exige-se do aluno uma produção oral com 

enunciados completos com forte densidade informacional e o uso de 

estruturas linguísticas características do texto escrito. Essas demandas, 

segundo Goh e Burns (2012), são percebidas até mesmo em contextos em 

que se adotam metodologias cujo objetivo principal é o desenvolvimento de 

habilidades para fins comunicativos. Na Abordagem Comunicativa, por 

exemplo, a fluência tem lugar de destaque em contraposição à acurácia 

gramatical. Além disso, as autoras evidenciam que, em boa parte dos 

materiais didáticos, os diálogos encontrados estão adaptados para a 

modalidade escrita, e são geralmente criados pelos próprios escritores. Por 

uma questão didático-pedagógica, os textos construídos tendem a privilegiar 

as estruturas linguísticas estudadas, limitando, assim, a exposição do 

aprendiz a exemplos mais próximos de uso real da língua falada. 

 

7O conceito de competência linguística está sendo aqui usado em sentido lato sensu. Reconhecemos 

a natureza polissêmica do termo, no entanto, não é objetivo deste artigo abordá-lo em profundidade. 
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Entendemos que a fala é um fenômeno essencialmente complexo, na 

medida em que, como observa Preuss (2014), envolve processos cognitivos 

anteriores e concomitantes à sua produção, além da articulação de 

conhecimentos pragmático-discursivos subjacentes ao ato comunicativo. 

Estudos ratificam que fatores de natureza cognitivo-emocional, bem como o 

próprio contexto, podem interferir diretamente no desempenho do aprendiz 

no que diz respeito ao uso da língua (WIDDOWSON, 1991; THORNBURY, 

2009; GOH, BURNS, 2012; BORGES, PAIVA, 2011). 

Na perspectiva da complexidade, as partes que compõem um 

sistema, ou seja, uma unidade complexa organizada, estão em constante 

processo de interação, auto-organização, autorregulação e reagem a 

estímulos tanto internos quanto externos (MORIN, 2000, 2005). Uma vez 

concebida a aprendizagem sob essa ótica, passamos a questionar o 

paradigma determinista, linear e homogeneizador das práticas de ensino 

tradicionais predominantes. Especialmente quando se entende que cada 

aprendiz é um sujeito único, idiossincrático e, portanto, possuidor de 

diferentes modos de se perceber e de se relacionar com o seu meio (VAN 

LIER, 2000, 2004; MORAES, 2004, 2008; ALLWRIGHT; HANKS, 2009). 

Diante disso, Borges e Paiva (2011) contestam a crença ainda 

hegemônica na eficácia metodológica dizendo que as técnicas de ensino 

utilizadas pelo professor não necessariamente geram aprendizagem, e nem 

a aprendizagem é resultado exclusivo da aplicação de um método específico. 

De acordo com Moraes (2004, 2008) e Morin (2000, 2005), a incerteza é 

inerente à ação pedagógica, quando menos se espera, manifesta-se o 

acontecimento. Portanto, toda ação pedagógica é antes de tudo uma aposta. 

Devemos, porém, criar ambientes ricos em oportunidades para que os alunos 
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possam experimentar, criar hipóteses, refutá-las ou confirmá-las de acordo 

com suas experiências numa proposta de ensino bem fundamentada e aberta 

a mudanças.  

Para o desenvolvimento de habilidades orais, nosso tema de estudo, 

acreditamos que o professor possa desempenhar um papel importante, 

sobretudo como um estimulador, potencializado pela utilização de 

tecnologias digitais como recursos didáticos. A inclusão desses recursos 

pode facilitar o compartilhamento e a exposição dos alunos a exemplos de 

uso da língua. Desse jeito, o professor poderá incentivá-los a pensarem além 

do sistema linguístico da escrita e considerarem outros fatores e 

contingências subjacentes à produção oral. 

2 RECURSOS EXPRESSIVOS PRÓPRIOS DA ORALIDADE 

Thornbury (2009) define a fala como uma habilidade que nos permite 

a comunicação em tempo real e que, para desenvolvê-la, é preciso, dentre 

outros conhecimentos, que tenhamos domínio de suas especificidades e um 

repertório memorizado de expressões formulaicas. 

Quanto às suas características, não é incomum, como observa Preuss (2014, 

p.177), encontrarmos “[...] produções linguísticas fragmentadas, com 

repetições lexicais e frasais, com mais frases incompletas ou interrompidas 

e frases formulaicas, no mesmo fragmento de discurso”. Outra 

particularidade da linguagem oral é o uso de elementos dêiticos, como os 

pronomes, dado o conhecimento compartilhado pelos interlocutores dos 

tópicos e sujeitos envolvidos nas narrativas.   

Ao conjunto de construções oracionais fragmentadas que constituem 

um turno de fala, semelhante a uma frase num texto escrito, dá-se o nome 

de unidade oracional. Na mesma lógica, são chamadas unidades não 
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oracionais as produções linguísticas destituídas de uma oração em sua 

composição, mas que cumprem indispensável função pragmático-discursiva 

(BIBER et al., 2010).  

Embora a fala possa ser analisada por meio de uma metalinguagem 

que tipifica a expressão escrita, ressaltamos que seu estudo geralmente se 

baseia em critérios de sucesso associados a atos comunicativos, isto é, a 

funções pragmático-discursivas. Essas funções podem ser o esclarecimento 

de uma dúvida, um pedido de desculpas, de informação ou a emissão de uma 

opinião, por exemplo (THORNBURY, 2009; BIBER et al., 2010).  

Vejamos alguns exemplos no quadro a seguir. 

Quadro 1 - Unidades oracionais e não oracionais em fragmentos de 

discurso 
Fragmentos de discurso Tradução 
(a) // The trouble is / if you’re the only one 

in the house / he follows you / and you’re 

looking for him / and every time you’re 

moving around /he’s moving around 

behind you / so you can’t find him. // 

(a) // O problema é que/ se você for a única 

pessoa na casa / ele o segue / e você o 

procura / e toda vez que move anda / ele 

anda atrás de você / então você não o 

encontra. // 

(b) A: // So this was your mother’s? // 

      B:// No, // // my father’s. // 

      A:// Your father’s mother? // 

      B:// Yeah. // Her name was Martha. //  

A:// Uh huh. // 

(b) A: // Então isto era da sua mãe? // 

      B:// Não, // // do meu pai. // 

      A:// Da mãe do seu pai? // 

      B:// Sim. // O nome dela era Martha. //  

      A:// Uh huh. // 

Fonte: Adaptado de BIBER et al., 2010, p. 1068- 1070 

 

O exemplo (a) ilustra um turno de fala expresso por um tópico - the 

trouble is -, provavelmente um problema enfrentado por alguém que possui 

um animal de estimação de pequeno porte em casa. Os comentários sobre o 

tópico seguem em forma de outras construções oracionais interligadas pelos 

conectivos if, and e so8. As duas barras juntas acima em destaque servem 

 

8Se, e, então, respectivamente. Tradução nossa. 
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para delimitar as fronteiras da unidade oracional, ou seja, seu início e fim. 

Podemos perceber que cada enunciado, dividido por uma barra simples, 

pode ser entendido separadamente, porém está diretamente associado ao 

tema principal. É o que na complexidade está expresso na ideia de que o 

todo está na parte que está no todo (MORIN, 2000, 2005). 

A sequência de fragmentos linguísticos interligados por meio do uso 

de conectivos consiste em uma estratégia denominada add-on strategy9. Essa 

estratégia é utilizada pelo falante devido a duas contingências típicas da 

produção oral: o pouco tempo para o planejamento do que se quer dizer, e o 

armazenamento limitado na memória de trabalho para a elaboração de 

enunciados mais longos e, portanto, mais complexos (BYGATE 2001, 

THORNBURY, 2009). Segundo pesquisas, estima-se que esse limite seja 

de, em média, sete palavras por turno de fala (BIBER et al., 2010). 

Já no segundo exemplo (b), temos um diálogo composto por 

unidades oracionais e não oracionais. As unidades não oracionais destacadas 

em negrito cumprem as funções de negação, confirmação e de demonstração 

de entendimento ou de manutenção da interação. Nota-se que esses 

segmentos linguísticos mantêm a coesão discursiva, facilitando a construção 

do texto oral de forma colaborativa. 

No tocante às expressões formulaicas, Lewis (1997), Bygate (2001) 

e Thornbury (2009) explicam que elas constituem um repertório que o 

falante tem de grupos de palavras ou frases pré-fabricadas de estrutura fixa 

ou semifixa.  Esses blocos de palavras cumprem funções comunicativas 

distintas dentro dos mais variados gêneros orais como, por exemplo, 

 

9 Estratégia de adição. Tradução nossa. 
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cumprimentar, mudar de assunto, voltar para o tópico inicial de uma 

conversa após uma breve digressão, sinalizar uma interrupção etc. No 

quadro abaixo, a título de ilustração, agrupamos algumas amostras: 

Quadro 2 - Exemplos de expressões formulaicas 

 
Expressões 

formulaicas 

 

Tradução Expressões 

formulaicas 

Tradução 

How’s it going? Como está? By the way ... Aliás ... 

Long time no see! Há quanto tempo! As I was saying ... Como estava 

dizendo... 

Pleased to meet 

you! 

Prazer em conhecê-

lo(a)! 

I don’t really think 

that ... 

Eu realmente não 

acho que ... 

It’s been a while 

since we last ... 

Faz algum tempo 

desde que ... 

If I had known then 

what I know now... 

Se eu soubesse o 

que se 

Fonte: Criado pelos autores 

 

Lewis (2001) destaca que o desenvolvimento da fluência 

comunicativa está intimamente ligado à quantidade de expressões 

formulaicas que compõem o repertório linguístico do aprendiz. Bygate 

(2001) e Preuss (2014) mencionam que quanto maior for esse acervo, menor 

a necessidade de sobrecarregar a memória durante a formulação de novos 

enunciados. O uso automatizado dessas fórmulas proporciona ao falante 

tempo para pensar em outros aspectos da produção oral como, por exemplo, 

no registro mais apropriado para o contexto sociointeracional.  

Para a automatização e, por conseguinte o desenvolvimento da 

fluência, Bygate (2001) e Thornbury (2009)  destacam que a repetição de 

tarefas envolvendo os gêneros orais estudados ao longo do curso pode ser 

uma estratégia didático-pedagógica de fundamental importância. 

Preuss (2014, p.172) enfatiza que “a automatização é necessária 

devido à capacidade limitada de atenção, que dificulta o controle consciente 

e simultâneo da conceitualização, da formulação e da articulação”. Grosso 
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modo, a conceitualização compreende os mecanismos cognitivos 

relacionados ao planejamento prévio da fala. Nesse estágio, o falante deve 

considerar o gênero oral (uma história, entrevista etc.), o tópico (ou assunto) 

que será abordado e o propósito comunicativo (entreter, informar etc.). A 

formulação, por sua vez, consiste na identificação da estrutura do gênero 

discursivo, na seleção dos elementos léxico-gramaticais e na revisão das 

regras de pronúncia e entonação. Finalmente, a articulação abrange o uso 

dos órgãos da fala. Nas palavras de Preuss (2014, p.170), “a partir disso, o 

plano de fala se converte em fala real”.  

Todos esses estágios estão intimamente imbricados e acontecem em 

milésimos de segundos (BYGATE, 2001). Goh e Burns (2012) enfatizam a 

importância de ensinar de forma explícita estratégias que visam ao 

aprimoramento e monitoramento dessas etapas do sistema de produção da 

fala. Assim, segundo as autoras, o professor pode ajudar seus alunos a 

desenvolverem a oralidade respeitando as especificidades e contingências 

dessa modalidade. 

 

3 A LINGUAGEM ORAL COMO UM SISTEMA DENTRO DE 

SISTEMAS 

 

Conforme observado, a linguagem oral é um fenômeno complexo 

que envolve o funcionamento de mecanismos cognitivos bem como 

elementos pragmático-discursivos subjacentes ao contexto 

sociocomunicativo. Borges e Paiva (2011) definem a linguagem como um 

sistema aberto no qual novos componentes são agregados, fazendo com que 

mude e se auto-organize constantemente. No entanto, os sistemas complexos 

são ao mesmo tempo abertos e fechados. Abertos, porque estão naturalmente 
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inseridos em um contexto maior e encontram-se sob a influência constante 

de variáveis intervenientes externas que, eventualmente, produzirão novos 

padrões de comportamento, o que Morin (2000, 2005) define como 

emergências. Fechados, porque a própria unidade organizada, para manter a 

sua existência, recorre a dispositivos de regulação, controle e subordinação 

das partes ao todo (MORIN, 2000, 2005). 

Podemos ilustrar essa dinâmica sistêmica sob a ótica da linguagem, 

observada num evento comunicativo. A negociação de significados, por 

exemplo, é um processo de natureza interativa e colaborativa, ou seja, aberta 

a fatores externos de ordem sociocognitiva. Mas é ao mesmo tempo fechada 

na medida em que o gênero oral de que participam os interlocutores 

circunscreve regras e sequências rotinizadas de interação. Essas, uma vez 

quebradas, podem causar estranhamento ou, até mesmo, a ruptura na 

comunicação.  

Ao defenderem uma abordagem complexa de ensino de línguas, 

Borges e Paiva (2011) compreendem que os sujeitos (docentes e discentes), 

assim como o próprio processo de ensino/aprendizagem, podem ser 

concebidos como sistemas adaptativos complexos (SAC). A inclusão do 

vocábulo adaptativo decorre da ênfase dada à dinamicidade desses sistemas 

em oposição à noção de estaticidade que subjaz ao conceito de produto no 

âmbito educacional. Nessa perspectiva, Borges e Paiva (2011, p. 344)  

ressaltam que “[...] somos seres que aprendem e que mudam porque somos, 

nós mesmos, sistemas complexos que se auto-organizam para poder 

sobreviver como seres que usam a língua(gem) para pensar, comunicar e 

agir na interação com o meio e com nossos pares”.  
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Goh e Burns (2012) apresentam proposta semelhante. Essa 

especificamente voltada para o ensino da língua falada, da qual se parte de 

um sistema mais abstrato, o metacognitivo, acessado por meio da (auto) 

reflexão por parte do aluno sobre suas habilidades orais preexistentes, à 

avaliação de seu próprio desempenho com base nas convenções e estruturas 

linguísticas características do gênero discursivo estudado.  

Borges e Paiva (2011, p. 349) afirmam que todo sistema evidencia 

padrões de comportamento “razoavelmente estáveis”. No entanto, mesmo 

que o professor tente desestabilizar esses padrões por meio de intervenções 

pedagógicas, a aprendizagem é um processo não linear, dinâmico, sensível 

a condições iniciais e sobre cujas bifurcações não há controle. Nesse sentido, 

Morin (2000, p.89), afirma que “pode-se, com certeza, considerar ou 

calcular os efeitos em curto prazo de uma ação, mas seus efeitos em longo 

prazo são imprevisíveis”.  

Ainda que seja corolário de um minucioso processo de reflexão e 

fortemente fundamentada, uma intervenção pedagógica é ao mesmo tempo 

uma aposta, uma vez que, segundo Morin (2000, p. 88) “toda ação escapa à 

vontade de seu autor quando entra no jogo das inter-retro-ações do meio em 

que intervém”. Esse meio é composto por um imbricamento de sistemas no 

qual um é parte de uma outra totalidade, e a existência desta implica a 

existência de outras (MORAES, 2004, 2008; MORIN, 2000, 2005). Ao 

adotarmos o conceito totalidade/parte como princípio norteador para uma 

abordagem complexa de ensino, entendemos que: 

[...] todo e qualquer objeto do conhecimento ou sistema 

necessita ser concebido de maneira relacional, como algo que 

está inserido em um determinado contexto, em um 

determinado ambiente, do qual é dependente. Assim, pensar de 
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maneira complexa é ser capaz de compreender o objeto e seus 

respectivos vínculos ou relações. (MORAES, 2004, p.154) 

Esse olhar mais abrangente e relacional nos permite hibridizar nossas 

práticas pedagógicas, ou seja, adaptar nossas aulas de modo a atender às 

necessidades de nossos alunos por meio da adoção de técnicas de ensino 

diversificadas. Trabalhar com as quatro habilidades linguísticas de forma 

integrada, mesmo quando o objetivo específico seja o desenvolvimento de 

habilidades orais. Considerar elementos pragmático-discursivos, além dos 

sistemas linguísticos da escrita e da fala, que subjazem ao ato comunicativo. 

E, dessa forma, não limitar a exposição dos alunos a exemplos de uso da 

língua estudada, como se a aprendizagem fosse um sistema linear, previsível 

e controlável. 

4 TECNOLOGIAS DIGITAIS COMO RECURSOS DIDÁTICOS 

POTENCIALIZADORES DO MOVIMENTO DIALÉTICO ENTRE AS 

PARTES E O TODO 

 

Ao se adotar um ambiente virtual de aprendizagem, saímos de um 

sistema, a sala de aula, com suas convenções características, e onde a figura 

do professor é naturalmente a que detém mais poder, para um ambiente de 

dinâmica interativa mais horizontal. Atualmente podemos encontrar 

diversos trabalhos de pesquisa em que se analisa o uso do aplicativo 

WhatsApp, por exemplo, como ambiente virtual informal de aprendizagem. 

Os objetivos, contextos e sujeitos participantes são os mais variados 

(SEVERO, 2016; SOUZA, 2016; MARTINS, 2017; JONUSAN, 2017; 

ARAGÃO, 2018).  Essas pesquisas demonstram que quando hibridizamos o 

ensino, isto é, quando mesclamos o ensino presencial com o online, temos o 

tempo e o espaço de prática do conteúdo estudado potencializados. A 

facilidade de compartilhamento de dados (vídeos, arquivos de áudio, textos 
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etc.) e a possibilidade de revisão desses materiais a qualquer momento, em 

qualquer lugar, também proporcionam ao aluno uma rotina de estudo mais 

personalizada. 

O uso da linguagem digital e o ambiente virtual tornam a dinâmica 

de ensino/aprendizagem mais atraente, especialmente para o público 

adolescente, o qual está acostumado a interagir com outros usuários, 

produzindo e/ou consumindo conteúdos na Internet (UNESCO, 2014; 

BRASIL, 2017). Assim, cabe ao professor estimular a interação dessa 

multiplicidade de sistemas de aprendizagem e construir democraticamente 

um ambiente agradável, desafiador e colaborativo. Esse é um dos papéis 

atribuídos ao professor do século XXI, o qual Morán (2015, p.24) denomina 

“gestor de aprendizagens múltiplas e complexas”. 

Outra vantagem destacada a respeito do uso de tecnologias digitais é 

o maior contato com exemplos de uso reais e contextualizados da língua 

falada proporcionado pelo compartilhamento de materiais audiovisuais 

(JONUSAN, 2017). Esses recursos, quando utilizados com propósitos 

didáticos, podem auxiliar o professor a estabelecer conexões entre as partes 

e o todo no tocante ao sistema linguístico da fala. Em outras palavras, além 

das regras para a construção de frases ou enunciados, o professor pode 

chamar a atenção de seus alunos para outros elementos importantes de 

caráter pragmático-discursivo subjacentes à comunicação. É o que Goh e 

Burns (2012) caracterizam como uma abordagem explícita de ensino da 

oralidade. Muitos desses elementos podem ser observados, interpretados e 

discutidos por meio da exibição e análise de vídeos de entrevistas, 

apresentações ou filmagens caseiras sobre o cotidiano de um estudante de 

intercâmbio em um país de língua inglesa, por exemplo.  
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 Desse modo, vamos de encontro às práticas tradicionais de ensino 

que, segundo Widdowson (1991), tendem a exercer um suposto controle 

sobre o processo de aprendizagem do idioma mediante a imposição de 

limites rígidos à quantidade de insumo ao qual tem o aprendiz ao longo do 

curso.  

[...] as amostras de linguagem são gradualmente dosadas e 

filtradas para o aprendiz por meio da seleção e gradação 

cuidadosa de maneira a expô-lo a pequeninas porções de 

linguagem de cada vez. Com esse tipo de controle fica muito 

difícil para a linguagem qualquer outra coisa que não exemplos 

de forma. O processo de filtragem deve necessariamente tornar 

extremamente difícil para o aprendiz responder na língua-alvo 

de maneira autêntica. Ao apresentar fragmentos de dados da 

nova língua de cada vez ao aprendiz é muitíssimo provável que 

se acabe representando a língua-alvo como algo muito 

diferente da língua que ele aprendeu como sua língua materna 

(WIDDOWSON, 1991, p.217) 

 

Conforme destacado por Borges e Paiva (2011), a aprendizagem é 

uma unidade complexa organizada sobre a qual o professor não tem poder 

de controle, bem como é difícil prognosticar experiências prévias vividas 

por seus alunos no tocante ao uso do idioma que podem contribuir para a 

dinâmica das aulas. Hoje, na internet, existe uma miríade de possibilidades 

de contato com a língua inglesa, quer de maneira receptiva assistindo a 

conteúdos produzidos no idioma, quer de maneira ativa, por meio da 

comunicação nas modalidades escrita ou oral através de jogos online ou em 

salas de bate-papo, por exemplo.  

Sabendo-se disso, ao invés de limitar o acesso ao todo, ou seja, ao 

uso caoticamente organizado da língua em contextos reais de comunicação, 

Widdowson (1991) já vislumbrava uma perspectiva complexa de ensino ao 

recomendar que a atenção do aprendiz fosse apenas direcionada. Nesse 

sentido, abdica-se da necessidade obsessiva de compreensão de todos os 
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elementos que compõem o discurso mesmo estando envolto em toda a 

tessitura do ato comunicativo. Paradoxalmente, o aprendiz tem acesso ao 

conteúdo a que foi direcionado e, ao mesmo tempo, ao conjunto da obra. 

Criam-se, assim, infinitas possibilidades de aprendizagem além do conteúdo 

previamente planejado. 

Sob a perspectiva da complexidade, o professor pode ser visto como 

um atrator, ou seja, como um ponto ou “[...] um determinado foco interno 

que atrai o sistema para si” (MORAES, 2008, p.219). Nesse sentido, um de 

seus objetivos é estimular novos padrões de comportamento por meio de 

perguntas, da formulação de questões ou criação de situações-problema que 

desafiem a capacidade criativa e intelectual de seus alunos, sem incorrer no 

erro de desresponsabilizá-los da coautoria na construção do conhecimento. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como objetivo discorrer sobre o processo de 

ensino/aprendizagem da oralidade em língua inglesa tendo o conceito 

totalidade/parte do pensamento complexo como princípio norteador. 

Substanciado em reflexões acerca das características inerentes aos sistemas 

adaptativos complexos, advogou-se uma abordagem complexa de 

ensino/aprendizagem da oralidade na qual outros sistemas fossem 

considerados de maneira mais abrangente e relacional sem negligenciar as 

peculiaridades da fala. 

As reflexões aqui apresentadas se coadunam com as mais recentes 

descobertas científicas que apenas evidenciam a dinâmica intrínseca da vida. 

Nada fora da normalidade. A normalidade, por sua vez, é naturalmente, 

caoticamente, organizada e complexa. Assim como todos os fenômenos 

biopsicossociais também o são, isto é, dinâmicos, não lineares, 
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imprevisíveis, auto-organizadores e interdependentes. Assim, para melhor 

atendermos às demandas educacionais atuais, precisamos levar em conta 

essas particularidades inerentes a todos os sistemas adaptativos complexos 

que constituem o processo de ensino/aprendizagem: a sala de aula, seus 

sujeitos e suas relações e idiossincrasias, a linguagem, os textos construídos 

colaborativamente etc. Para tanto, é fundamental adotarmos práticas 

didático-pedagógicas integradoras e contextualizadas que possam ser 

adaptadas ao longo do caminho de acordo com as bifurcações encontradas.  

Enfim, é preciso que mudemos nossa forma de pensar e estejamos 

mais abertos às complementaridades e que aceitemos menos as polaridades. 

Tal mudança paradigmática nos ajudaria a construir, como almeja Morin, 

uma civilização da religação, fundamentada nas aprendizagens da religação, 

da complexidade e do amor. Desse jeito, mudando-se a consciência, talvez 

possamos mudar a realidade. 
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4 O CORPO E A ESCOLA: HUMANIZAÇÃO, EXPRESSÃO E LIBERDADE 

Leandro Martins Costa 
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Rafaela Albergaria 

Marco Antonio Santoro Salvador 

 

1 INTRODUÇÃO 

Pensar o corpo na escola e/ou na sociedade pode ser um exercício de 

enxergar o ser humano de forma integral (CAPRA, 2006). Partindo-se da 

ideia que não somos seres fragmentados - “corpo x mente”, “razão x 

emoção”, da forma com que a sociedade e, consequentemente, a escola, 

insiste em praticar – tentaremos olhar para este corpo de maneira 

diferenciada. Como escreveu Medina (1983): somos corpo – em 

contraposição ao “temos um corpo”.  

O objetivo deste trabalho é propor possibilidades de humanização 

das relações existentes na prática pedagógica, principalmente no que diz 

respeito às intervenções realizadas sobre o corpo do educando, ou melhor, 

para ser coerente com a proposição acima, sobre o educando - que é, 

sobretudo, corpo. 

Por humanização podemos entender o processo de respeito ao 

posicionamento, à ética, ao estar no mundo do outro, ou seja, respeito à 

diversidade, ao jeito de ser, à corporeidade presente em cada pessoa. 

Humanizar é sensibilizar o olhar para nos enxergarmos como pessoas e não 

mais como máquinas, números ou coisas. (FREIRE, 1987). Humanizar o 

corpo pode servir a proporcionar momentos, vivências, oportunidades, deste 

mesmo corpo se sentir livre, sem amarras, autônomo e criador de novas 

possibilidades para um mundo melhor (FREIRE, 2011). Humanização passa 
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obrigatoriamente pelo fim da opressão sobre o corpo (BOAL, 1980; 

FREIRE, 1987). 

Seguindo a concepção de que somos seres integrais e de que todas as 

nossas experiências são experiências corporais, aprofundemos um pouco 

mais sobre o controle e as intervenções exercidas ao longo do tempo sobre 

este corpo, bem como propostas de tensionamento deste quadro, sobretudo 

na escola. 

2 CORPO DÓCIL, CORPO DISCIPLINADO 

Foucault (2004), no capítulo “Corpos Dóceis” começa descrevendo 

como é um soldado no início do século XVII. O soldado leva os sinais 

naturais de seu vigor e coragem, um homem que se torna soldado é 

reconhecido de longe, e continuando na descrição que ele seria ágil e forte. 

Um século e meio depois Foucault vai argumentar que o soldado se tornou 

uma máquina, um instrumento. O camponês foi transformado em soldado e 

este é disciplinado para ter ousadia, ter um olhar forte e aguardar a ordem 

do seu comandante.  

O corpo é visto como objeto e alvo de poder. O livro do homem 

máquina foi escrito em dois momentos: o primeiro por Descartes, que foi 

seguido posteriormente por médicos e filósofos, e o segundo por técnicos 

políticos em que se refletia sobre corrigir e controlar as operações do corpo. 

Esses dois registros são bem distintos: como nos coloca Foucault, tratava-se 

ora de submissão e utilização, ora do corpo dócil que pode ser submetido, 

utilizado. 

Certamente não é a primeira vez que o corpo é objeto de 

investimentos, o corpo sempre está preso a qualquer tipo de sociedade tendo 

suas limitações e obrigações a cumprir. No entanto, as técnicas agora são 
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diferentes. A escola trata do corpo, das massas como se fosse uma unidade 

mantendo o nível mecânico, através dos gestos, a rapidez e a busca pela 

eficiência. Depois vem o objeto e em seguida o controle.   

O autor considera que esses métodos permitem o controle minucioso 

do corpo em que podemos denominar de “disciplina”. A disciplina sempre 

esteve presente, mas desde o século XVII ela se tornou uma forma de 

domínio. O momento histórico desta disciplina é quando não visa mais o 

aumento das habilidades e sim da obediência. 

Assim, a disciplina cria sujeitos submissos, corpos dóceis. Forma-se 

então uma política das coerções que é um trabalho minucioso sobre o corpo, 

uma manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus 

comportamentos.  

Nessa grande tradição da eminência do detalhe, vieram, sem 

dificuldade, todas as meticulosidades da educação cristã, da pedagogia 

escolar ou militar, de todas as formas, finalmente, de treinamento. Para o 

homem disciplinado, como para o verdadeiro crente, nenhum detalhe é 

indiferente.  A observação do detalhe para o uso do homem muda e consigo 

se modifica um conjunto de técnicas do processo; nasce assim o homem 

humanista. 

A disciplina divide o homem em diversos espaços: são locais 

protegidos que encarceram certos indivíduos e assim as técnicas 

disciplinares podem entrar em voga. Podemos citar, por exemplo, os 

colégios no modelo de convento e internato e os quartéis onde se fixa o 

exército. A fábrica também encarcera o operário, pois ela quer que ele 

concentre suas forças na produção. Podemos transferir este exemplo por 
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analogia para as salas dos colégios, para as celas dos quartéis, nos leitos dos 

hospitais. 

Com esse  tipo  de  distribuição  dos  indivíduos  num  determinado  

espaço  geográfico,  diz  Foucault (2004),  se  estabelece  uma  espécie  de  

“localizações  funcionais”,  lugares-chave  na  localização  dos  indivíduos: 

assim a organização na localização é uma forma de disciplina, de impor uma 

ordem. 

O controle de atividade serve, então, para que não haja desperdício, 

para que o controle se mantenha. O tempo penetra o corpo e com ele todos 

os controles minuciosos de poder, assim há o padrão do horário, não  pode 

haver entretenimento, o tempo passa e é controlado.  

O corpo dócil está inserido no controle do tempo, relacionado à 

lógica do poder disciplinar, que controla o tempo para começar e para 

finalizar, impondo ao indivíduo um esquema socialmente aceito. O poder se 

articula diretamente sobre o tempo, realiza o controle dele e garante a sua 

utilização de forma adequadamente disciplinar. Foucault ainda observa que 

existem técnicas administrativas e econômicas de controle e que estão 

inseridas em todas as partes: a ordem é a disciplina.  

Portanto, as práticas de localizações do indivíduo com o seu 

deslocamento e permanência são importantes. A disciplina não é mais uma 

arte de repartir os corpos, separá-los, mas de extrair e acumulá-los diante do 

tempo, de compor uma força eficiente.  

O corpo se constitui como uma peça única, uma máquina. Na era 

clássica, as nações vão se confrontar com suas grandes estratégias políticas 

e econômicas. Viu-se nascer uma tática militar aprimorada; os Estados vão 

exercer o controle das forças individuais.  
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Foucault (2004) contrasta as formas de exercício de poder. Elas se 

mostram a partir do tratamento concedido ao indivíduo criminoso que ainda 

permanece em nosso cotidiano. O autor tenta estudar a metamorfose dos 

métodos punitivos a partir de uma tecnologia política do corpo onde se 

poderia ler uma história comum das relações de poder e das relações de 

objeto. 

A instauração e o desenvolvimento de instituições que servem de 

apoio ao aparelho do Estado, trazendo a vigilância e a reclusão, são a 

instauração do panoptismo, no qual a sociedade do espetáculo transforma-

se na civilização de vigilância em que o controle é ininterrupto. 

As instituições escolares possuem sua forma de controle de 

ordenamento social. Os alunos são divididos por séries, de acordo com a 

faixa etária, e, posteriormente, por turmas, de acordo com o comportamento 

desenvolvido. Os alunos devem usar uniformes padronizados, vestimentas 

que os identifiquem de imediato. Devem acessar a escola em fila, ou outra 

forma de ordenamento, e devem sair da sala de aula somente com a 

permissão de um professor. 

As penalidades aos estudantes se ressignificaram, saindo das 

coerções físicas para as coerções morais, estas ainda presentes em alguns 

discursos produzidos no cotidiano das escolas, da ameaça ao estudante de 

reprovação, castigos e até mesmo o encaminhamento para conselhos 

tutelares.  Todas essas ditas “ameaças” de certa forma ocorrem no ambiente 

escolar, na qual os alunos então devem seguir as normas de conduta para que 

a disciplina se mantenha. De acordo com Dalcin (2006, p. 90): 

O desabono dos castigos corporais, somado ao projeto 

civilizador, modernizador, fez com que outros tipos de 

punições passassem a ter um estatuto de reconhecimento social 
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maior. Assim, os castigos morais ganharam força e aprovação 

social, sendo, provavelmente, os meios mais utilizados de 

punição da história da escolarização. Se analisarmos, 

perduraram até hoje, mudando, com o passar dos tempos, 

apenas a sua roupagem, mas mantendo o seu intuito de calar 

fundo nas almas, e de usar meios psicológicos que causavam 

humilhação como principal mecanismo para a 

disciplinarização.  

 

Para Foucault (2004), a disciplina, dessa maneira, cria sujeitos 

submissos, corpos dóceis. Forma-se então uma política das coerções que são 

um trabalho sobre o corpo, uma manipulação calculada de seus elementos, 

de seus gestos, de seus comportamentos.  

4 O CORPO HISTORICAMENTE CONTROLADO E A CONSCIÊNCIA 

 

Diversos autores, em épocas diferentes (Gramsci, Paulo Freire, 

Marx, Boal, Foucault, dentre outros), já escreveram sobre o controle que 

governos, sistemas ou opressores exercem sobre homens e mulheres e o 

quanto este passa pelas questões corporais. Adotando uma perspectiva 

histórica, no intento de compreender as relações do corpo na sociedade, 

Martinelli e Mileski (2012) se debruçam sobre o trabalho de Soares (op. 

cit.p. 8): 

No livro Educação Física: raízes europeias e Brasil, Soares 

(1994) faz um relato histórico da constituição da educação 

física enquanto disciplina pedagógica, e evidencia ao longo de 

seus escritos a forma como a ciência positivista pautou as bases 

fundamentais da justificativa da educação física enquanto 

necessidade histórica de uma burguesia que se firmava como 

hegemônica na Europa do século XIX (...) Esse modelo de 

sociedade, de modo de produção, pautado na abordagem 

positivista de ciência adota um modelo de conhecimento 

alicerçado, sobretudo, na biologia e na história natural, passa 

então a “produzir um conjunto de teorias que passarão a 

justificar as desigualdades sociais pela via das desigualdades 

biológicas.  
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Os mesmos autores, ainda com olhar voltado para o trabalho de 

Soares (op. cit., p.11), afirmam que “O ‘corpo’ é histórico e submetido ao 

controle social e, a educação e a educação física sistematizada são 

instrumentos pelos quais se exercerá esse controle e suas necessidades 

intrínsecas de disciplina.”  

Reforçando ainda mais tais argumentos, citam a fala da autora:  

O corpo é o primeiro lugar onde a mão do adulto marca a 

criança, ele é o primeiro espaço onde se impõem os limites 

sociais e psicológicos que foram dados a sua conduta, ele é o 

emblema onde a cultura vem inscrever seus signos (SOARES 

apud MARTINELLI e MILESKI, 2012, p. 10). 

 

Daolio (1995) traz outro enfoque ao tema, referindo-se às 

padronizações e “inCORPOrações” que realizamos ao longo da vida: 

(...) nós somos animais incompletos e inacabados que nos 

acabamos através da cultura – não através da cultura em geral, 

mas através de formas altamente particulares de cultura (...) o 

que caracteriza o ser humano é justamente a sua capacidade de 

singularização por meio da construção social de diferentes 

padrões culturais (GEERTZ apud DAOLIO, 1995, p. 31). 

Ainda assim, baseando-se em Silva, Daolio (1955, p.35) coloca o 

controle como algo fundamental para nossa existência: “O controle do corpo 

aparece, portanto, como necessário ao surgimento da cultura (...). O seu 

controle, (do corpo) torna-se necessário para o surgimento do universo da 

cultura como condição de humanidade”. Para o autor, o homem se apropria 

da cultura através de seu corpo: 

[...] vai assimilando e se apropriando dos valores, normas e 

costumes sociais, num processo de inCORPOração (a palavra 

é significativa). Diz-se correntemente que um indivíduo 

incorpora algum novo comportamento ao conjunto de seus 

atos, ou uma nova palavra, ao seu vocabulário ou, ainda, um 

novo conhecimento ao seu repertório cognitivo. Mais do que 

uma aprendizagem intelectual, o indivíduo adquire um 

conteúdo cultural, que se instala no seu corpo, no conjunto de 
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suas expressões. Em outros termos, o homem aprende a cultura 

por meio de seu corpo (op.cit., p. 37). 

Na análise de Martinelli e Mileski (2012, p. 13): 

Daolio afirma que é preciso compreender os símbolos culturais que 

estão representados no “corpo”. Não existe corpo melhor ou pior; 

existem corpos que se expressam diferentemente, de acordo com o 

contexto no qual está inserido. A concepção de Daolio é de que o 

“corpo” é uma construção cultural e que difere dependendo do 

conjunto de significados que a sociedade escreve no corpo de seus 

membros e, portanto o controle deste corpo se dá pela cultura.  

Bourdieu (2013) não trata especificamente do controle através do 

corpo, mas de uma padronização de pensamento que ocorre por influência 

direta da cultura e coloca a escola como algo fundamental em nossa vida 

porque, segundo ele, a criação de um consenso é importante para: nossa 

comunicação, transmissão de ideias e vida em sociedade. Embora este autor 

não fale especialmente sobre as questões de dominação pelo corpo, podemos 

estabelecer relações sobre o quanto nosso comportamento, pensamentos e 

ações seguem um raciocínio, uma lógica, que muitas vezes não nos damos 

conta de como foram formados.  

Medina (1983, p.12) contempla o assunto contribuindo de forma 

diferente, quando diz que: 

 [...] os problemas pertinentes à educação, ao comportamento geral do 

homem e à sua própria liberdade estão diretamente ligados ao sentido 

humano dado a ele. Afinal, é bom que se entenda desde já que nós não 

temos um corpo; antes, nós somos o nosso corpo, e é dentro de todas 

as suas dimensões energéticas, portanto de forma global, que devemos 

buscar razões para justificar uma expressão legítima do homem, 

através das manifestações do seu pensamento, do seu sentimento e do 

seu movimento.  

Diante de tal entendimento, é possível observar não só o quanto a 

questão do controle passa pelo corpo, mas também que ele afeta nossa 

expressão.  Para Medina (1983):  
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No momento em que o pensamento, acanhadamente 

cristalizado e abstrato, amordaça as nossas concretas 

manifestações corpóreas, impede, ao mesmo tempo, as 

expressões mais livres e espontâneas do movimento, do 

sentimento e do próprio pensamento, enquanto fenômenos 

tipicamente humanos. 

 

Embora não mencione o controle do corpo, Edgar Morin trata de 

questões semelhantes às colocadas por Medina, relacionando, dentre outras 

coisas, com a reflexão sobre a quebra de paradigmas: 

O poder imperativo e proibitivo conjunto dos paradigmas, das 

crenças oficiais, das doutrinas reinantes e das verdades 

estabelecidas determina os estereótipos cognitivos, as ideias 

recebidas sem exame, as crenças, estúpidas não contestadas, os 

absurdos triunfantes, a rejeição de evidências em nome da 

evidência, e faz reinar, em toda parte, os conformismos 

cognitivos e intelectuais. Todas as determinações propriamente 

sociais, econômicas e políticas (...) e todas as determinações 

propriamente culturais convergem e sinergizam para 

encarcerar o conhecimento no multideterminismo de 

imperativos, normas, proibições, rigidez e bloqueios ( MORIN, 

2011, p. 26). 

 

Na tentativa de aprofundar mais o entendimento sobre o corpo, Eusse 

e Gutiérrez (2013, p.86), fundamentando-se em outros autores, chamam a 

atenção para a imagem corporal, fator intimamente ligado à expressão: 

SegúnVaquero et al.(2012, p.2), el concepto de imagen 

corporal hace referencia a La opinión que la persona tiene de 

su próprio cuerpo como totalidade o em relación a otros 

componentes como lo cognitivo, actitudinal y emocional. Por 

esto, es que La imagen corporal no se encuentra limitada a 

aspectos exclusivos de La apariencia física, y por el contrario, 

se estabelece una íntima relación entre el mundo circundante y 

la vivencia Del mismo, donde confluyen em um mismocuerpo, 

objetos, sujetos y prácticas de sujetos que configuranlo que 

vasiendo La imagen de si mismo.  

A partir desta concepção, estabelecem uma classificação, 

descrevendo tipos diferentes de imagens de corpo que a sociedade elege 

historicamente. São eles: Corpo Útil, Corpo Biológico, Corpo Máquina e 
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Corpo do Desejo.  Cada ‘tipo de corpo’ está inscrito num contexto específico 

e sofre determinada influência social, mas todos eles, segundo os autores, 

estão intimamente ligados à imagem corporal. (EUSSE; GUTIÉRREZ, 

2013). 

Assim como a imagem corporal, outro fator importante para este 

diálogo, que se apresenta entrelaçado com diversos aspectos à nossa volta, é 

a consciência. O termo não é o mesmo utilizado por Paulo Freire (1979; 

1987) para se referir à consciência crítica, mas sim, o que é usado por 

Medina (1983) quando diz que “A consciência do homem pode ser entendida 

como o estado pelo qual o corpo percebe a própria existência e tudo o mais 

que existe” (op. cit., p.23). 

Ainda que Medina tenha sido influenciado por Paulo Freire 

(MARTINELLI; MILESKI, 2012), pode-se observar que a concepção do 

termo ‘consciência’ em suas produções textuais, difere de um autor para o 

outro. Quando Paulo Freire diz que o sujeito deve conscientizar-se, ele se 

refere à consciência política, como ser social, agente de transformação da 

sociedade que, saindo do estado de alienação frente à opressão, se liberta 

através do que ele chama de consciência crítica (FREIRE, 1987). 

No caso de Medina, o termo “consciência” está diretamente 

relacionado ao corpo, ao ser humano que é um corpo e não que tem um corpo 

(MARTINELLI; MILESKI, 2012). Em outras palavras, em Medina, o termo 

ganha conotação existencial, não excluindo ou sendo oposta à concepção de 

Paulo Freire, mas apresentando-se de forma diferente. 

Baseando-se em Merleau-Ponty, que relaciona consciência com 

percepção, Medina (1983, p.23) afirma que “a consciência é um fenômeno 

que se aproxima muito mais do corpo orgânico concreto que das abstrações 
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– enquanto considerações isoladas – de espírito, mente ou alma”. E vai além, 

quando reitera que “É nas manifestações do nosso corpo, através da 

consciência, que podemos situar mais concretamente o problema da 

liberdade [...]”. 

Para Martinelli e Mileski (2012, p. 6), a liberdade ter sido citada (e 

relacionada com a consciência) por Medina tem estreita relação com a época 

em que o livro foi publicado, pelo contexto de pós-transição entre ditadura 

e democratização e mais: 

A partir deste entendimento o autor se apoia na teoria de Paulo 

Freire e tece uma relação entre consciência e corpo e educação 

libertadora, defendendo a necessidade de um processo de 

consciência coletiva em que os homens se firmem como 

sujeitos da história. A questão da liberdade, da consciência 

coletiva e os homens como sujeitos da história, emergem nesse 

mesmo contexto histórico de crítica à ordem social e política 

vigente e se manifesta como uma discussão que ficou por muito 

tempo reprimida/obscurecida. 

 

Pode-se afirmar que Medina apresenta a consciência como um fator 

existencial em um primeiro momento, mas ao relacionar com as ideias de 

Paulo Freire, transforma essa consciência em algo político, histórico e social, 

ampliando seu conceito de consciência, estabelecendo uma relação direta 

com a tensão opressão x liberdade. 

  É possível observar que, mesmo trinta e um anos depois dessa 

publicação de Medina (1983), o termo liberdade ainda pode ser utilizado 

como algo a ser almejado, através do movimento, numa perspectiva que 

contrarie a padronização vigente, ainda tão presente nas aulas de Educação 

Física.   

Na perspectiva de Edgar Morin (2011), que propõe uma Educação 

para a compreensão e aproveitando a definição de Mário Sérgio Cortella 
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(2013, p. 62), que diz “que o verbo compreender vai além da ideia de 

entender ou saber; o significado original é de incluir, envolver e abraçar”, 

pode-se vislumbrar uma educação como prática de liberdade, de respeito a 

esse corpo, já tão massacrado historicamente e que tenta no cotidiano 

superar a padronização da cultura fabril, ainda instalada em nossas escolas.  

É preciso, pois,  romper com este paradigma e, para tal empreitada, 

é necessário que possamos começar a falar em espontaneidade, expressão, 

dentre outras significações mais relacionadas à liberdade do que à opressão. 

Ao seguir este raciocínio, pode-se dizer que a ampliação da 

expressão ganha sentido, uma vez que a expressão demonstrada até o 

momento por nossos educandos representa corporalmente o contexto em que 

vivem. 

5 O CORPO NA ESCOLA: UM POSSÍVEL OLHAR 

A reflexão sobre a leitura e a prática é inevitável. As discussões 

remetem ao quanto à escola ainda não compreende a importância do papel 

do corpo no processo de ensino-aprendizagem. A escola, como uma 

instituição eminentemente moderna, traz consigo formas muito peculiares 

de tratar o corpo, modelando-o de acordo com interesses civilizatórios e, nas 

práticas corporais, percebemos um constante esforço de negação do corpo. 

Essa condição é consequência da distinção promovida pela escola no que 

tange ao corpo e à mente, onde esta é tratada com superioridade e aquele 

como instrumento de produção e eficiência (OLIVEIRA, 2006). 

O foco maior, herdeiro do paradigma newtoniano-cartesiano 

dominante no século XIX e que valorizava o racionalismo, a cientificidade 

e a fragmentação das ciências, continua sendo para os trabalhos com a 

mente, para as inteligências lógico/matemática e linguísticas, permanecendo 
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assim o corpo como algo secundário e restrito, muitas vezes, às aulas de 

Educação Física. 

Além disso, ainda vivemos em um mundo no qual, segundo Lévy 

(1995 apud VILLAÇA, 1999), a virtualização do corpo se acentua. Tal 

virtualização não seria uma desencarnação, mas uma reinvenção do corpo, 

uma reencarnação, uma multiplicação, uma valorização, uma heterogênese, 

cujos limites, como entre a heterogênese e a alienação, entre a atualização e 

a reificiação mercadológica, entre a virtualização e a amputação, entre a 

insularidade coletiva ou tecnodemocracia. 

É notória a falta que os trabalhos corporais fazem no cotidiano da 

escola, e como são produtivos quando estes ocorrem, facilitando no processo 

de aprendizagem significativa por estimular, além da interdisciplinaridade, 

a cooperação, a autoestima, o pensar juntos, o trabalho em equipe, entre 

outros.  

As possibilidades para o trabalho corporal nas escolas são inúmeras, 

e cabe apenas ao professor pesquisar e/ou criar formas de aliar o conteúdo 

com a prática corporal, que não mais pode trabalhar dissociada. Até porque 

vivemos em uma sociedade do conhecimento, da globalização, onde as 

tecnologias imperam e o corpo só é valorizado e entra em cena quando o 

assunto é moda e físico atraente.  

No caso da escola, observa-se a experimentação corporal apenas nas 

aulas de Educação Física, quando a corporalidade necessitaria ir além desta 

disciplina. Cabe a nós, professores, pensar estratégias para utilizar e 

valorizar esse corpo, que devem e podem estar articulados a todas as 

disciplinas e campos do conhecimento. Devemos atentar que a escola é o 

lugar institucional de realização de experiências formativas, e por isso temos 
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a obrigação de mostrar aos nossos alunos a busca pela maior reflexão sobre 

nossa dimensão corporal, com base no reconhecimento de si e do outro.  

6 O MOVIMENTO HUMANO NUMA PERSPECTIVA LIBERTADORA, 

TRANSFORMADORA 

 

Após desenvolver sua consciência, o sujeito tem maiores condições 

ou recursos para se sentir mais autônomo e ‘dono de si’, considerando que a 

expressão acontece e acontecerá sempre, independente desta consciência. 

Por vezes, essa expressão poderá estar atrelada simplesmente a uma 

reprodução, de acordo com o contexto histórico: a música do momento, a 

última moda, e/ou diversos outros fatores que podem influenciar uma 

pessoa. Acredita-se que o diferencial, ao se desenvolver a consciência, é 

permitir ao educando um leque maior de opções, tanto em termos de 

repertório motor, quanto de possibilidades desportivas, artísticas, lúdicas e 

de aprendizagem. De certa forma, é possibilitar a continuidade da vida que 

já existia antes da escola: 

(...) as crianças que entram na escola, antes disso, correm, 

saltam, riem, brincam de todas as coisas e depois nos bancos 

escolares, tornam-se alunos despojados de todas as coisas que 

possuíam. Talvez o erro esteja em achar que aquelas coisas de 

fora da escola são da natureza; e as da escola, da sociedade. Eu 

diria que nem uma coisa nem outra. Aquelas coisas de fora da 

escola são a cultura da criança que nunca é matriculada, e as 

coisas da escola não são bem as coisas da sociedade (FREIRE 

apud DAOLIO, 1995, p.10). 

 

Atualmente, já existem experiências que procuram romper com esta 

lógica, seja através de uma nova arrumação das cadeiras em sala, seja com 

a participação mais ativa dos estudantes em todos os processos de decisão 

no interior da escola. Porém, observa-se que estas iniciativas são casos 

isolados, talvez até pela dificuldade em fazer diferente do que já vem sendo 
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feito há anos: uma educação voltada mais para a reprodução, memorização, 

obediência sem questionamento, em detrimento de outros aspectos que 

talvez fossem mais importantes do ponto de vista da formação do sujeito 

autônomo, como criatividade, cooperação, autonomia, dentre outros. 

Pensar em modificar este cenário passa fundamentalmente por 

modificar toda uma estrutura que foi sendo construída e fortalecida por anos 

e anos: a da escola fragmentada. 

A supremacia do conhecimento fragmentado de acordo com as 

disciplinas impede frequentemente que se opere o vínculo entre as partes e 

a totalidade e deve ser substituída por um modo de conhecimento capaz de 

apreender os objetos em seu contexto, sua complexidade, seu conjunto. É 

preciso ensinar os métodos que permitam estabelecer as relações mútuas e 

as influências recíprocas entre as partes e o todo em um mundo complexo 

(MORIN, 2011, p. 16). 

Diante de tal constatação, faz-se necessário pensar em políticas 

públicas que contemplem mudanças significativas não só em termos de 

estrutura física ou ampliação de carga horária dos alunos, mas também na 

possibilidade de aprofundar a discussão com os atores dessa escola, no 

intuito de transformar os currículos, a forma como concebemos e 

enxergamos a educação e reorganizar de forma contundente o pensamento 

do professor: este profissional que por muitas vezes tem um compromisso 

quase visceral com seus educandos. Para tanto, é preciso considerar que: 

Os professores são mais que os livros que leram, os discursos 

que ouviram, as correntes pedagógicas que se impuseram. Os 

professores, quando falam, falam de suas vidas. Falam aos 

nossos olhos, ouvidos e peles (...) a aula de Educação Física 

serve para tudo. Os professores de Educação Física não 

escapam à síndrome do Super-Homem. Não querem o mínimo 

ou o suficiente; querem o máximo. Não basta ensinar 
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conteúdos específicos; julgam ter o poder de mudar as vidas 

dos alunos, de mudar a sociedade. (FREIRE apud DAOLIO, 

1995, p. 9).  

Talvez um dos caminhos para se assumir tal postura, crítica e ao 

mesmo tempo esperançosa, seja exercitar a coerência entre o que se faz e o 

que se fala, pois, como nos ensina Paulo Freire (1996): “A teoria sem a 

prática vira 'verbalismo', assim como a prática sem teoria vira ativismo. No 

entanto, quando se une a prática com a teoria tem-se a práxis, a ação criadora 

e modificadora da realidade”. 

E a questão da coerência entre o que se faz e o que se fala não é uma 

preocupação recente, ou somente dos educadores, mas algo que está presente 

desde a Grécia antiga. Platão, em seus Diálogos, reproduz o que, segundo 

ele, poderia ter sido uma fala de Sócrates: “Acredito ser melhor que minha 

lira esteja desafinada [...] e que a maioria dos homens de mim discorde e a 

mim contradiga do que eu estar em contradição e fora de sintonia comigo 

mesmo.” (PLATÃO apud MILLER, 2012, p. 61). 

A partir da consciência crítica exercitada por meio da educação 

libertadora, comprometendo-se como sujeito histórico, o educador poderá 

adquirir então a confiança necessária, além do suporte teórico fundamental 

para respaldar sua prática, para propor atividades, reflexões e metodologias 

que contribuam para o desenvolvimento do educando. Ao chegar a esse 

ponto, poderá vislumbrar mudanças significativas ‘no mundo ao seu redor’. 

Em relação ao corpo não seria diferente: 

Alguém já disse que quando a evolução cultural do homem não 

pode seguir o seu caminho natural e efetivo, no sentido de uma 

promoção verdadeiramente humana, só uma revolução é capaz 

de fazê-la (...) uma revolução verdadeira exige a participação 

crítica de toda uma coletividade interessada em melhorar o 

padrão cultural de todos os seus membros. Uma revolução 

cultural do corpo igualmente exige essa participação crítica, 

que busque a promoção efetiva do homem brasileiro em todos 
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os seus aspectos (...) essa revolução cultural é um projeto a ser 

abraçado por todos aqueles que começam a perceber a 

necessidade de se recuperar o sentido humano do corpo 

(MEDINA, 1983, pp.13 e 14). 

 

Mais uma vez reforçamos a urgência em se desenvolver uma 

expressão que permita ao corpo desvencilhar-se das amarras sociais que 

tentam a todo custo padronizá-lo, ignorando a diversidade de possibilidades 

presentes não só no corpo, mas em suas relações com o mundo, pois 

Há uma pluralidade nas relações do homem com o mundo, na 

medida em que responde à ampla variedade de seus desafios. 

Em que não se esgota num tipo padronizado de resposta. A sua 

pluralidade não é só em face dos diferentes desafios que partem 

do seu contexto, mas em face de um mesmo desafio. No jogo 

constante de suas respostas, altera-se no próprio ato de 

responder. Age. (...) Nas relações que o homem estabelece com 

o mundo há, por isso mesmo, uma pluralidade na própria 

singularidade (MEDINA, 1983, p.55 e 56). 

 

No caminho de propostas para reafirmamos o conceito de práxis de 

Paulo Freire, aqui já apresentado, Boal (1980) propõe o Teatro do Oprimido 

com o intuito de transformar o espectador – ser passivo que só assiste a tudo, 

obediente, calado – em espectAtor, ou seja, sujeito da história, que pode e 

deve dar sugestões, entrar em cena, criticar e propor mudanças. Neste 

aspecto, Paulo Freire (2011, p.59) se assemelha muito a ele, quando afirma 

que: 

Não houvesse esta integração (...) fosse ele apenas um ser da 

acomodação ou do ajustamento, e a história e a cultura (...) não 

teriam sentido. Faltar-lhes-ia a marca da liberdade. Por isso, 

toda vez que se suprime a liberdade, fica ele um ser meramente 

ajustado ou acomodado. E é por isso que, minimizado e 

cerceado, acomodado a ajustamentos que lhe sejam impostos, 

sem o direito de discuti-los, o homem sacrifica imediatamente 

a sua capacidade criadora. 

 

Estabelecendo uma relação entre o Teatro do Oprimido de Boal 

(1980; 1998) e a importância da criatividade como possibilidade de 



72    

instrumento para a ampliação da expressão do sujeito (entendendo esta 

expressão como resultante de um processo mais amplo de conscientização e 

libertação), dialoguemos uma vez mais com Paulo Freire (2011, p.60) em 

uma importante reflexão: 

A partir das relações do homem com a realidade, resultantes de 

estar com ela e de estar nela, pelos atos de criação, recriação e 

decisão, vai ele dinamizando o seu mundo. Vai dominando a 

realidade. Vai humanizando-a. 

 

Seguindo estas proposições, encontramos no conceito 

“Conhecimento de si” (KUNZ, 2012) uma possibilidade de avançarmos para 

que o sujeito reconheça o seu corpo como unidade da sua consciência. 

Apesar de ser tratada no campo da educação física escolar, esta proposta 

pode facilmente ser parte integrante de um projeto maior que trate o 

conhecimento humano como algo imitável. Para Kunz (2012, p. 2):  

Não se trata de formar pessoas que se conheçam melhor, 

apenas, mas de formar gente consciente de que jamais 

conhecerá tudo de si, pois isso consiste em conhecer a 

humanidade e o mundo. É imprescindível que a educação 

desencadeie um processo de conhecimento de si por meio dos 

valores humanos encontrado em cada indivíduo, possibilitando 

condições para que cada aluno e aluna encontrem, por suas 

referências internas e não apenas do mundo exterior e dos 

outros, o que ele ou ela de fato são em relação ao mundo, aos 

outros e a si próprio.  

 

Entendemos que a cultura corporal de movimento, que não deve ser 

um campo exclusivo da Educação Física, pode contribuir para construirmos 

uma escola mais crítica, na busca de transformações sociais. Dentre alguns 

dos argumentos para a construção didática deste conceito, que vão do 

conhecimento do próprio corpo nas suas dimensões biológica, expressiva, 

sensível, da relação do corpo com o ambiente, destacamos um desses 

argumentos em que Kunz (2012, p. 34) sugere como prática do cotidiano: 



  73 

(...) promover, sempre que possível, a problematização das atividades. 

Uma problematização que permita, porém: liberdade de agir e 

descobrir formas de movimento individualmente significativas; 

conhecer e interpretar o contexto objetivo em que realizam as 

atividades, bem como a si próprio e os outros envolvidos nas 

atividades; participar nas decisões e soluções das atividades sugeridas 

e apresentadas; por fim, desenvolver a capacidade de autonomia ou 

emancipação pelas atividades, aceitando sempre diferentes soluções 

para cada atividade sugerida. 

Como sugestão de trabalho, o autor apresenta algumas categorias de 

atividades para que o estudante exercite o autoconhecimento, a saber: 

exercícios de respiração e descontração; música, movimento e ritmo; 

linguagem e movimento; arte, desenho e movimento; movimentos e 

acrobacias; movimentos e natureza. 

Partindo de tais argumentos, reflexões e proposições, podemos 

pensar interessantes possibilidades para o desenvolvimento do ser – 

considerado em sua integralidade (CAPRA, 2006), recordando sempre que 

são atitudes que não têm fim, em si mesmas, mas em aspectos mais amplos 

e intrinsecamente ligados a questões mais profundas, relacionadas ao 

contexto da educação física escolar e ao educando enquanto ser social em 

formação. 

7 CONCLUSÃO 

Entendemos que o sujeito constrói a sua relação com o mundo 

através do seu corpo, e este não deve ser visto de forma fragmentada. O 

corpo enquanto unidade significa tratar a cognição, o movimento, o afeto, a 

cultura, a história, a política, como dimensões deste mesmo corpo. 

Fragmentar o corpo é uma estratégia muito eficiente de controlá-lo, 

facilitando assim a formação de um exército de corpos submissos a ordens 

externas, sem a devida crítica, de um determinado grupo mantenedor do 
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status quo. Passamos assim a ter “corpo e mente”, “corpo e alma”, “corpo e 

espírito”, dentre outros conceitos que vão construir uma consciência de 

controle através do medo, da culpa, da ignorância. 

Com o passar da história, o controle dos corpos foram sendo 

ressignificados para manter a aceitação social. Dos castigos físicos às 

violências simbólicas, da palmatória às reprovações, a escola sempre esteve 

atenta aos movimentos dos corpos para a manutenção do seu controle na 

busca de uma efetiva disciplina. Mantê-los “dóceis” e “disciplinados” é um 

passo importante para os projetos de uma sociedade que prevê a manutenção 

dos privilégios de alguns poucos, em detrimento do sofrimento de outros 

muitos. 

Promover uma educação pelo corpo que leve o homem a se 

reconhecer como sujeito histórico, portanto constituído por uma cultura, é 

de extrema relevância pedagógica para buscarmos a emancipação dos 

homens. Fazer com que as crianças e jovens possam ser críticos e 

conscientes de suas realidades deve ser um pressuposto do ato pedagógico. 

A escola como um espaço de transmissão do conhecimento 

acumulado pelo homem ao longo da história seleciona as suas ações de 

acordo com o paradigma positivista, de valorização da racionalidade 

científica, relegando o corpo, onde as ações promovidas pelo cognitivo 

possuem maior status social. 

Como parte do nosso cotidiano, defendemos o conceito de práxis 

apresentado por Paulo Freire no que tange às propostas pedagógicas que, 

voltadas para o corpo enquanto unidade, tanto no ensino superior como na 

educação básica, como demonstramos por meio de duas ações dos 

componentes do grupo.  
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É necessário que, para isso, a comunidade escolar tenha consciência 

de que o corpo não é propriedade da Educação Física e que as práticas 

corporais são uma dimensão inerente à condição de vida do humano como 

sujeito que produz e reproduz cultura. Portanto, todo conhecimento 

trabalhado dentro da escola tem condições de assumir o movimento corporal 

como estratégia de ensino e aprendizagem. Não defendemos a falta de regras 

coletivas de convivência, de limites. Mas, sim, defendemos e colocamos em 

prática um processo de ensino de compreensão e amadurecimento da 

corporalidade e, consequentemente, a defesa da criação de condições para 

tal através do planejamento e desenvolvimento de projetos com toda a 

comunidade escolar.    

Temos clareza das condições materiais, mas sobretudo imateriais, 

que a escola se encontra. Não temos a pretensão de afirmar que tal 

empreitada – a do corpo no centro do processo pedagógico – seja fácil. Mas 

nos propomos a dialogar sobre esta perspectiva, entendendo que ela seja 

capaz de aproximar de forma altruísta os protagonistas da escola.  
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5 UTILIZANDO A PROPOSTA DOS TEMAS DE RELEVÂNCIA SOCIAL DO 

MOVIMENTO CTS PARA A CONSTRUÇÃO COLETIVA DE UM ROTEIRO DE 

AULA DE CAMPO 

Mariana Silva de Andrade 

Aline Viégas Vianna 

Eduardo Folco Capossoli 

 

1 INTRODUÇÃO 

O movimento CTS – Ciência, Tecnologia e Sociedade –,surge na década de 

60 do século passado, no contexto dos países desenvolvidos, como resposta 

ao agravamento dos problemas ambientes causados pelo pós-guerra e pelo 

desenvolvimento de uma sociedade cada vez mais industrializada. Esse 

movimento começa a questionar a visão de uma Ciência e Tecnologia (C&T) 

neutras, que resolveriam todos os problemas da humanidade, e cobra uma 

maior participação da sociedade em assuntos relacionados à C&T.  

As ideias desse movimento começam a ser incorporadas à educação, 

com o objetivo de fazer com que o ensino de Ciências contribua para que os 

alunos compreendam o papel da C&T na sociedade, consigam perceber os 

aspectos sociais, políticos e econômicos que estão envolvidos no 

desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia e para que possam tomar 

decisões conscientes no que tange os assuntos relacionados à C&T. No 

Brasil, esse movimento chega mais tardiamente, por volta dos anos 80, com 

o “objetivo de analisar as implicações sociais do desenvolvimento científico 

e tecnológico” (KRASILCHIK, 1987 apud SANTOS E MORTIMER, 2000, 

p. 113).  

Segundo Santos e Mortimer (2000, p. 119), o currículo CTS deveria se 

organizar em torno de “temas científicos ou tecnológicos que são 

potencialmente problemáticos do ponto de vista social”. A ideia é que esses 
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temas envolvam os alunos em discussões que os façam refletir sobre o papel 

da ciência e tecnologia na sociedade. Auler (2007) também cita em seu 

artigo a orientação de que os currículos CTS se estruturem em torno de temas 

com relevância social, porém o autor questiona o que são e quem define o 

que é um tema com relevância social. Auler (2007) ainda aponta a 

importância da participação do estudante na escolha dos temas, a partir de 

sua experiência de vida, o que torna o processo de ensino-aprendizagem 

mais estimulante para o aluno.  

Pensando, portanto, em uma forma de utilizar pressupostos do enfoque 

CTS em uma atividade prática que estivesse voltada para o projeto de 

dissertação do Mestrado, foi feito um levantamento com alunos do 6º e 7º 

ano de uma escola da rede privada, localizada no município de Nova Iguaçu.  

Uma das etapas do projeto de Mestrado é a realização de aulas de campo 

em espaços naturais da Baixada Fluminense. O objetivo da atividade prática 

foi realizar um levantamento com os estudantes para saber o que eles 

queriam conhecer e aprender durante as aulas de campo. Dessa forma, os 

alunos puderam participar como sujeitos do processo, contribuindo para a 

construção coletiva de um roteiro de aula de campo, que poderá tornar essa 

atividade mais prazerosa e interessante para eles. 

2 BREVE HISTÓRICO DO MOVIMENTO CTS E SUA 

INCORPORAÇÃO AO CONTEXTO EDUCACIONAL BRASILEIRO 

 

Segundo Santos e Mortimer (2000), no começo do século XX a 

sociedade passou a ter uma crença cega na Ciência e na Tecnologia, 

acreditando que todos os seus problemas poderiam ser resolvidos pelo 

desenvolvimento científico e tecnológico. Surgiram, então, os mitos da 

salvação da humanidade e da neutralidade da ciência. Todo esse cenário se 
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refletiu na educação que, no final dos anos 50, tinha a intenção de formar 

minicientistas por meio da vivência do método científico.  

Durante as décadas de 60 e 70, o papel da ciência e da tecnologia na 

sociedade começou a ser questionado. Estudos derrubaram o mito 

cientificista, mostrando que não existe neutralidade na ciência e que essa não 

é capaz de solucionar todos os problemas da humanidade. Começou-se a 

perceber que a Ciência e a Tecnologia podem interferir de maneira negativa 

no ambiente, principalmente depois da 2ª Guerra Mundial, com a bomba 

atômica e da Guerra do Vietnã, com o napalm desfolhante. Além disso, o 

agravamento dos problemas ambientais no pós-guerra, a qualidade de vida 

da sociedade industrializada, a necessidade de participação popular nas 

decisões públicas e o medo e a frustração decorrentes dos excessos 

tecnológicos contribuíram para modificar a visão da sociedade em relação à 

C&T. (SANTOS; MORTIMER, 2000; AULER; BAZZO, 2001) 

Nesse contexto, surgiram os estudos sobre ciência, tecnologia e 

sociedade, que começaram a descolar as discussões sobre C&T para o 

âmbito político e influenciaram a construção de currículos de ciências em 

todo o mundo. (AULER; BAZZO, 2001). Percebemos, então, que o 

movimento CTS surge na sociedade e é incorporado à educação, pois como 

aponta Layton (1994 apud SANTOS; MORTIMER, 2000, p. 113), existia 

uma “necessidade em formar o cidadão em ciência e tecnologia, o que não 

vinha sendo alcançado adequadamente pelo ensino convencional de 

ciências.” 

É importante ressaltar que os currículos com ênfase no enfoque CTS 

foram desenvolvidos no contexto dos países desenvolvidos, como Estados 

Unidos, países da Europa e no Canadá, que tinham objetivos educacionais 
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referentes à educação científica diferentes do contexto brasileiro. Segundo 

Auler e Bazzo (2001), nos países onde surgiu o movimento CTS as 

condições materiais estavam, em sua grande parte, satisfeitas. As 

reivindicações, portanto, eram pós-materiais, em contraste com o Brasil, 

onde grande parcela da população não tinha as condições mínimas de 

sobrevivência. Além disso, os autores apontam que o movimento CTS 

surgiu a partir dos questionamentos da população dos países desenvolvidos 

em relação ao modelo de sociedade em que viviam. Enquanto isso, os países 

em desenvolvimento, como o Brasil, impulsionados pelo discurso dos meios 

de comunicação e de outros segmentos formadores de opinião, tinham como 

meta a busca do “primeiro mundo” e desse modelo de sociedade que estava 

sendo criticado.  

Auler e Bazzo (2001) analisam o papel da Ciência e da Tecnologia na 

sociedade brasileira, voltando aos tempos do Brasil colônia, para 

compreender como se deu a introdução do movimento CTS ao contexto 

brasileiro. Segundo os autores, o nosso passado colonial, voltado para um 

modelo agrário-exportador, fez com que não houvesse um investimento 

efetivo em Ciência e Tecnologia durante os três séculos de colonização. No 

período de industrialização do Brasil, houve uma importação de tecnologia, 

mas não de conhecimentos tecnológicos e científicos, o que dificultou o 

desenvolvimento científico-tecnológico do país. Os autores apontam que 

existe uma falta de projeto de nação, que inviabiliza uma articulação entre 

ciência, tecnologia e sociedade. Citam também que a sociedade brasileira 

apresenta um baixo histórico de participação nas decisões políticas, sociais 

e econômicas do país, como consequência de um Estado que foi 

predominantemente autoritário. Para os autores, além dos conhecimentos 
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necessários para que a população participe das decisões referentes à C&T, é 

necessária também uma cultura de participação. 

Segundo Auler (2007, p. 1), o enfoque CTS no campo educacional 

tem sido maior nos países do hemisfério norte. Aqui no Brasil, o autor 

considera que esse processo ainda está em emergência. O autor realiza uma 

revisão bibliográfica e aponta como objetivos da educação CTS:  

[...] promover o interesse dos estudantes em relacionar a 

ciência com aspectos tecnológicos e sociais, discutir as 

implicações sociais e éticas relacionadas ao uso da ciência-

tecnologia (CT), adquirir uma compreensão da natureza da 

ciência e do trabalho científico, formar cidadãos científica e 

tecnologicamente alfabetizados capazes de tomar decisões 

informadas e desenvolver o pensamento crítico e a 

independência intelectual (AIKENHEAD, 1987; YAGER e 

TAMIR, 1993; WAKS, 1994; ACEVEDO DÍAZ, 1995; 

CAAMAÑO, 1995). 

 

3 O MOVIMENTO CTS E A ESCOLHA DOS TEMAS DE 

RELEVÂNCIA SOCIAL 

 

Auler (2007) aponta que existe um consenso no meio educacional para 

que os currículos CTS sejam organizados a partir de temas de relevância 

social. Santos (1992, p. 139) realiza um levantamento bibliográfico sobre o 

movimento CTS no contexto educacional e conclui que: 

A inclusão dos temas sociais é recomendada por todos os 

artigos revisados, sendo justificada pelo fato de eles 

evidenciarem as interrelações entre os aspectos da ciência, 

tecnologia e sociedade e propiciarem condições para o 

desenvolvimento nos alunos de atitudes de tomada de decisão.  

Nessa perspectiva, os temas de relevância social deveriam ser o 

ponto de partida para o ensinamento de conceitos científico. Porém, “qual a 

natureza desses temas? Ou, o que é um tema de relevância social? Quem 

define o que é relevância social?” (AULER, 2007, p. 3). Para tentar 

responder a esses questionamentos Auler (2007), em seu artigo, realiza uma 
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análise de alguns projetos que apresentam aproximações com o enfoque 

CTS. O autor analisa os Anais de dois seminários sobre CTS que ocorreram 

em Portugal (2004) e na Espanha (2006), os materiais do grupo Argo de 

Renovação Educativa, que apresenta repercussão na Espanha e América 

Latina e a coletânea “Movimento de Reorientação Curricular – Relatos de 

Práticas (1992)”, que consiste em relatos de intervenções curriculares 

produzidas quando Paulo Freire era Secretário Municipal de Educação de 

São Paulo, para avaliar também a aproximação dos pressupostos do enfoque 

CTS com os pensamentos de Paulo Freire.  

Em relação ao surgimento dos temas, na análise dos Anais não houve 

indicativo de participação dos alunos ou da comunidade escolar na escolha 

dos temas. Em mais ou menos 1/3 dos 52 trabalhos, os temas foram 

selecionados pelos professores, com justificativas de ser um assunto com 

grande repercussão na mídia ou propício para trabalhar algum conteúdo. Na 

análise dos materiais do Grupo Argo, não houve indicativos da participação 

da comunidade escolar na escolha dos temas e Auler (2007, p. 4) questiona 

sobre como “um tema, mesmo controverso, de relevância para o professor, 

também o é para a comunidade escolar?” Já na análise dos Relatos de 

Práticas, todos os temas surgiram a partir dos pressupostos freireanos de 

investigação temática na comunidade escolar.  

Ao analisar a abrangência dos temas, Auler (2007) aponta que nos 

Anais a maior parte dos temas é universal, não sendo vinculados às 

especificidades da comunidade. Os materiais do Grupo Argo consistem em 

exemplares que podem ser adaptados para contextos específicos. Em relação 

aos Relatos de Práticas, a maior parte dos temas envolve problemáticas da 

comunidade do educando.  
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Analisando a relação tema/conteúdo disciplinar, Auler (2007) 

destaca que na maioria dos trabalhos dos Anais o tema era desenvolvido a 

partir dos conteúdos disciplinares. Na análise dos materiais do Grupo Argo, 

observa-se que o currículo é abandonado e o ponto de partida passa a ser o 

tema controverso e, na análise dos Relatos de Práticas, o ponto de partida 

são os temas geradores. 

Auler (2007) aponta que, em seu trabalho anterior (Auler, 2002), foi 

feita uma aproximação entre os pressupostos do movimento CTS e do 

pensamento de Paulo Freire, como por exemplo: interdisciplinaridade, 

democratização de processos decisórios e abordagem temática. Para o autor, 

o objetivo do movimento CTS, que é buscar a participação da sociedade nas 

decisões sobre C&T, se aproxima do pensamento teórico-filosófico de 

Freire, que defende uma educação que permita uma leitura de mundo e a 

participação na sociedade daqueles que foram historicamente silenciados.  

         A partir dos questionamentos sobre o que é e quem define o que é um 

tema de relevância social, Auler (2007) disserta sobre a importância da 

participação do educando nessas decisões e cita o pensamento de Paulo 

Freire sobre a importância de valorizar o conhecimento do educando, sua 

bagagem, sua curiosidade. Ainda para Auler (2007, p. 15), “O querer 

conhecer antecede o conhecer. Estimular os alunos a assumir o papel de 

sujeitos, de participantes do ato de conhecer, aguça a curiosidade 

epistemológica.”  

Dessa forma, observa-se que a educação com enfoque CTS deve ir 

além da discussão de temas com relevância social, mas se preocupar também 

com a participação dos estudantes na escolha desses temas, para que o ensino 
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tenha significado para o aluno, para a sua vida, levando em conta a 

comunidade em que ele está inserido e sua realidade.  

4 REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO COM OS ALUNOS 

Com o objetivo de utilizar a proposta dos temas de relevância social 

citada anteriormente, porém, permitindo que os alunos participassem da 

escolha desses temas, foi feito um levantamento com alunos do 6º e 7º ano 

do Ensino Fundamental, de uma escola da rede privada localizada no 

município de Nova Iguaçu (RJ), sobre o que os alunos gostariam de conhecer 

e aprender em uma aula de campo. 

É importante ressaltar que a atividade prática deveria estar 

relacionada ao projeto de Mestrado, que envolve a realização de aulas de 

campo em ambientes naturais da Baixada Fluminense, para que sejam 

abordados temas relacionados à Educação Ambiental de forma 

interdisciplinar.  

No primeiro momento, o objetivo era que os alunos escolhessem dois 

locais da Baixada Fluminense que gostariam de visitar durante as aulas de 

campo e o que desejariam conhecer e aprender nesses ambientes. Porém, 

quando perguntados sobre quais ambientes naturais da Baixada Fluminense 

gostariam de conhecer, os alunos não souberam citar nenhum local e 

disseram que gostariam de visitar o “Jardim Zoológico” ou o “AquaRio”, 

ambos localizados no centro do Rio de Janeiro.  

A partir da constatação de que a maioria dos alunos não conhecia e 

não tinha interesse em conhecer os ambientes naturais da Baixada 

Fluminense, explicou-se para os alunos a importância de conhecer e 

aprender sobre os locais da sua região. Foram escolhidos, então, dois locais 

do município de Nova Iguaçu, cidade onde está localizada a escola e onde a 
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maior parte dos alunos mora, para a realização da aula de campo: o Parque 

Natural Municipal de Nova Iguaçu e a Reserva Biológica do Tinguá.  

Na turma de 7º ano, a professora só dispunha de um tempo de aula, 

então conversou rapidamente com os alunos sobre os locais que seriam 

visitados e após esse momento pediu que eles escrevessem o que gostariam 

de aprender e conhecer nesses ambientes. Já na turma de 6º ano, a professora 

conseguiu levar os alunos para o auditório e apresentar de maneira mais 

detalhada, por meio de slides e vídeos, um pouco da história e curiosidades 

sobre os locais escolhidos para a aula de campo. Após essa apresentação, foi 

formada uma roda de conversa onde os alunos puderam expor suas opiniões 

sobre os locais da aula de campo e depois registraram o que gostariam de 

conhecer e aprender sobre espaços. Alguns registros podem ser observados 

nas imagens a seguir. 

Figura 1 - Registro dos alunos do 7º sobre o que gostariam de aprender e 

conhecer nos locais da aula de campo 

 

 
 



  87 

 

Figura 2 - Registro dos alunos do 6º sobre o que gostariam de aprender e 

conhecer nos locais da aula de campo 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os principais tópicos registrados pelos alunos sobre o que gostariam de 

aprender e conhecer no Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu e na 

Rebio do Tinguá foram organizados nos esquemas apresentados a seguir.  
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Figura 3 - Resumo dos registros do 7º ano 

 

 

Figura 4 - Resumo dos registros do 6º ano 

 

 

 

Analisando os registros dos alunos e todo o desenrolar da aula, foi 

possível observar que a turma do 7º ano demonstrou pouco interesse em 

visitar os locais escolhidos, mesmo depois da rápida conversa sobre a 

história e principais aspectos desses ambientes. Nenhum aluno da turma 

havia visitado o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu e a Rebio do 

Tinguá, porém já tinham ouvido falar sobre a Rebio quando visitaram a Ong 

Onda Verde, localizada também em Tinguá.  

Os alunos do 6º ano não sabiam o que era uma aula de campo, por 

isso a professora precisou explicar que  esse tipo de atividade consistia na 
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saída dos alunos para espaços não formais de ensino (museus, zoológicos), 

e também espaços informais (praças, entorno da escola) e que nesses locais 

os estudantes são capazes de relacionar teoria e prática, através da 

observação do meio natural. Apesar de nunca terem visitado e não saberem 

da existência dos locais escolhidos, os alunos demonstraram grande 

interesse em conhecer o Parque Natural de Nova Iguaçu e a Rebio do 

Tinguá.  

Nota-se, portanto, uma postura diferente dos alunos do 7º e 6º ano em 

relação à escolha dos locais da aula de campo. O tempo e forma como foram 

expostos os locais da aula de campo podem ter influenciado nessa questão. 

Os alunos das duas turmas apresentaram em comum o fato de não 

conhecerem os espaços naturais presentes na sua cidade e por isso a 

importância dos estudantes visitarem esses locais, para que conhecessem um 

pouco sobre a história e os ambientes naturais da região em que vivem. 

Em relação ao registro dos alunos sobre o que gostariam de conhecer 

e aprender sobre os locais da aula de campo, houve semelhanças em ambas 

as turmas. O registro dos alunos demonstra interesse em conhecer aspectos 

naturais desses ambientes, que muitas vezes não estão presentes no seu dia 

a dia, além de aprender sobre a história desses locais. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi interessante percorrer o caminho do movimento CTS, desde o seu 

surgimento como um movimento social até a sua incorporação à educação, 

entendendo a relação da Ciência e Tecnologia na história do Brasil, que se 

reflete nos currículos escolares. Foi importante, também, perceber como 

uma proposta do currículo com enfoque CTS, no caso a escolha dos temas 

de relevância social, pode ser aplicada em outras perspectivas de ensino.  
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Partir da proposta dos temas de relevância social, levando em 

consideração os questionamentos de Auler (2007) sobre o que seria um tema 

de relevância social e a importância da participação dos estudantes na 

escolha desses temas, foi importante para a realização do levantamento, a 

partir do qual foi possível compreender o que os alunos desejam conhecer 

nos espaços escolhidos para a aula campo. Dessa forma, será possível 

construir um roteiro em colaboração com os estudantes, que satisfaça o 

interesse dos alunos e torne a atividade mais prazerosa e significativa.   

Porém, durante a apresentação desse trabalho na disciplina, notou-se 

que os alunos não participaram da escolha dos locais da aula de campo, pois 

não conheciam a história da sua cidade/região. Logo, apesar de poderem 

registrar o que gostariam de conhecer nesses espaços, a escolha do local 

continuou sendo feita pela professora. Foi sugerido, então, um projeto que 

envolvesse diversas disciplinas para contar a história da cidade de Nova 

Iguaçu e da Baixada Fluminense para os alunos e, dessa forma, eles poderem 

fazer uma escolha consciente sobre os locais que gostariam de visitar em 

uma aula de campo.  
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6 SOBRE LITERATURA E COMPLEXIDADE 

Cristiane O V Motta 

Rogerio da Costa Neves 

 

Tudo o que é estético constitui um elemento integrado e integrante da parte 

poética da vida.  

                                                                                           Edgard Morin 

 

1 EXPERIÊNCIAS LITERÁRIAS  

          Os estudos sobre literatura, sobretudo a infantil, sempre fizeram 

parte das minhas pesquisas pessoais e acadêmicas. O universo das contações 

e das leituras de histórias permeiam minha vida e meu imaginário desde a 

infância. Sou mineira, de uma família que não saiu de contos de fadas, mas 

que gostava das narrativas. Carrego para a minha vida profissional as 

lembranças das histórias lidas, inventadas e ouvidas e delas faço com que o 

meu trabalho ganhe mais significado.  

          Trabalho na educação há mais de vinte anos e, durante todo esse 

percurso, escolhi a alfabetização e a literatura como principais áreas de 

atuação, tanto na educação de crianças, como na formação de professores. 

Encontro nessas duas áreas, muitas relações com o pensamento complexo. 

Escolho para esse texto abordar a literatura, mais que a alfabetização, mas 

acredito que as duas se comunicam e apresentam interfaces semelhantes. 

Ambas possibilitam olhar para o mundo com olhos mais abertos, o 

conhecimento, a crítica e a ampliação do saber.  

       A literatura em sua essência possibilita a reflexão, a empatia e o 

pensamento crítico tão necessários para o convívio e as relações no mundo 

complexo e polissêmico debatido na teoria da complexidade. Como afirma 

Morin (2002, p. 44): 
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É a literatura que nos revela, como acusa o escritor Hadj Garm’ 

Oren, que “todo indivíduo, mesmo o mais restrito à mais banal 

das vidas, constitui, em si mesmo, um cosmo. Traz em si suas 

multiplicidades internas, suas personalidades virtuais, uma 

infinidade de personagens quiméricos, uma poliexistência no 

real e no imaginário, o sono e a vigília, a obediência e a 

transgressão, o ostensivo e o secreto, pululâncias larvares em 

suas cavernas e grutas insondáveis. Cada um contém em si 

galáxias de sonhos e de fantasias, de ímpetos insatisfeitos de 

desejos e de amores, abismos de infelicidade, vastidões de fria 

indiferença, ardores de astro em chamas, ímpetos de ódio, 

débeis anomalias, relâmpagos de lucidez, tempestades 

furiosas. 

 

           E se temos ímpetos de ódio, vastidões de fria indiferença, a literatura 

possibilita que falemos disso, que possamos discutir, sentir, verbalizar e 

compreender nosso humano e complexo sentimento de existência. É ela que, 

na sala de aula, me faz compreender os alunos e compreender a mim mesma. 

Cada vez que uma criança pede “Conte de novo aquela história..., leia de 

novo aquele pedaço que fala da morte, conte aquela história do menino 

perdido e sozinho na floresta”, é delas que as histórias estão falando, é sobre 

elas que eu estou lendo e das angústias delas que eu estou cuidando. Do 

medo da morte, do abandono, dos abismos de infelicidade. Quando repito o 

clássico “felizes para sempre”, quando digo que tudo deu certo no final, 

afirmo a cada criança que tudo pode ser diferente. Quando, ao final, algo não 

dá tão certo assim, uma nova história pode ser contada e anunciar novas 

possibilidades, novos amanhãs. 

        A literatura tem esse poder de anunciar o mundo, compreender a 

vastidão do cosmos, perceber que não estamos sós e que, em algum lugar, 

alguém falou, viveu ou imaginou algo que nos habita e que não sabemos 

muito bem como compreender. Dessa forma, a literatura humaniza e 

possibilita o diálogo e a reflexão sobre o mundo e sobre o humano. 
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          Cândido (2004, p. 22), ao falar sobre a humanização da literatura, 

afirma que ela desenvolve traços considerados essenciais para o homem, 

como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para 

com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos 

problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do 

mundo e dos seres, o cultivo do humor. 

          Desse modo, fazer/viver literatura na sala de aula, está muito além de 

apresentar o texto, tirar dele o que foi compreendido, interpretar. É a 

literatura e a poesia que possibilitam na sala de aula o diálogo e a reflexão. 

A sonoridade das palavras, as diferentes narrativas, ampliam o vocabulário, 

a experiência estética, a imaginação.  

           Podemos recorrer a Queirós (2012, p. 76), para ampliar essa reflexão: 

A literatura é feita de fantasia. No texto literário não existe 

preconceito. E, na leitura, a fantasia do leitor dialoga com a 

fantasia do escritor. É um diálogo delicado, pois só 

fantasiamos, o que nos falta. Daí ser uma conversa sobre o que 

não possuímos ainda. Mas é preciso acreditar que todo real é 

uma fantasia que ganhou corpo. O mundo é movido pela 

fantasia. É pela fantasia que nos acrescentamos ao mundo e nos 

inscrevemos nele. A fantasia é responsável pelas 

surpreendências do cotidiano.  

 

        A escola em que trabalho é muito voltada para as diferentes linguagens 

artísticas. Música, Teatro, Dança, Coral, Flauta, Artes Plásticas, fazem parte 

do currículo junto da Matemática, do Português, da História, da Geografia 

ou da Ciência. Educar para o olhar estético, para a criatividade e para a 

crítica são compromissos assumidos por cada educador que nela trabalha. 

Ao despertar o olhar e a curiosidade das crianças para os livros, as histórias, 

os poemas, também desperto e amplio o meu olhar. Educar é essa via de mão 

dupla em que dar e receber, nutrir e nutrir-se fazem parte do trabalho. E 
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como dá trabalho! Educar em tempos tão complexos e individualistas tem 

sido um grande desafio. Mas a literatura, narrada nas rodas de histórias 

agrega, une. A leitura coletiva aquece e acolhe!  

Imagem 1 

Roda de histórias no Parque Lage no Projeto “As transformações nos 

Contos de Fadas” 

 

 

Fonte: Os autores (2020) 

          Na imagem 1, uma roda de histórias no Parque Lage abre espaço para 

o diálogo, para a experimentação do espaço, das vozes, da fantasia. O 

menino de capa, a professora de coroa, o cenário, permitem um mergulho 

no imaginário. Nas possiblidades de brincar de ser outro, de elaborar pela 

fantasia as agruras da realidade.  

         Garantir espaço para a literatura, a arte e a estética na escola é um 

grande desafio. Algo que buscamos inserir no dia a dia da escola, 

sobrepondo, muitas vezes, às demandas externas das famílias, dos 

programas didáticos, das exigências curriculares. Acredito na formação 

humana, artística e sensível como algo essencial na formação do estudante. 

Procuro sempre garantir esse espaço para os diferentes gêneros literários e 
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muitas vezes, essas histórias narradas em sala, viram peças de teatro, livros 

coletivos, poemas nas paredes da escola. São dançadas, musicadas, vividas 

no corpo e na alma.   

        Queirós (2012, p. 87) ajuda nessa reflexão quando afirma que: 

Por assim compreender, educadores, pais, escritores têm que 

conferir à literatura um lugar privilegiado em seus programas 

de trabalho. Pelo seu poder de proporcionar reflexão, 

sensibilização, conhecimento e prazer, a literatura tem sido 

chamada para habitar efetivamente os espaços educativos. Não 

como atividade apenas de entretenimento, mas de promoção do 

conhecimento e capaz de dialogar com o imaginário fantástico 

de que todos são proprietários. 

  

       A literatura, e em especial a infantil, tem uma tarefa fundamental a 

cumprir nesta sociedade em transformação: a de servir como agente de 

formação. O livro é o passaporte fundamental para que a criança e o jovem 

apreciem a escrita do mundo. Boas escolhas literárias na infância podem 

contribuir para o gosto do leitor, para o refinamento do escritor, para o olhar 

do ilustrador. A literatura constitui para a criança uma forma de ler o mundo 

eficaz, rica e repleta de imaginação.  

Imagem 2- Peça Cavalo Marinho depois de leituras de cordéis e textos de 

literatura nordestina 

 

Fonte: Os autores (2020) 
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Na imagem 2, as crianças vivem a experiência de uma festa tradicional 

do nordeste do país. O Cavalo Marinho é vivido no corpo, na poesia, na 

música, no cordel. Ao dançar com o boi mateiro, experimentam outras 

vivências e aprendem a compreender e valorizar as diferentes linguagens da 

nossa cultura. Apropriam-se de um ínfimo pedaço da vastidão do cosmo.  

 Morin (2002, p. 45), ao falar da literatura e da poesia afirma que: 

A poesia, que faz parte da literatura e, ao mesmo tempo, é mais 

que a literatura, leva-nos à dimensão poética da existência 

humana. Revela que habitamos a Terra, não só prosaicamente 

– sujeitos à utilidade e à funcionalidade –, mas também 

poeticamente, destinados ao deslumbramento, ao amor, ao 

êxtase. Pelo poder da linguagem, a poesia nos põe em 

comunicação com o mistério, que está além do dizível.  

 

 Chegamos além do dizível quando expressamos em outras linguagens, 

quando somos autorizados a ser, a sentir, a refletir, a expressar de diferentes 

formas e em diferentes contextos a nossa emoção. As artes levam-nos à 

dimensão estética da existência e – conforme o adágio que diz que a natureza 

imita a obra de arte – elas nos ensinam a ver o mundo esteticamente 

(MORIN, 2000, p. 45). 

Imagem 3- Semana da Poesia: crianças do Segundo Ano colocando poesias 

no portão para serem lidas pelos pedestres 

 

 

Fonte: Os autores (2020) 
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 Ao colocar poesias no portão as crianças convidam a quem passa pela 

rua para um momento, ainda que breve de contemplação.  

 Estamos vivendo tempos difíceis no mundo inteiro e na cidade do Rio 

de Janeiro em especial: o medo, a insegurança têm sido companheiros fiéis. 

Enxergar além do visível, abrir espaço para a poesia, tem se tornado um 

grande desafio. Proporcionar experiências em que a emoção estética possa 

ser aflorada tem sido o passaporte para sobrevivência. As crianças precisam 

ter garantido esse espaço para a contemplação do belo, para alargar a 

imaginação, para compreender a realidade e elaborar seus medos e fantasias. 

A literatura e a poesia têm esse poder. Como afirma Queirós (2013, p. 61),  

a literatura guarda espaço para o leitor imaginar sua própria 

humanidade e apropriar-se de sua fragilidade, com seus 

sonhos, seus devaneios e sua experiência. A leitura acorda no 

sujeito dizeres insuspeitados enquanto redimensiona seus 

entendimentos. 

  

A emoção estética, como afirma Morin (2017, p. 15), é algo 

humanamente universal. Estamos num momento em que a compreensão do 

humano, o sentimento de pertencimento, o respeito ao outro e à natureza, 

precisam ser potencializados. Estamos em tempos de polaridade extrema, de 

ódio, de guerra de desvalorização da vida. E em seu livro Sobre a Estética, 

Morin (2017, p. 113, 114) afirma que: 

O prodígio da arte e da cultura reside em sua capacidade de nos 

tornar mais humanos, menos fechados, menos egocêntricos, 

mais compreensivos, mais complexos. Infelizmente, isso não 

dura senão uma representação. (...) Um dos maiores problemas 

da cultura é: como fazer para que essa humanização que 

momentaneamente o cinema, o teatro, a leitura nos impregnou 

seja durável? Como consolidá-la? Como fazer com que a 

aquisição dessas obras que nos tornam melhores apenas por um 

tempo, perdure? 
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            Eis aí o grande desafio da educação: fazer perdurar a arte, a cultura, 

a humanidade. Fazer da experiência estética uma linguagem contínua, 

consolidada, formadora e não apenas momentânea. Acredito que 

comprometendo-nos com a continuidade, a autoria, a criatividade, podemos 

fazer com que essa humanização perdure. Com que essa experiência vivida 

nos atravesse. Peço ajuda a Larrosa (2002, p. 21) para discutir o saber da 

experiência: 

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos 

toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A 

cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, 

quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa está 

organizado para que nada nos aconteça. Walter Benjamin, em 

um texto célebre, já observava a pobreza de experiências que 

caracteriza o nosso mundo. Nunca se passaram tantas coisas, 

mas a experiência é cada vez mais rara. 

 

         Ao discutir experiência, Larrosa nos aponta para atualidade e todos os 

empecilhos para que ela aconteça. Segundo o autor, a experiência não tem 

se consolidado pela falta de tempo, pelo excesso de trabalho, pelo excesso 

de informação que não deve ser confundido com conhecimento e pelo 

excesso de opinião. Como a escola é o reflexo do mundo externo, nos vemos 

o tempo todo pressionados por todas essas mazelas. Falta-nos tempo, sobram 

opiniões, sobram informações que precisam ser investigadas, analisadas, 

confrontadas, para que tenham significado. A escola está absorta em todo 

esse contexto.  

 Casmamie (2017, p. 70), ao discutir sobre a experiência literária, nos 

ajuda nessa reflexão ao afirmar que:  

Se a experiência é o que nos passa, nos afeta; é quando 

trocamos com o que sabemos; resulta em formação ou na trans-

formação do que somos; é quando a arte nos atravessa e deixa 

marcas; é quando algo nos agita, altera, inquieta, perturba, 

afeta, emociona, desloca. A experiência põe fim à fronteira 
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entre o que sabemos e o que somos, o que passa e podemos 

conhecer e o que nos passa, no sentido de que atribuímos 

sentido a algo em relação a nós mesmos. A atribuição de 

sentido é parte da experiência. É vivência ou experiência 

estética quando a obra de arte nos forma, de-forma ou trans-

forma.  

 

Tornar a literatura, a arte e a cultura uma linguagem efetiva na escola 

tem sido um grande desafio. Permitir que ela não seja apenas uma 

representação, mas que seja formadora e que nos ajude a viver e 

compreender esse mundo complexo, nos tornando mais humanos é a nossa 

provocação, nosso objetivo.   

2 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 O principal caminho para que possamos ir além da representação e 

efetivamente garantir a formação humana, reside na persistência, na 

continuidade e na coragem de romper com os padrões estabelecidos na 

educação. É preciso inovar, acreditar na formação humana além dos 

conteúdos didáticos, das avaliações padronizadas e das bases curriculares 

impostas. Só conseguimos isso se todos os dias acreditarmos que nossos 

alunos podem opinar, criticar, refletir. Podem viver experiências estéticas e 

delas se nutrirem. Podem aprender na coletividade a respeitarem-se e a 

respeitarem o planeta. 

 Entender a complexidade do mundo é essencial para pensar a 

educação. Conhecer o humano, contextualizá-lo, permitir o diálogo, 

compreender que somos diferentes, múltiplos, complexos, assim como o 

mundo que habitamos. A literatura pode ajudar-nos nesse diálogo, abrindo 

espaço para as diferentes vivências e experiências, ajudando-nos a deslocar 

desse lugar que habitamos entre o conforto e o desconforto de sermos 

humanos, pensantes, capazes de transformar e de sermos transformados. 
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7 PARA QUE A GEOGRAFIA ENCONTRE A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Paulo Victor dos Santos Pereira 

Aline Viégas Vianna 

1 INTRODUZINDO O TEMA 

Ao refletirmos acerca da Educação Ambiental, vemos que de certa 

forma, se trata de uma expressão redundante. O pleonasmo incide sobre o 

que entendemos enquanto educação. Isto é reflexo de uma ótica que enxerga 

a sociedade e natureza de forma dicotômica. Dentro da tradição do 

materialismo histórico-dialético inaugurada por Marx, a característica que 

funda, ou seja, que dá origem ao ser, está na sua relação metabólica em busca 

de meios de vida na natureza.  Assim sendo, de acordo com essa visão, 

processos sociais e ambientais estariam imbricados, logo, ambiental já 

estaria inserido dentro de um sentido mais pleno de educação. Embora, 

infelizmente exista a necessidade de criarmos expressões, mesmo que 

redundantes, com o objetivo de afirmar certas concepções.  

Não podemos enxergar a Educação Ambiental como um gigantesco 

bloco monolítico. Sob sua espalda, concentram-se distintas tendências 

pedagógicas, não raro caso, marcadas por antagonismos. Fato este se deve a 

elevada pluralidade de visões de mundo, correlacionadas aos distintos 

pressupostos teóricos, epistemológicos, metodológicos e políticos.  O uso 

indiscriminado do termo esvazia toda sua reflexão teórica, fomenta o 

falecimento prematuro da ideia. Devemos então, antes de mais nada, fincar 

nosso posicionamento mediante essa diversidade de concepções e explicitar 

o que de fato concebemos como Educação Ambiental. 

Tozoni-Reis (2008) identifica distintas perspectivas de abordagem 

em Educação Ambiental. A autora sugere a existência de cinco diferentes 

concepções no tocante à temática:  
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 -Disciplinatória-Moralista, voltada para práticas orientadas para “mudanças 

de comportamentos” ambientalmente inadequados, gerando um 

condicionamento do indivíduo identificado pela autora também como 

“adestramento ambiental”. 

- Ingênua-Imobilista, pautada pelo aspecto de “contemplação” da natureza, 

onde o foco principal do processo educativo reside na sensibilização 

ambiental. 

- Ativista-Imediatista, que supervaloriza a ação imediata sobre o ambiente, 

reduzindo o processo de ação-reflexão-ação pelo ativismo ambientalista.  

- Conteudista-Racionalista, que possui uma visão de educação meramente 

bancária e, a partir desse viés pedagógico, se chegaria a uma relação mais 

adequada dos sujeitos com o ambiente. Loureiro (2007) aponta que essa 

tendência, muitas vezes, possui uma concepção de processos de cunho social 

unicamente a partir de conhecimentos inerentes a ecologia, “biologizando” 

o que é histórico-social, adotando, dessa forma, uma visão funcionalista de 

sociedade, estabelecendo analogias generalizantes entre sistemas complexos 

e ignorando a função social da atividade educativa, numa sociedade marcada 

por desigualdades e preconceitos. 

- Crítica-Transformadora, que entende a educação ambiental enquanto 

processo político de apropriação crítica e reflexiva de conhecimentos, 

atitudes, valores e comportamentos, objetivando-se à construção de uma 

sociedade sustentável nas dimensões ambiental e social.  

Tais abordagens de educação ambiental podem ser agrupadas em 

dois grandes blocos: as perspectivas adaptadoras-reprodutoras e as 

perspectivas transformadoras.  
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A perspectiva adaptadora (disciplinatória, ingênua, ativista e 

conteudista) é caracterizada pela ideia de que a educação ambiental tem 

como tarefa a adaptação dos indivíduos a um renovado modelo de sociedade 

que, embora com maiores preocupações com as questões ambientais, não 

questiona o sistema político-econômico-ideológico vigente. Esse grupo de 

perspectivas contribui para a reprodução das relações entre os grupos sociais 

e deles com o ambiente. Ótica esta que vai ao encontro das considerações de 

Kaplan (2013, p. 2), que indica que  

[...] Esta vertente tem servido como um mecanismo de 

concessão do sistema capitalista para, supostamente, mitigar 

alguns de seus efeitos como o consumismo, a obsolescência 

planejada e a descartabilidade, de modo a manter sua 

reprodução enquanto sistema, garantindo a expansão e a 

acumulação do capital. Investe, assim, fortemente, em 

estratégias como a reciclagem e a coleta seletiva de lixo, por 

exemplo, bem como à economia no consumo de água e energia, 

no mercado de carbono, nas tecnologias "verdes", no apelo à 

diminuição da "pegada ecológica", conferindo peso às 

mudanças individuais para que alcancemos mudanças 

sistêmicas, desconsiderando-se as enormes desigualdades 

sociais e os diferenciados graus de impacto sobre o meio 

ambiente.  

 

Para o autor supracitado, tais estratégias se enquadram sob a lógica 

do que denomina como um conservadorismo dinâmico, pois alteram 

superficialmente algumas estruturas, através de mudanças técnicas e no 

comportamento de indivíduos.  

Essa complementação da manutenção do padrão de acumulação e 

expansão do capital com a requalificação dos direitos sociais como 

serviços oferecidos pela sociedade civil com o aval de quem dirige e 

controla o Estado, cada vez mais, tem se dado mediante estratégias de 

investimento ideológico, de convencimento, de produção e veiculação de 

consensos, inseparáveis das estratégias de coerção, violência e repressão, 
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como a criminalização dos movimentos sociais, garantindo assim a coesão 

social e o não questionamento ao Estado, à sociedade de classes e ao 

capitalismo. Trata-se, assim, de um conservadorismo dinâmico, na medida 

em que mantém o fundamental, alterando aspectos secundários mediante 

concessões que auxiliam no manejo da dominação. Não se conserva ou 

mantém-se apenas de modo estático, mas também de modo dinâmico. É 

como na metáfora criada por Lewis Carroll, no livro “Alice através do 

espelho”, em que a Rainha Vermelha fala para Alice que, naquele mundo, 

todos deviam correr ao máximo para não saírem do mesmo lugar. É neste 

sentido que se situa o conservadorismo dinâmico (KAPLAN, 2011 p. 194).  

Já a perspectiva transformadora parte de análises críticas das relações 

entre os indivíduos e destes com a natureza em que vivem, 

compreendendo-as como relações históricas, cuja marca é a desigualdade 

social e a degradação ambiental. Essas diferentes perspectivas indicam que 

a ação educativa sobre o ambiente exige reflexão e análise para que, do 

ponto de vista prático e conceitual, seja construída de forma mais 

consequente e competente.  

Portanto, ao nos utilizarmos da expressão Educação Ambiental, 

devemos levar em conta que é uma prática educativa crítica e inovadora, que 

reflete sobre a ética ecológica e amplia o conceito de ambiente para além 

dos aspectos físico-biológicos, e que tem como objetivo a mudança dos 

atuais padrões da estrutura da sociedade sob a égide do sistema capitalista 

vigente, mas como acabamos de ver, este não é um consenso dentro dos 

distintos olhares a respeito da Educação Ambiental. Utilizaremos então a 

nomenclatura de Educação Ambiental Transformadora (LOUREIRO, 

2004), a fim de demarcamos nossa posição, embora, podemos identificar 
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dois eixos conceituais para a transformação no tocante a educação. O 

primeiro visa transformações superficiais, promovendo alterações de 

atitudes e comportamentos no campo psicológico, político e cultural, mesmo 

que tais mudanças não estejam compatíveis com o sistema político-

econômico no qual vivemos, chegando de fato a melhorar certos aspectos, 

minimizar outros, entretanto, não deixa de ser uma visão conservadora, pois 

garante a manutenção do status quo,  adequando sujeitos individuais e 

coletivos a padrões, tradições, dogmas e relações de poder vistas como 

"naturais" no sentido de a-históricas.  

Esse segmento conceitual nada mais faz do que promover dadas 

mudanças, mas todas inseridas dentro de uma certa lógica geral, que não 

pudesse ser alterada, dentro das leis da ciência positivista, ainda vigente em 

nossa sociedade e principalmente isenta de perspectiva de classe. De acordo 

com Guimarães (2004, p. 27):  

Educação Ambiental Conservadora tende, refletindo os 

paradigmas da sociedade moderna, a privilegiar ou promover: 

o aspecto cognitivo do processo pedagógico, acreditando que 

transmitindo o conhecimento correto fará com que o indivíduo 

compreenda a problemática ambiental e que isso vá 

transformar seu comportamento e a sociedade; o racionalismo 

sobre a emoção; sobrepor a teoria à prática; o conhecimento 

desvinculado da realidade; a disciplinaridade frente à 

transversalidade; o individualismo diante da coletividade; o 

local descontextualizado do global; a dimensão tecnicista 

frente à política; entre outros.  

 

Diferentemente desse eixo conceitual pseudotransformador, temos 

um outro. Este, por sua vez, com características revolucionárias e de cunho 

emancipatório, onde as mudanças de atitudes implicam em mudanças 

radicais individuais e coletivas, locais e globais, estruturais e conjunturais, 

econômicas e político-sociais, psicológicas e culturais; em que o sentido de 
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revolucionar se concretiza como sendo a transformação integral do ser e das 

condições materiais e objetivas de existência. 

Partimos, assim, do entendimento de Educação Ambiental enquanto 

uma prática educativa crítica e inovadora, que reflete sobre a ética ecológica 

e amplia o conceito de ambiente para além dos aspectos físico-biológicos, 

tendo como objetivo a mudança dos atuais padrões da estrutura da sociedade 

sob a égide do sistema capitalista de produção vigente. Portanto, a Educação 

Ambiental Transformadora tem seus alicerces na tradição marxista e se 

destaca pela concepção dialética de educação, que é vista como atividade 

social de aprimoramento pela aprendizagem e pelo agir, vinculadas aos 

processos de transformação societária, ruptura com a sociedade capitalista e 

formas alienadas e opressoras de vida (LOUREIRO,2004).  

2 GEOGRAFIA, A DISCIPLINA DO ESPAÇO 

Assim como todos os campos científicos, a Geografia lança mão de 

alguns conceitos-chave para sua objetivação. São eles: paisagem, região, 

espaço, território e lugar. Todos estes conceitos possuem grande relevância 

nos estudos geográficos e, apesar do tratamento enquanto conceitos 

distintos, guardam forte relação de parentesco, uma vez que todos se 

relacionam à ação humana sob a superfície terrestre. Outrossim, ao longo da 

história do desenvolvimento da Geografia enquanto ciência, esses conceitos 

foram sendo ressignificados e sendo alternados como referência, de acordo 

com as diferentes correntes teóricas do campo geográfico.  

A Geografia, enquanto disciplina institucionalizada, se consolida por 

volta dos anos de 1870. Desde a antiguidade, era entendida como um saber 

totalizante, sem vinculações com a Filosofia, com as Ciências da Natureza e 

com Matemática. Esse período caracterizou-se pela progressiva 
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concentração de capitais, dando origem à grandes corporações e uma nova 

expansão territorial. O sistema de produção capitalista se afirma em seu 

estágio imperialista e monopolista. Foi o momento também da fragmentação 

do saber universal em várias disciplinas. Assim, surgiram os departamentos 

de Geografia dentro das universidades europeias e, posteriormente, nos 

Estados Unidos da América. 

Dentro da Geografia Tradicional, são privilegiados os conceitos de 

Paisagem e Região; é em torno desses conceitos que se funda o objeto de 

estudo da Geografia, bem como sua identidade diante às demais ciências 

sociais. O espaço não era entendido enquanto um conceito-chave, recebendo 

um caráter secundário nos estudos geográficos; a abordagem espacial 

associava-se à localização das ações humanas e dos fluxos.  

Em meados dos anos 1950, emerge simultaneamente na Suécia, na 

Inglaterra e nos Estados Unidos uma nova corrente teórica dentro da 

Geografia: a Geografia Teorético Quantitativa, calcada no positivismo 

lógico, que gera profundas transformações na Geografia.  No contexto 

mundial do pós-2ª Guerra Mundial, período em que a Europa buscava sua 

recuperação econômica e da bipolaridade geopolítica da Guerra Fria, ocorre 

uma nova fase de expansão capitalista. Observou-se a intensificação da 

concentração de capital e desenvolvimento tecnológico, resultando na 

ampliação das grandes corporações já existentes.  

A Geografia que surge nesse momento tem como objetivo ideológico 

justificar a expansão capitalista, conter as transformações que afetariam os 

modos de vida consolidados, bem como dar esperanças aos menos 

favorecidos a partir da perspectiva de desenvolvimento a curto e médio 

prazo. 
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Essa nova Geografia adota o raciocínio hipotético dedutivo como 

mais pertinente e se apoia em modelos matemáticos. É nesse contexto que o 

espaço geográfico surge pela primeira vez na história do pensamento 

geográfico enquanto conceito chave da disciplina, pois o rápido processo de 

mudança locacional que se verifica no pós-guerra, afetando o arranjo sobre 

a superfície da Terra das formas criadas pelo homem e envolvendo parcos 

recursos, exige eficiência máxima de cada localização rearranjada; tal 

eficiência, obviamente, sob ótica do capital. Desenvolve-se, então, a 

concepção espacial relacionada às decisões locacionais, privilegiando as 

formas e os movimentos sobre a superfície terrestre. 

Já na década de 1970, fruto do debate interno à Geografia, emerge 

uma nova corrente teórica, que finca seus alicerces no materialismo histórico 

e na dialética marxiana, os quais passam a ser adotados enquanto 

paradigmas. A Geografia Crítica, como é enunciada, rompe com a Geografia 

Teorético Quantitativa e com os paradigmas tradicionais. Entretanto, sua 

designação enquanto crítica se refere, em um primeiro momento, a uma 

postura frente à realidade, frente à ordem constituída e, assim, visa a 

transformação da realidade social, pensando o seu saber como uma arma 

desse processo. São, assim, os geógrafos que assumem o conteúdo político 

de conhecimento científico, propondo uma Geografia militante, que lute por 

uma sociedade mais justa. São os que pensam a análise geográfica como um 

instrumento de libertação do homem.  

Aqui temos nossa primeira aproximação entre a Geografia e a 

perspectiva de Educação Ambiental assumida por nós. Esse entrelaçamento 

se constitui no que entendemos como fundamental, tanto no pensamento 

analítico geográfico, tanto no ensino de Geografia, quanto em nosso 



110    

entendimento acerca dos objetivos cruciais da educação ambiental, na busca 

da transformação social de uma dada realidade.  

De acordo com Correa (1986), o pensamento crítico dentro da 

Geografia se inicia, mesmo que pontualmente, ainda no encerrar do século 

XIX a partir das proposições de pensadores ligados à linha anarquista, dos 

quais, os principais expoentes eram Élisée Reclus e Piotr Kropotkin. Nesse 

período, tal corrente não consegue ganhar a devida abrangência e é abafada, 

pois estava imersa em área de predomínio da dita Geografia "oficial" da 

época, bastante atrelada aos interesses dominantes.  

Somente na década de 1960, que é marcada por tensões sociais nos 

países ditos de primeiro mundo e por movimentos nacionalistas e de 

libertação nos países situados na periferia do sistema capitalista, que a 

geografia instituída até aquele momento já não mais satisfazia dada a 

realidade social da época. Nem por isso, a Geografia Crítica, que começa a 

se desenhar, era bem aceita pelo Estado, uma vez que este perde 

potencialidade de controle, subsidiado em conhecimentos geográficos.  

Retomando nossa linha de pensamento, com a ascensão da Geografia 

Crítica o conceito de espaço permanece na centralidade dos estudos 

geográficos. As análises espaciais sob a teoria marxiana se devem, de acordo 

com Soja e Hadjimichalis (1979), às intensificações das contradições sociais 

e, consequentemente espaciais, nos anos 1960, fruto da crise do capital.  

Corrêa (2008) aponta que o espaço aparece efetivamente à luz da 

análise marxista a partir da contribuição de Lefébvre, em sua obra intitulada 

Espaço e Política, onde o conceito de espaço ganha o entendimento enquanto 

“locus da reprodução das relações sociais de produção, ou seja, a reprodução 

da sociedade” (CORRÊA, 2008 p. 26). 
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Assim, de acordo com Léfébvre (1976, p.34): 

[...] Do espaço não pode se dizer que seja um produto como 

qualquer outro, um objeto ou soma de objetos, uma coisa ou 

uma coleção de coisas, uma mercadoria ou um conjunto de 

mercadorias . Não se pode dizer que seja simplesmente um 

instrumento, o mais importante de todos os instrumentos, o 

pressuposto de toda produção e de todo intercâmbio. Estaria 

essencialmente vinculado com a reprodução das relações 

(sociais) de produção.  

 

Milton Santos, que tem considerável parte de sua extensa produção 

destinada à reflexão do espaço, sofreu forte influência de Lefébvre e suas 

concepções. Segundo Santos (1977), existe uma imbricação entre o modo de 

produção e espaço, pois, por possuírem relação de interdependência, não é 

possível conceber tais conceitos de forma isolada.   

Os modos de produção tornam-se concretos sobre uma base 

territorial historicamente determinada. Deste ponto de vista, as formas 

espaciais seriam uma linguagem dos modos de produção. Daí, na sua 

determinação geográfica, serem eles seletivos, reforçando dessa maneira a 

especificidade dos lugares (SANTOS, 1977 p. 14). 

Ao repousarmos o olhar sob o espaço, constatamos que este exprime 

as características dos modos de produção ali atuantes.  Assim, o modo de 

produção capitalista determina e ao mesmo tempo é determinado pelo 

arranjo espacial disposto. 

3 A TOTALIDADE COMO PONTO DE ENCONTRO 

De acordo com Santos (2006), em sua clássica obra “A Natureza do 

Espaço”, a questão da totalidade tem sido enfrentada pela Geografia de 

maneira tímida. Não se pode dizer que a disciplina tenha completamente 

abandonado esse tema. Mas, também, não se pode dizer que o tenha 

abordado de modo sistemático (SANTOS, 2006 p. 72). O autor afirma ser 
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urgente e possível a adoção da totalidade nos estudos geográficos. Urgente, 

pois dada a nossa realidade marcada pela emergência de espaços da 

globalização, ou mesmo a partir de um espaço global. E possível, pois no 

atual momento da história humana, a partir do desenvolvimento científico, 

técnico e informacional, à noção de totalidade é permitido um tratamento 

objetivo, uma vez que agora, pela primeira vez na história, dispomos de 

condições históricas para tal tarefa e ao geógrafo, cabe esta função. 

[...] Cabe, sem dúvida, ao geógrafo propor uma visão 

totalizante do mundo, mas é indispensável que o faça a partir 

de sua própria província do saber, isto é, de um aspecto da 

realidade global. Para isso, a primeira tarefa é a construção de 

uma filosofia menor, isto é, uma metageografia que ofereça um 

sistema de conceitos capaz de reproduzir, na inteligência, as 

situações reais enxergadas do ponto de vista dessa província do 

saber. A primeira tarefa, sem a qual o requisito da pertinência 

não será atingido, é bem circunscrever o nosso objeto de 

trabalho (SANTOS, 2006 p. 73). 

 

Observamos que, de acordo com a visão miltoniana, devemos nos 

utilizar da totalidade, enquanto categoria, para a realização de análises 

geográficas, sendo fundamental buscarmos pensar o espaço sob uma ótica 

totalizante. Sob esse ponto de vista, o autor elucida:  

[...] um caminho seria partir da totalidade concreta como ela se 

apresenta neste período de globalização - uma totalidade 

empírica - para examinar as relações efetivas entre a 

Totalidade-Mundo e os Lugares. Isso equivale a revisitar o 

movimento do universal para o particular e vice-versa, 

reexaminando, sob esse ângulo, o papel dos eventos e da 

divisão do trabalho como uma mediação indispensável. 

Cumpre-nos, desse modo, retomar o conceito de totalidade, 

reexanínar as suas formas de aparência, reconhecer as suas 

metamorfoses e o seu processo e analisar as suas implicações 

com a própria existência do espaço (SANTOS, 2006 p. 73). 

 

Loureiro (2004) ainda nos explica, de forma cristalina, que a dialética 

consiste em um exercício totalizador que nos permite apreender a síntese das 
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determinações múltiplas que conformam a unidade. Este modo de pensar, 

em linhas gerais, consiste no fato de que os elementos podem estar em 

contradição e ao mesmo momento serem complementares, num contínuo 

movimento de transformação. Esta concepção foi inaugurada por Hegel e 

adotada sob um viés crítico por Karl Marx.  

Dessa forma, observamos uma outra categoria fundamental presente 

na dialética marxiana: a totalidade. De acordo com Santos (2006), a noção 

de totalidade é uma das mais fecundas advindas da filosofia clássica, sendo 

crucial para o exercício de análise da realidade. O autor esclarece que o todo 

é maior que a soma das partes. 

[...] todas as coisas presentes no Universo formam uma 

unidade. Cada coisa nada mais é que parte da unidade, do todo, 

mas a totalidade não é uma simples soma das partes. As partes 

que formam a Totalidade não bastam para explicá-la. Ao 

contrário, é a Totalidade que explica as partes (SANTOS, 2006 

p. 74). 

Nessa mesma linha de pensamento, Loureiro e Viégas (2013, p.47) 

consideram que: 

A totalidade, a partir da dialética marxiana, não pode ser 

confundida com a concepção de conjunto completo dos 

elementos que constituem uma realidade (associado a um todo 

absoluto, lógico e/ou estático), mas remete a um conjunto 

estruturado de relações mutuamente determinadas e mediadas 

que formam uma unidade que nos permite compreender algo. 

Como a realidade é movimento na/da história, reconstruída 

pela ação prática e transformadora dos seres humanos (em suas 

múltiplas mediações que nos constituem como indivíduos: 

família, grupos sociais com os quais nos relacionamos e 

criamos identidades, tempo histórico, classe social etc.), a ideia 

de totalidade também transborda para “a forma de 

ver/enxergar” esta realidade, ou seja, transborda para a 

subjetividade e para um método (no sentido de modo como 

concebemos a realidade). 
 

Feito esse resgate a tais categorias estruturais e características 

metodológicas da vertente da Educação Ambiental assumida aqui por nós, 
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podemos traçar paralelos com conceitos fundantes do pensar geográfico por 

ser nosso objetivo neste capítulo aproximar a Geografia da Educação 

Ambiental Transformadora, de modo  que a Geografia, enquanto disciplina 

escolar e a partir de sua objetivação enquanto ciência, contribua de forma 

substancial para implementação da Educação Ambiental. 

Dentro da concepção de Milton Santos (2006), a totalidade é a 

realidade em sua integridade. Entretanto, o processo histórico se trata de um 

processo de complexificação. Desse modo, a totalidade vai se tornando cada 

vez mais densa, ou seja, mais complexa.  

Assim, como afirma Moreira (2012), a história humana e a história 

natural são inseparáveis. Esta premissa ganha validade uma vez que 

consideramos a naturalidade da história e a historicidade na natureza, 

fazendo com que seres humanos e natureza estejam ambos presentes 

concomitantemente sob um plano histórico. A partir dessa relação, 

observamos a configuração da totalidade existente na relação entre seres 

humanos e natureza. No entanto, esta relação é, de acordo com o autor 

supracitado, mediada pelo espaço, que exerce uma ação ordenadora e 

conforme com seu tempo histórico. Dessa forma, a natureza socializada, ou 

mesmo humanizada, é a natureza natural em um momento posterior, agora 

socialmente modificada, formando, no entanto, duas naturezas (a natural e a 

socializada) que são e não são ao mesmo tempo a mesma coisa, onde o 

trabalho humano é o responsável por esta transfiguração.   

Isso significa entender a natureza socializada como natureza natural 

socialmente transmutada. Numa relação dialética em que a primeira 

natureza, a natureza natural, permanece na segunda natureza, a natureza 

socializada, passando a haver entre as duas uma forma de unidade em que a 
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primeira e a segunda são e não são, a um só tempo, a mesma coisa. O 

processo do trabalho, expresso na forma geográfica da divisão territorial do 

trabalho, é o agente real desse movimento de transfiguração. Desta forma,  

na relação homem-meio não temos somente duas partes que estabelecem 

uma relação, mas encontramos uma unidade dialética, em que a sociedade 

(a segunda natureza) e a natureza (a primeira natureza) se imbricam 

historicamente numa nova totalidade. Uma forma material, a forma-

natureza, transmutada em presença do homem em uma segunda, a forma-

sociedade que ao mesmo tempo se contêm e se negam mutuamente. O ponto 

dessa junção contraditória é o espaço. E é justamente este conteúdo que o 

torna um espaço geográfico (MOREIRA, 2012 p. 107). 

Observamos que o espaço é o elo existente entre essa relação 

contraditória entre a natureza natural e a natureza socializada. E, em tal 

relação, por meio do trabalho humano é que o espaço pode ser entendido 

enquanto geográfico.  

Portanto, o plano geográfico da relação homem-natureza relaciona-

se ao processo de socialização da natureza pelo trabalho, ou seja, da 

transformação da história da natureza em história dos homens e da história 

dos homens em história da natureza, reciprocamente, derivando em um tipo 

conceitual de espaço – o espaço geográfico – que implica ser uma estrutura 

de relações de homem-natureza sob determinação social (MOREIRA, 2012 

p. 106).    

Entendemos que, como já sinalizado, o espaço geográfico pode ser 

entendido enquanto totalidade, uma vez que, de forma dialética, o espaço 

media a relação contraditória presente entre a natureza natural e a natureza 
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socializada e articula uma na outra, tornando-as una e dual 

concomitantemente.    

A história dos homens torna-se aos olhos da Geografia, assim, a 

história da transformação permanente e continuamente acumulativa da 

natureza em sociedade pela mediação do espaço, num salto de qualidade de 

uma forma natural para uma forma social via o processo do trabalho 

(MOREIRA, 2012 p. 107). 

Em um primeiro momento, a natureza se define enquanto uma 

totalidade unicamente formada por elementos naturais, onde o ser humano é 

uma destes elementos, assim organizados em um arranjo espacial. Contudo, 

o ser humano, através do trabalho, a transforma em uma outra totalidade. 

Esta, agora, composta por elementos sociais. O humano é, então, o agente 

desta transformação. Dessa forma, a sociedade humana promove a passagem 

da história natural para a história social da natureza.  Em um plano concreto, 

a sociedade humana transforma a natureza a partir da produção do espaço: 

“É o homem, pois, o sujeito, o ser regente das determinações que age a um 

só tempo sobre a natureza e a sociedade, através da mediação do espaço 

geográfico” (MOREIRA, 2012 p. 108). 

4 PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES 

Na tentativa de traçar correlações entre a Educação Ambiental e o 

ensino de Geografia, nos foram revelados alguns pontos de encontro. O 

primeiro deles é a perspectiva crítica, corrente do pensamento com a 

influência do materialismo histórico e dialético de Karl Marx, presente tanto 

na Geografia quanto na Educação Ambiental. Em ambas, essa perspectiva 

crítica tem como objetivo primeiro a busca da transformação social de uma 

dada realidade. Vemos, dentro da Geografia Crítica, um vasto campo de 
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atuação para Educação Ambiental, como práxis social, que possa corroborar 

para a construção de uma sociedade em novos padrões, distintos dos atuais.  

Outro ponto crucial é a adoção da totalidade enquanto categoria 

central nas análises e reflexões. Romper com o paradigma vigente que impõe 

o antagonismo entre o ser humano e natureza é imperativo. Através de uma 

visão de realidade cindida, determinada pelo sistema de produção capitalista, 

seres humanos se entendem alheios à natureza. É preciso melhor 

compreender a configuração da totalidade existente na relação entre seres 

humanos e natureza. O espaço geográfico pode ser entendido enquanto 

totalidade, uma vez que, de forma dialética, o espaço media a relação 

contraditória presente entre a natureza natural e a natureza socializada e 

articula uma na outra, tornando-as una e dual concomitantemente.   E é nesta 

relação, por meio do trabalho humano, é que o espaço pode ser entendido 

enquanto geográfico.  

O entendimento e assimilação das questões espaciais é de 

fundamental importância na construção de uma cidadania responsável, 

voltada para culturas de sustentabilidade socioambiental, bem como amplia 

o papel transformador e emancipatório desempenhado pela Educação 

Ambiental. Nos dias de hoje, uma gama de acontecimentos transpõem as 

fronteiras do espaço local, pois, entendidos a partir de uma noção de 

totalidade, na realidade, antes de mais nada, são processos globais, 

entretanto é no lugar que é materializada sua repercussão, sendo o lugar o 

depositário final dos eventos (SANTOS, 2003).  

Milton Santos (2005) muito nos esclarece, uma vez que considera 

que mais relevante a consciência do mundo, obtida através do local, do que 

a consciência do local propriamente dita. Assim, as respostas para essas 
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questões de ordem mundial devem acontecer através de uma escala local, ou 

seja, a partir do lugar. Da mesma forma, a busca pela sustentabilidade 

socioambiental, que de fato é uma questão globalizada, poderá ser obtida via 

prática social no local.  

Dentro da realidade em que o debate ambiental, na atualidade, tem 

estado cada vez mais presente nos diversos veículos de comunicação, 

assumindo assim maior destaque, não somente na mídia, mas inclusive nos 

debates acadêmicos, em conferências internacionais e no Brasil a respeito 

dessa temática, abordar tais discussões dentro do ambiente escolar é 

fundamental para a construção de uma educação ambiental pautada sob uma 

visão crítica e voltada para a transformação de uma dada realidade.  

A Geografia, não somente como área do conhecimento, mas também 

como disciplina escolar, se abordada sob uma perspectiva crítica, é terreno 

fecundo para a implementação de uma educação ambiental efetiva que possa 

contribuir para a mudanças subjetivas de indivíduos e, assim, contribuir para 

a superação desta realidade em que nos deparamos, marcada pelo desprezo 

ambiental em função da ordem do capital vigente.  
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8 O CORPO QUE CONSOME E É CONSUMIDO NA MODERNIDADE 

LÍQUIDA: OS DESAFIOS DE UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA 
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Sandra Regina de Carvalho Rodrigues 

1 INTRODUÇÃO 

“No corpo estão inscritas todas as regras, todas as 

normas e todos os valores de uma sociedade 

específica, por ser ele o meio de contacto primário 

do indivíduo com o ambiente que o cerca”                     

(DAOLIO, 1995) 

 

Com o advento da tecnologia e da globalização, a sociedade iniciou 

um caminho diferente do até então percorrido. As fronteiras entre o local e 

o global tornaram-se cada vez mais delicadas, abalando as referências do 

sujeito no mundo social (HALL, 2002). As redes sociais facilitaram a 

comunicação entre os sujeitos de diversas partes do mundo. No entanto, essa 

interação constante gera um conflito entre o real e o virtual, o ser e o ter, o 

concreto e o imaginário. E o corpo, onde se encaixa? Seria ele um universo 

particular ou público?  

No âmbito dessa questão, Villaça (1999, p.48) afirma que [...] o 

corpo é utilizado como metáfora da sociedade como um todo. Isso significa 

que em tempos de crise social, quando as fronteiras nacionais e as 

identidades são ameaçadas, é comum haver a preocupação com a 

manutenção dos limites corporais e pureza dos corpos. 

Assim sendo, ao compartilhar um registro fotográfico corporal, o 

sujeito analisa sua imagem comparando-a com um padrão de beleza 

estabelecido e aceito socialmente. É desejável estar sorrindo e seguindo as 
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tendências vigentes. Mesmo que seja tudo forjado através de recursos 

tecnológicos, capazes de corrigir e apagar os possíveis defeitos, 

reconfigurando os corpos como bem desejarem (SANTAELLA, 2004).  

Existe uma intencionalidade, um esforço em atrair e cativar o leitor 

da imagem oferecida, que, por sua vez, desencadeia a aceitação do sujeito 

no meio social, conferindo a ele uma ilusão de ser especial. Aceitação que 

gera uma obediência cega aos padrões, como bem expressa Santaella (2004, 

p.129): “Os padrões de beleza são tão imperiosamente obedecidos que, por 

mais que variem as mulheres fotografadas, nas imagens, todos os corpos se 

parecem.”  

A construção da identidade dos sujeitos é ativamente influenciada 

pela noção do padrão corporal dos diferentes períodos históricos da 

humanidade. O culto ao corpo belo toma proporções devastadoras 

ultrapassando os limites da própria saúde. Não são poucos os sujeitos que se 

deixam levar por objetivos quase inalcançáveis, submetendo-se a esforços 

além das suas capacidades a fim de manter seu padrão corpóreo, fazendo 

uma troca do antigo lema Mens sana in corpore sano (uma mente sã num 

corpo são), pelo recorrente  No pain, No gain (sem dor não há ganho). Troca 

esta que mantém uma postura nociva, isso porque o primeiro lema retrata 

uma percepção dicotômica do corpo num contexto do cartesianismo atual, 

no qual corpo e mente são compreendidos separadamente. A segunda, por 

sua vez, apresenta uma comparação com os martírios medievais, que se 

fundamentavam na ideia de que só o sofrimento traz ganhos, levando o 

sujeito a situações extremas em prol de um padrão a ser alcançado. 
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No impasse entre o que é belo ou não, entre o corpo real e o corpo 

virtual, surge a idolatria do corpo, denominada corpolatria, como bem 

conceitua Codo e Senne (1986, p.13): 

[...] nunca se falou tanto do corpo como hoje, criou-se um 

verdadeiro culto ao corpo, semelhante a qualquer religião, mas 

com um novo universo mágico: A corpolatria. Na religião 

milagres exigem sacrifícios e na corpolatria também: as 

penitências são as horas seguidas diante do espelho, exercícios 

físicos, contagem de calorias, dores pós-cirúrgicas etc.  

Nesse cenário, saúde e beleza se confundem. Entretanto essa 

confusão parece ser intencionalmente alimentada pela porção da indústria 

que encontra na corpolatria uma oportunidade de expansão comercial e 

financeira, e para tal, mobiliza áreas de conhecimento como o marketing, 

além de dispor de instrumentos midiáticos para incentivar o consumo de 

bens e serviços que construirão e manterão os corpos perfeitos. 

De acordo com Castro (2003, p.18) a mídia é “o agente difusor do 

culto ao corpo como tendência de comportamento” e, afirma ainda o autor 

que, ao procurar prestígio social, o sujeito acata a corpolatria como sua 

tendência comportamental, pois vislumbra que ao atingir a performance 

estipulada será aceito pela sociedade, alcançando o status desejável. 

Consequentemente, caso venha a fracassar, será desprezado e 

marginalizado, tendo, em decorrência disso, menos oportunidades. 

Assim, à medida que a aparência corporal dita o tom das relações e 

das identidades, o ser se mistura com o ter. Seguindo esta lógica, quem tem 

o corpo socialmente valorizado, é plenamente realizado, pois possui 

materializado em seu corpo, ferramentas de sedução, poder e socialização. 

Desta forma, é possível afirmar que, questões como padrão de beleza, busca 

pela saúde e estética, alimentação e exercícios físicos regulares estão 



124    

ganhando força, reorganizando alguns comportamentos sociais, gerando um 

novo estilo de vida, uma nova identidade social. 

É também crescente a exploração do corpo como mercadoria, sendo 

propagandeado com fins de consumo. As indústrias alimentícias, a moda, as 

clínicas de estética estão ocupando um espaço generoso no mercado, tidas 

como recursos para se alcançar padrões pré-determinados. O não 

cumprimento, ou a inacessibilidade a essa realidade, coloca o indivíduo em 

posição de não aceitação, exclusão social, sensação de fracasso e redução da 

autoestima. 

Todos esses movimentos e tendências acabam atingindo a escola, 

tendo em vista que ela influencia e é influenciada pelo contexto 

macrossocial, já que, desde pequenos os alunos são bombardeados por esse 

tipo de ação midiática que propõe uma relação com o corpo marcada pela 

objetificação. Cada vez mais vemos crescer o número de indivíduos que, 

antes mesmo da adolescência, já experimentam consequências de uma baixa 

autoestima e de bullying dentro das instituições escolares por conta dessa 

padronização corporal que atinge a todos os grupos sociais e a todas as 

classes econômicas. 

2 DESENVOLVIMENTO 

Apesar da ávida busca pelos padrões de beleza e estética, há um 

conflito entre o padrão alimentar que é estimulado para consumo e o ideal 

de corpo. Enquanto se espera dos sujeitos uma compleição física atlética, 

magra e longilínea, os tipos de alimentos que são amplamente acessíveis e 

divulgados são os mais nocivos para a saúde e boa forma do corpo. 

A cada lançamento ou campanha publicitária, observamos um 

impacto nos hábitos alimentares. O consumo de alguns alimentos se torna 
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moda, principalmente entre crianças e adolescentes, como é exemplo dos 

lanches com cores atrativas, brindes, super-heróis... Uma poderosa jogada 

de marketing para atrair tal público. 

Analisando por essa máxima, os hábitos alimentares podem ser 

entendidos como culturais, afinal “Nossas atividades biológicas mais 

elementares - comer, beber, defecar - estão estreitamente ligadas a normas, 

proibições, valores, símbolos, mitos, ritos, ou seja, ao que há de mais 

especificamente cultural [...]” (MORIN, 2014, p.40).  

A alimentação da sociedade hodierna é regida pela cultura da junk 

food que, traduzida ao pé da letra, significa comida lixo. Diante desse 

contexto, ganha destaque a ingestão de alimentos de rápida preparação, com 

pouquíssimos nutrientes, conservados através de uma infinidade de 

substâncias que, em excesso, causam prejuízos à saúde.  

Em princípio, as pessoas que objetivam somente a manutenção do 

corpo em forma acreditam que basta equilibrar a ingestão de calorias com o 

gasto calórico por meio de atividades físicas, contudo isso é apenas um lado 

da moeda. Alimentar-se exclusivamente ou principalmente de junk food vai 

trazer consequências nocivas à saúde ao longo da vida, mesmo que elas 

consigam queimar os abusos ingeridos. Não é à toa que encontramos pessoas 

que seguem a tendência de um corpo longilíneo e magro com péssimos 

índices de colesterol e de glicemia. 

É possível constatar os interesses de uma parcela da indústria 

alimentícia que lucra ao incentivar o consumo dessa modalidade nutricional 

ao se verificar que, em 2015, a EAE Business School realizou uma pesquisa 

que analisa os hábitos de consumo nesse setor e o Brasil figurou como o 6º 

país que mais consome junk food, sendo o líder na América Latina. Segundo 
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a pesquisa, a previsão era que tal tipo de consumo no país crescesse cerca de 

30,99% até 2019.  

Com o intuito de vender esses alimentos, cria-se uma máscara, 

através de um trabalho intenso de marketing, correlacionando imagens que 

remetem uma vida saudável ao consumo desses. É comum a associação de 

imagens de produtos naturais, como frutas, legumes e verduras, aos 

alimentos ultraprocessados oriundos do mercado das junk foods. 

Contudo, essa disparidade gera situações conflituosas, como a 

insatisfação gerada pela ingestão de alimentos inadequados, por afastar o 

consumidor das imagens dos corpos esguios e/ou torneados, dito como 

perfeitos, pois, da mesma forma que exibe um corpo idealizado, a mídia 

expõe recursos que incutem no comprador a intenção de tê-lo. Porém, com 

as inúmeras atribuições e ocupações do homem pós-moderno, as refeições 

fora de hora, lanches rápidos, jejum prolongado acabam por ser uma 

realidade cotidiana. Tal fato faz com que o indivíduo deseje os padrões 

corporais midiáticos, mas se afaste dessa realidade por conta de sua jornada 

diária. 

São dietas, tratamentos estéticos, cirurgias, que se tornam objetos de 

consumo. Os anúncios são tão eficazes que produzem rapidamente, no 

consumidor, a vontade de adquirir aquela oferta. Neste cenário, os desejos e 

as necessidades se embaraçam. Enquanto a necessidade está no campo 

daquilo que é indispensável para o bem-estar e sobrevivência dos indivíduos, 

o desejo se refere a busca por uma fonte de satisfação para os anseios e 

vontades. Por influência da mídia, que incentiva massivamente o consumo, 

os indivíduos tendem a não conseguir diferenciar o que precisam do que 

querem. 
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Na ânsia por um modelo ou grife de roupa, o consumidor entra na loja, 

experimenta a roupa, desconfia de que ela não está adequada, mas a 

vendedora, que trabalha por comissão, lhe diz que ficou perfeita. Começa ali 

o martírio do indivíduo que vai a uma festa ou a uma entrevista de emprego 

vestido daquele jeito, e que vai ser olhado com estranheza, olhares críticos 

e às vezes, gracejos declarados. Bauman (2009, p. 18) nos antecipa a 

continuação dessa situação: 

‘Consumidores’ e ‘objetos de consumo’ são pólos conceituais 

de um continuum ao longo do qual todos os membros da 

sociedade de consumidores se situam e se movem de um lado 

para o outro diariamente. Alguns podem ser colocados por 

mais tempo bem perto do polo das mercadorias. Nenhum 

consumidor, no entanto, pode estar plena e verdadeiramente 

seguro de que não cairá perto, desconfortavelmente perto, de 

suas cercanias. Só como mercadorias, só se forem capazes de 

demonstrar seu próprio valor de uso, é que os consumidores 

podem ter acesso à vida de consumo.   

 

A partir daí o indivíduo tem certeza de que precisa adequar o seu 

corpo àquelas roupas. E para isso vai se espelhar num modelo padrão de 

corpo que a mídia retrata massiva e insistentemente em suas programações 

e propagandas, tal e qual já nos alertava Santaella (2004, p.125): “Quem 

ganha a batalha no coração dos incautos? Certamente as mídias, pois as 

imagens, que elas incessantemente te passam, dão robustez ao imaginário 

que alimenta as miragens do ego.”     

Não há como fugir dessa exposição a que se é submetido 

cotidianamente. Em qualquer anúncio, outdoor, capa de revista, filmes e 

novelas, o sujeito vê o que a sociedade impõe como corpo ideal e começa o 

processo de comparação com a autoimagem, gerando um desconforto que, 

em primeira instância, traz uma tristeza e outros sentimentos não desejáveis. 
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Em um momento posterior, o indivíduo resolve entregar-se a uma 

busca por aquele corpo idealizado, tomando para si o problema: a 

inadequação não está na moda, mas no seu próprio corpo, que precisa vencer 

o sedentarismo ou, em alguns casos, quando ele já está em atividade, 

intensificar o treinamento físico. Entra em ação o consumo de serviços e 

produtos para se atingir esse fim: tratamentos estéticos, intervenções 

cirurgias, dietas milagrosas, entre outras coisas, com o objetivo de alcançar 

o corpo desejável. Para algumas pessoas, mesmo encontrando especialistas 

sérios que lhe digam que ela está bem, no caminho certo, a ânsia pelo corpo 

perfeito a faz enxergar-se disforme e fora dos padrões de consumo. Com 

relação a essa problemática, Sant’anna (2001, p. 66,70 apud 

SANTANELLA, 2004, p.131) afirma que: 

Na luta por alcançar pelo menos uma réstia de luz, a corrida 

rumo à juventude e à perfeição teleguiadas ‘é hoje uma 

maratona que alcança jovens e idosos de diversas classes 

sociais, mas estes não conseguem ver o pódio, porque se trata 

de uma corrida infinita’.  

 

Dessa maneira, o marketing utiliza estratégias de modo a convencer 

o consumidor de que aquele produto ou serviço é necessário, satisfazendo 

suas necessidades. A mídia, veículo de comunicação de massa, associa esse 

consumo ao prazer de ter, a uma posição de aceitação social, que vem 

acompanhada da compra. 

Diante tal perspectiva, o propósito do marketing e da publicidade é 

transmitir segurança ao consumidor, dando-lhe a sensação de prazer, 

conforto e felicidade por adquirir o produto/serviço. Para isso, utilizam-se 

alguns recursos, como por exemplo, o marketing sensorial, que mexe com o 

imaginário e os sentidos do consumidor, confeccionando os ambientes de 

forma a causar o desejo de estar neles. Esta estratégia, aguça os sentidos do 
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consumidor, associando a imagem, odor e jingle à determinada marca, 

induzindo ao reconhecimento desta, uma vez que ele entre em contato com 

um dos estímulos recebidos. No que tange ao marketing sensorial, 

Karsaklian (2004, p.49) ressalta que: 

Assim, nos pontos-de-venda tudo é estudado: luz amarela 

sobre os pães, rósea sobre as carnes, aroma de madeira perto 

dos vinhos, música de fundo nas lojas. Tudo é feito para 

estimular a visão, a audição, o olfato do consumidor e fazer 

com que ele se sinta à vontade.  

 

A busca por espaços que atendam às necessidades e anseios da 

sociedade líquida provocou mudanças estruturais também nos ambientes, 

fazendo com que hoje os shoppings centers sejam locais onde há oferta de 

grande parte daquilo que se busca: academia, clínicas de estética, 

vestimenta, literatura, alimentação diversificada. Como podemos ver: 

Os shopping centers são, então, símbolos de uma sociedade 

que valoriza o espetáculo do consumo de bens materiais e de 

lazer-mercadoria, de uma sociedade que oferece a uma 

pequena parcela da população o direito a esse consumo e a esse 

lazer, enquanto exclui a maioria dessa mesma população. 

Assim, esses centros comerciais configuram-se como espaços 

de lazer alienado, influenciando de forma decisiva a construção 

da identidade social de cada um, tanto dos que frequentam 

esses espaços como também dos que não os frequentam, mas 

que, enfeitiçados pela publicidade e pela ‘cultura de consumo’, 

desejam frequentá-lo (PADILHA, 2006, p.180). 

 

Caracteriza-se, portanto a apropriação do corpo pelo capitalismo, em 

que o conceito de mercadoria se expande, deixando de ser meramente 

relacionado a objetos, coisas, e passam a englobar o corpo físico do homem, 

no qual, segundo Gonçalves, (1994, p. 22) “[...] seu corpo passou a ser um 

corpo oprimido, manipulável, um instrumento para a expansão do capital”. 

Melhor dizendo, em uma perspectiva não cartesiana, corpo e mente 

estão expostos ao mercado, consumindo cada vez mais para se tornar 
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consumível em uma sociedade que privilegia aparência e boa apresentação. 

E isso não significa apenas vestir-se bem, usar uma roupa da moda ou de 

uma marca famosa, mas estar com um corpo que valorize aquela vestimenta, 

que sirva à roupa, não o contrário. 

Contudo, o sujeito compreende que seu corpo é algo externo, 

acirrando a adequação dele aos padrões divulgados na cultura corporal 

apresentada pela mídia. Gera-se, portanto, uma sociedade onde as pessoas 

encontram-se constantemente insatisfeitas com seus corpos, ou seja, consigo 

mesmas. Tal conduta pode acarretar uma série de transtornos que venham a 

adoecer toda a sociedade, num círculo vicioso. 

Por conta de uma forte relação e da comunicação entre escola e 

sociedade, toda essa imposição do culto ao corpo belo e seu consumo na 

sociedade invade o contexto escolar interferindo no seu cotidiano.  

Diante desse cenário, a escola apresenta dificuldades em lidar com 

essas questões. Isso porque a educação teve sua concepção baseada nos 

parâmetros de uma sociedade sólida, no qual havia uma expectativa 

referente à aquisição da aprendizagem: era possível ter a previsão dos 

resultados. Porém, com a virada da modernidade líquida, a escola é invadida 

por uma série de novos conceitos e ideias numa velocidade frenética e, 

segundo Bauman (2009, p.164), é necessário “tornar esse mundo em rápida 

mudança mais hospitaleiro para a humanidade.” Para isso, deve-se 

“contestar o impacto das experiências do dia a dia, enfrentá-las e por fim 

desafiar as pressões que surgem do ambiente social.” (BAUMAN, 2009, 

p.21).  

Portanto, seria interessante que a escola propusesse espaços de 

debate e reflexão acerca das questões que envolvem o corpo e o consumo na 
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sociedade líquida. No entanto, a constituição desses espaços passa pela 

reformulação da concepção de corpo adotada em muitas instituições 

escolares, fortemente influenciadas pela lógica cartesiana dicotômica. É 

preciso entender corpo e mente como um contínuo que se retroalimentam de 

maneira interdependente.  

3 CONCLUSÃO 

Ao fim de algumas ponderações sobre a influência acerca dos 

padrões corporais estabelecidos pela sociedade e reforçados pela mídia com 

o apoio do capitalismo, que tem por objetivo único fazer o indivíduo 

consumir e ser consumido, chegamos a um quadro pouco animador: pessoas 

doentes em consequência de uma alimentação inadequada, insatisfeitas com 

seus corpos ao compará-los com aquilo que se vê propagado pela mídia e 

um consumo exagerado que gera mais prejuízos do que ganho pessoal.  

Tais consequências, expressas nos corpos dos sujeitos, representam 

as demandas sociais atuais. Afinal, de acordo com Gonçalves (1994, p. 14): 

O corpo de cada indivíduo de um grupo cultural revela, assim, 

não somente a sua singularidade pessoal, mas também tudo 

aquilo que caracteriza esse grupo como uma unidade. Cada 

corpo expressa a história acumulada de uma sociedade que nele 

marca seus valores, suas leis, suas crenças e seus sentimentos, 

que estão na base da vida social. 

 

Assim sendo, diante de uma sociedade voltada para o consumo, na 

qual a supervalorização do ter sobrepõe-se aos valores humanos, como a 

escola poderia contribuir para minimizar essas questões? De que forma a 

educação poderia ajudar na formação de sujeitos que questionem esses 

padrões pré-estabelecidos, causadores de mais angústia e insatisfação do que 

de resultados positivos na vida e na saúde das pessoas? Por outro lado, só o 

discurso acerca da influência midiática em relação à construção identitária e 
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à aceitação de suas características corporais apresenta-se como uma 

perspectiva superficial diante da complexidade da situação.  Caberia, 

portanto, aos educadores alguma mobilização nas suas salas de aula?  

Muitas questões foram levantadas, contudo é preciso cautela e bom 

senso para respondê-las. Tendo como pressuposto a educação crítica, vale 

salientar que o papel do professor no processo de construção da 

aprendizagem consiste em propor situações que despertem a reflexão sobre 

as informações, além de problematizar e provocar a análise de todo esse 

contexto, a fim de conseguir o diálogo com o educando, de modo a auxiliar 

na formação do cidadão autônomo diante de uma sociedade democrática.  

Desta forma, disponibilizar o acesso a diversas fontes de informações 

acerca do corpo e consumo, contextualizando-as com as realidades presentes 

na escola através de um ambiente democrático, no qual alunos e professores 

tenham um papel crucial na construção da aprendizagem poderá auxiliar a 

compreensão da relação entre corpo e sociedade.  

Tal reflexão é de suma importância, pois, segundo Villaça (1999, 

p.48) " temos de estar preparados para entender o corpo como símbolo da 

sociedade e para ver nele reproduzidos, em uma escala menor, os perigos e 

poderes creditados à estrutura social.”  

Ao perceber o corpo como símbolo da sociedade, os sujeitos poderão 

caminhar por um trajeto oposto ao da alienação, sendo capazes de 

reconhecer e respeitar as diferentes culturas, entendendo que não há uma 

cultura superior a outra. Assim como terão autonomia para compreender que 

os padrões consistem em um mecanismo de manipulação e controle social. 

Para isso, a capacidade de contextualizar e relacionar os saberes 

pedagógicos tornam-se mais relevantes do que sua pura apreensão. A partir 
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dessa premissa, será possível a percepção de que não há uma verdade 

absoluta ao compreender os interesses que existem por trás das informações 

às quais se tem acesso.  Visto que a civilização ocidental se desenvolveu a 

partir da dicotomia do mesmo e do diferente e, para lidar com a 

multiplicidade de culturas, procurou uma verdade transcendental que 

balizasse seus referentes, garantindo uma epistemologia fundada nos 

princípios de perfeição, estabilidade, permanência, unidade e racionalidade 

(VILLAÇA, 1999, p. 49). 

A busca por essa estabilidade perpassa todas as esferas sociais, sendo 

reforçada pelo sistema capitalista através da comparação do corpo com a 

máquina, com o intuito de minimizar ou até mesmo cercear o tempo de ócio 

produtivo, bem como controlar e moldar as subjetividades.  

Diante de tal proposição, Gonçalves (1994, p.15) afirma que “Nas 

sociedades mais estruturadas, em que a divisão do trabalho é acentuada, são 

menores a espontaneidade e a expressividade corporal, e maior a 

instrumentalização do corpo”. O sujeito se vê, portanto, estimulado a 

produzir e alcançar patamares quase inacessíveis, seja como mão de obra 

trabalhadora, seja como consumidores dos padrões preestabelecidos. Dessa 

maneira, o capitalismo, através da mídia, utiliza-se de diversos artifícios, 

como o marketing, por exemplo, vislumbrando a obediência cega dos 

consumidores. 

Frente à referida realidade, a escola depara-se com um grande 

desafio, afinal: a escola é uma instituição social e, como tal, se encontra 

numa relação dialética com a sociedade em que se insere. Ao mesmo tempo 

que reproduz as estruturas de dominação existentes na sociedade, constitui-

se em um espaço onde se pode lutar pelas transformações sociais. As práticas 
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escolares trazem a marca da cultura e do sistema dominante, que nelas 

imprimem as relações sociais que caracterizam a moderna sociedade 

capitalista (GONÇALVES, 1994, p.32).  

Nesse sentido, sugerimos que a escola, enquanto instituição social e, 

portanto, produto e produtora de cultura, normas e regras, possa estar atenta 

às questões abordadas anteriormente e construir espaços em seu currículo 

para questões relacionadas às relações humanas éticas e fraternas, bem como 

o cuidado de promover fóruns sobre as questões das estéticas corporais 

impostas e suas relações com o mercado e o consumo. Caso contrário, grosso 

modo, poderá contribuir para uma formação alienadora, reforçando um 

comportamento social no qual, ao consumir erradamente, os sujeitos em 

formação serão consumidos pela modernidade líquida.  
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09 PRATICANDO CONTEÚDOS DE BIOLOGIA NO ESPAÇO ESCOLAR 

COMO FACILITADORES DA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: O GRUPO 

SANGUÍNEO DA MINHA ESCOLA 

 

Leonardo Felipe Corrêa Pinto 

Aline Viègas Vianna 

1 INTRODUÇÃO 

Historicamente, podemos observar uma crescente necessidade da 

inserção dos conhecimentos científicos na sociedade, tanto em nível 

mundial, como em níveis locais, já que as carências que afligem o ser 

humano moderno (como a falta de alimento, de produção de transgênicos, 

de criação de fontes energéticas com menor impacto ambiental, discussões 

sobre clonagem, desenvolvimento da medicina e crescimento populacional, 

como exemplos de temas difundidos amplamente pelas mídias) carecem de, 

no mínimo, uma observação crítica pelo espectador, para que este, como ser 

social, possa compreender e interferir nos processos ligados aos preceitos 

científicos.  

Pelas questões referenciadas, já se faz justificada a intervenção 

pedagógica na perspectiva da Alfabetização Científica para que esse ser 

humano atual saiba lidar com a ciência que, segundo Chassot (2003, p. 9) 

“pode ser considerada uma linguagem construída pelos homens e mulheres 

para explicar o nosso mundo natural”. E, ainda apontando a sua visão sobre 

ciência, esse autor argumenta que “A Ciência é uma das mais extraordinárias 

criações do homem, que lhe confere, ao mesmo tempo, poderes e satisfação 

intelectual, até pela estética que suas explicações lhe proporcionam” 

(CHASSOT, 2003, p. 94).  
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Além de Chassot, outros autores salientam a importância do 

conhecimento científico na formação do ser social, como Sasseron que 

ressalta a importância da ciência na sociedade, afirmando: 

É bem sabido que a influência das ciências em nossa sociedade 

não é unidirecional, o que evidencia a importância de que não 

se reconheça a ciência e a sociedade apartadas, uma à mercê da 

outra. Para além disso, não se pode, ao mesmo tempo, ignorar   

os avanços e as transformações que uma e outra sofrem a todo 

instante. São, portanto, ciência e sociedade, transformadas e 

transformadoras (SASSERON, 2015, p. 51). 

 

Assim, Chassot percebe a ciência como um constructo humano com 

função de explicar o meio natural e de importância significativa para a 

sociedade e, nesse aspecto, seu pensamento converge com o de Sasseron no 

texto citado acima, que reafirma a importância do conhecimento científico 

para o homem como ser social.   

Para essa discussão, trazemos à tona uma importante avaliação 

internacional, o PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), 

exame educacional mundial, elaborado a cada três anos pela Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), sob a 

perspectiva da Alfabetização Científica, que tem como principal função 

coletar informações que permitem a elaboração de indicadores contextuais, 

que possibilitam relacionar o desempenho dos alunos a variáveis 

socioeconômicas, densidade populacional e educacionais. Essa avaliação 

vem desvelando ao longo de sua aplicação no Brasil, que teve início nos 

anos 2000, a deficiência do conhecimento científico no contexto nacional e 

internacional, sendo dessa forma, um importante dado que corrobora com a 

elaboração de nosso projeto.   

Justificando o levantamento dos fundamentos supracitados, o 

presente trabalho foi pensado e construído sob a perspectiva da 
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Alfabetização Científica, decorrendo sua elaboração junto aos alunos de 

uma instituição privada de ensino, no bairro de Bangu.  

2 LOCALIDADE DA ESCOLA  

O projeto “O grupo sanguíneo da minha escola” foi realizado em uma 

turma de 3º Ano do Ensino Médio, no final do ano de 2016, sendo uma das 

avaliações sugeridas para a turma no 4º bimestre da escola privada Centro 

Educacional Órion, no bairro de Bangu, Zona Oeste do estado do Rio de 

Janeiro. Essa escola, além da formação regular do aluno, também apresenta 

os cursos de técnico de informática, enfermagem e formação de professores. 

Oferecer essa possibilidade de formação faz parte da proposta pedagógica 

da escola, já que esta valoriza a formação intelectual e social de seu corpo 

discente.  

3 HISTÓRICO DO BAIRRO 

Bangu é um bairro da cidade do Rio de Janeiro e manifesta uma 

população bem numerosa, cerca de 244.518 habitantes (segundo 

informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - 

Censo Demográfico 2000) e de vasta extensão territorial, possui divisões 

bem acentuadas quanto à classe socioeconômica de seus habitantes, 

possuindo desde áreas de predominância de classe média e classe média alta 

até de pobreza extrema. Localiza-se na Zona Oeste da cidade, sendo um dos 

grandes bairros dessa região, ocupando uma área de 4.570,69 ha. Localizado 

no centro geográfico do município, tem por vizinhança os bairros Campo 

Grande, Senador Camará, Santíssimo, Padre Miguel e Realengo.  

4 BREVE DISCUSSÃO SOBRE O PISA  

O presente trabalho também utiliza, para sua justificativa, a avalição 

PISA, que tem a intenção de avaliar a eficiência dos sistemas escolares e que 
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se utiliza da perspectiva Alfabetização Científica como base desse processo 

avaliativo. O PISA realizado em 2015 avaliou as escolas em três áreas, 

Ciências, Literatura e Matemática, sendo a última e ainda vigente edição, 

em que os alunos brasileiros ocuparam as últimas posições do ranking, 

sendo o Brasil o 63º colocado, ficando atrás de países como Chile, Uruguai, 

Colômbia e Peru, quando comparado ao nível de conhecimento de alunos de 

67 países.  

Pelas informações que nos expõe essa avaliação, se faz imperativo 

suscitar a importância da Alfabetização Científica para a compreensão dessa 

linguagem científica pela comunidade não científica, ou seja, a linguagem 

que a ciência apresenta, e que deve ser compartilhada com a sociedade como 

um todo. Chassot (2003, p. 97), justificando tal necessidade, cita Furió et al. 

(2001), como vemos abaixo: 

Assim, poderíamos pensar que alfabetização científica 

signifique possibilidades de que a grande maioria da população 

disponha de conhecimentos científicos e tecnológicos 

necessários para se desenvolver na vida diária, ajudar a 

resolver os problemas e as necessidades de saúde e 

sobrevivência básica, tomar consciência das complexas 

relações entre ciência e sociedade. 

 

Pelas observações descritas acima, entendemos que, ao tornarmos 

mais reais e contextualizados os conteúdos desenvolvidos em aula, podemos 

facilitar a compreensão e apreensão dos mesmos pelos alunos. Logo, por 

intermédio dessa pesquisa, pretendemos executar uma prática em sala de 

aula, sob o embasamento da Alfabetização Científica com o intuito de 

observar a compreensão de conceitos de biologia pelos alunos, propondo 

atividades que envolvam teoria e prática, de forma experimental e 

contextualizada.  



140    

5 ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA SOB A ÓTICA DE CHASSOT E 

SASSERON 

 

Podemos observar uma crescente necessidade da apropriação dos 

conceitos científicos para uma utilização mais totalitária dessa importante 

ferramenta social. Usamos aqui o termo totalitário não no sentido imaturo 

de pensar em fornecer ao aluno total conhecimento da ciência, mas sim na 

perspectiva de minimizar a hegemonia dos conhecimentos científicos que,  

segundo Chassot (2003), necessita de uma colocação mais exotérica que 

esotérica, ou seja, o conhecimento científico deve sair de seu patamar 

esotérico, hermeticamente fechado e deve ser exotérico, com a possibilidade 

de ser alcançado também pelos indivíduos fora do círculo da elite científica.  

Devido à necessidade histórica de melhor capacitação acerca do 

conhecimento científico de nossos alunos, lançamos mão, como eixo teórico 

principal dessa pesquisa, da Alfabetização Científica, que já se manifestava 

como um conceito controverso desde sua tradução, sendo esse um viés 

significativo para nossa pesquisa. Sasseron e Carvalho (2011, p. 60) relatam 

que:  

Para nós, pesquisadoras cuja língua materna é a portuguesa, o 

problema ganha novas proporções quando da tradução dos 

termos: a expressão inglesa vem sendo traduzida como 

“Letramento Científico”, enquanto as expressões francesa e 

espanhola, literalmente falando, significam “Alfabetização 

Científica”.  

 

Para que possamos tornar o trabalho inteligível, usaremos o conceito 

de Alfabetização Científica segundo Chassot, que o define como: “o 

conjunto de conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres fazer 

uma leitura do mundo onde vivem” (Chassot, 2000, p. 19). O autor, dessa 
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forma, situa a Alfabetização Científica como uma nova linguagem a ser 

aprendida pelo pelos seres humanos. 

6 A IMPORTÂNCIA DAS AULAS PRÁTICAS NO ESPAÇO ESCOLAR 

 

Podemos perceber, ao longo de nossas vidas, a importância das 

experiências que vivemos de forma contextualizada, ou seja, mais próximas 

de nossa realidade. Moran (2000, p. 23), em conformidade ao sugerido 

acima, observa que: 

Aprendemos melhor quando vivenciamos, experimentamos, 

sentimos. Aprendemos quando relacionamos, estabelecemos 

vínculos, laços, entre o que está solto, caótico, disperso, 

integrando-o em um novo contexto, dando-lhe significado, 

encontrando um novo sentido.  

 

Em sua percepção, Moran entende que vivenciar algo e definirmos 

esse algo como conteúdo que compõe o aprendizado escolar torna tal 

conteúdo integrado à vida do sujeito, facilitando assim seu entendimento e 

apreensão.  

Em consonância ao nosso pensamento sobre a importância do uso de 

aulas práticas no espaço escolar, Viñao Frago e Escolano (1998 apud 

SASSERON, 2015, p. 52) ressaltam a importância do uso desse espaço para 

estimular o aprendizado:  

Como espaço tradicionalmente relacionado ao ensino, as salas 

de aula permitem que o trabalho e as relações entre alunos e 

professor ocorram. Considerando que materiais contribuem 

para a concretização de atividades e para a mediação 

intencionada na discussão sobre conhecimentos, a organização 

do espaço escolar exerce influência nas relações estabelecidas, 

ancorando comportamentos e auxiliando no desenvolvimento 

de práticas e colocando em prática o trabalho com as 

disciplinas reconhecidas nos currículos das escolas. 

 

Dessa forma, os autores percebem que quando se utiliza o próprio 

espaço escolar como pano de fundo para a construção de aulas práticas, há 
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maior integração entre aluno/professor e aluno/conteúdo, viabilizando assim 

um maior alcance das perspectivas da Alfabetização Científica.  

Observamos também que um dos principais limitadores das aulas 

práticas na escola é a dependência de um espaço específico para sua 

execução, como os laboratórios, porém, percebemos em nossa realidade 

escolar que onde os laboratórios estão presentes, ocorrem vieses limitadores 

de seu uso, como a manutenção do espaço e a falta de tempo para o 

planejamento, assim como a organização da atividade, como cita Sasseron 

(2015, p. 51): 

Para além das salas de aula, laboratórios costumam estar 

vinculados às práticas das aulas de ciências. Infelizmente, a 

realidade que hoje encontramos na grande maioria das escolas 

brasileiras deixa claro que esse espaço tem recebido cada vez 

menos atenção, implicando não apenas o escasso suporte para 

que seja utilizado, devido à falta de manutenção e de reposição 

de itens centrais, como também a falta de condições para 

planejamento e organização hábeis, acarretando casos 

frequentes de adaptação desse espaço para outras atividades. 

Assim, podemos perceber que o uso de todo o espaço escolar como 

área potencial de construção de aulas práticas com os alunos amplia a 

possibilidade de que elas aconteçam dentro das escolas. Não queremos aqui 

desmerecer os laboratórios como espaço de construção de práticas que 

levam ao alcance de conhecimento, porém, não devemos ter a ausência 

desses espaços como limitadores dessa construção.  

Em relação a possíveis questões negativas interligadas à aplicação de 

aulas práticas, Krasilchik (1986) ressalta que um dos problemas que a 

aplicação de aulas práticas pode gerar é a complexidade de sua execução por 

falta de tempo para planejamento, ou mesmo pela indisciplina dos alunos 

durante a aplicação. Segundo essa autora:  

Embora a importância das aulas práticas seja amplamente 

reconhecida, na realidade elas formam uma parcela muito 
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pequena dos cursos de biologia, porque, segundo os 

professores, não há tempo suficiente para a organização do 

material, falta-lhes segurança para controlar a classe, 

conhecimentos para organizar experiências e também não 

dispõem de equipamentos e instalações adequadas 

(KRASILCHIK, 1986, p.67).  

Todavia, as práticas apresentadas nesse relato, por serem sido 

planejadas para a execução no espaço escolar, contribuíram para uma 

reflexão sobre as possibilidades de diminuição de alguns dos vieses 

indicados por Krasilchik na citação acima.  

7 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE  

A atividade realizada teve como objetivo principal a execução de 

aulas práticas no espaço escolar, envolvendo conceitos da biologia no ensino 

médio, como facilitadores da Alfabetização Científica.  

7.1 Objetivos específicos 

-Produzir aula prática ligada aos conceitos relacionados ao grupo 

sanguíneo e fator Rh em Ensino Médio em turmas de 3º ano.  

-Aplicar a práticas produzida em turmas de 3º ano do Ensino Médio 

no espaço escolar. 

-Relacionar a aplicação das práticas criadas em sala à Alfabetização 

Científica. 

 7.2 Planejamento 

A prática executada e apresentada nesse texto, cujo conceito 

biológico empregado foi a identificação de grupo sanguíneo e fator Rh, foi 

nomeada pelos alunos participantes de “Qual o grupo sanguíneo da tua 

escola?” 

Após a escolha do nome do projeto, os alunos do 3º ano do ensino 

médio se dividiram em dois grupos com o objetivo de recolher informações 

sobre os grupos sanguíneos (sistema ABO e fator Rh) dos componentes da 
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escola. Essa prática está fortemente atrelada à percepção de Chassot (2003, 

p. 91) acerca do uso da linguagem científica de forma contextualizada.   Para 

o autor, 

A elaboração dessa explicação do mundo natural – diria que 

isso é fazer ciência, como elaboração de um conjunto de 

conhecimentos metodicamente adquirido – é descrever a 

natureza numa linguagem dita científica. Propiciar o 

entendimento ou a leitura dessa linguagem é fazer 

alfabetização científica.  

Dessa forma, podemos inferir que a prática escolhida, que demanda 

de recursos ligados a termos científicos específicos, como aglutinina e 

aglutinogênio, fenótipo e genótipo, entre tantos outros elementos que foram 

levantados pelos alunos ao logo do trabalho, converge à perspectiva da 

Alfabetização Científica, de acordo com a sugestão supracitada por Chassot 

(2003). 

Toda a gênese das atividades práticas do trabalho foi construída no 

espaço escolar com a proposta de diminuir os possíveis impedimentos de 

sua execução por entraves burocráticos que geralmente esbarramos quando 

optamos por aulas fora do espaço escolar ou mesmo nas propostas do uso de 

laboratórios, que nem sempre estão presentes, como já discutido 

anteriormente.   

7.3 Execução 

Dentro desse Projeto intitulado “Qual o grupo sanguíneo da tua 

escola?”, desenvolvido nas turmas de 3º ano do ensino médio, foram 

executadas as etapas de trabalho (incluindo-se as atividades práticas).  Após 

terem tido três aulas sobre o tema, em que foram debatidos os conceitos 

relacionados à genética dos grupos sanguíneos e à compatibilidade de 

transfusão sanguínea, os alunos foram informados e orientados sobre os 

nortes necessários para a produção do trabalho, sendo esses:  
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 -A turma se dividiu em dois grandes grupos. 

-Os alunos investigaram entre os membros da escola, ou seja, alunos e 

funcionários, o tipo sanguíneo e fator Rh.  

-O levantamento de coleta de dados sobre o grupo sanguíneo e fator Rh dos 

membros da escola foi executado ao longo de duas semanas. 

-Após a captação dos grupos sanguíneos e fator Rh dos componentes da 

escola, os alunos produziram um painel constando as informações genéticas, 

fenotípicas e genotípicas de cada indivíduo questionado, identificando os 

mesmos de forma fictícia, para a não exposição desses indivíduos. 

-Mediante a obtenção dos dados, os alunos apresentaram para a escola em 

um seminário, onde discursaram sobre a importância do grupo sanguíneo e 

fator Rh na vida do cidadão, além de exporem os dados alcançados. 

8 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Após a confecção dos trabalhos, os dois grupos formados pelos 

alunos apresentaram à comunidade escolar os resultados obtidos por meio 

de seminários, como previsto nas discussões sobre a confecção do projeto. 

Cada um dos dois grupos produziu um painel onde expuseram os dados 

relativos aos grupos sanguíneos de cada indivíduo, além dos fenótipos e 

genótipos dos mesmos. Os painéis estão nas figuras 1 e 2.  
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Figura 1: Pôster do grupo 1 

 

Fonte: Os autores 

Figura 2: Pôster do grupo 2 

 

    Fonte: Os autores 

 

Durante a apresentação dos seminários, observamos no 

comportamento e na fala de nossos alunos muita segurança, sendo 

ressaltados a todo tempo os termos técnicos utilizados no meio científico e 

relacionados aos temas grupo sanguíneo, fator Rh e genética, corretamente. 

Foi discutida, entre a comunidade escolar durante os seminários a 

importância de se entender geneticamente os temas relacionados aos grupos 
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sanguíneos, bem como as condições de compatibilidade nas transfusões 

sanguíneas, dando a esse conhecimento uma conotação contextualizada para 

a comunidade e tudo o que foi executado pelos próprios alunos que 

aplicaram os seminários. A justificativa de nossa visão de eficácia dessa 

prática é ressaltada por Chassot (2003, p. 90) quando este afirma:  

Hoje não se pode mais conceber propostas para um ensino de 

ciências sem incluir nos currículos componentes que estejam 

orientados na busca de aspectos sociais e pessoais dos 

estudantes. Há ainda os que resistem a isso, especialmente 

quando se ascende aos diferentes níveis de ensino. Todavia, há 

uma adesão cada vez maior às novas perspectivas.   

Logo, assim como proposto por Chassot, não há como se negar a 

aproximação dos conteúdos escolares à vida de nossos alunos na 

contemporaneidade, já que estes clamam por essa contextualização. Dessa 

forma, podemos apresentar para nossos alunos, de maneira mais realista, a 

linguagem específica falada no meio científico, a fim de que também seja 

integrada ao cotidiano desses alunos.  

Embora não tivéssemos a pretensão de mensurar a efetivação da 

Alfabetização Científica durante toda a feitura do projeto, conseguimos 

observar ao longo da produção do material pelos alunos, de forma 

qualitativa, que houve o alcance da Alfabetização Científica por meio da 

observação da qualidade de produção dos materiais, com detalhes técnicos 

significativos como os expostos nas figuras de 1 e 2 vistas acima.  

Podemos justificar o alcance da Alfabetização Científica, como 

sugerimos no trecho acima, tendo como base um dos três eixos estruturantes 

sugeridos por Sasseron e Carvalho (2011, p. 75), onde as autoras definem 

que: 

[...] O primeiro desses três eixos estruturantes refere-se à 

compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos 

científicos fundamentais e concerne na possibilidade de 
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trabalhar com os alunos a construção de conhecimentos 

científicos necessários para que seja possível a eles aplicá-los 

em situações diversas e de modo apropriado em seu dia-a-dia. 

Sua importância reside ainda na necessidade exigida em nossa 

sociedade de se compreender conceitos-chave como forma de 

poder entender até mesmo pequenas informações e situações 

do dia a dia.  

Assim, podemos perceber que a Alfabetização Científica é um 

importante fator a ser alcançado pela sociedade, já que se faz cada vez mais 

presente a necessidade do aval dos cidadãos e cidadãs sobre descobertas e 

uso das novas tecnologias e dos novos conhecimentos científicos, caso em 

que o papel da escola vem se mostrando expressivo. Sasseron (2015, p. 56), 

sobre essa questão, ressalta que “entendemos que a escola deve perseguir a 

meta de concretização de conhecimentos e atitudes relacionados às ciências 

da natureza não apenas como uma disciplina escolar, mas como área de 

conhecimento da humanidade. O que seria esse objetivo educacional?” 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Após a conclusão desse trabalho, observamos que, ao colocarmos os 

alunos e alunas como co-formadores do trabalho científico, ou seja, quando 

esses alunos e alunas deixam de ser meros espectadores e passam a participar 

efetivamente na construção desse conhecimento, a contextualização, 

compreensão e apreensão dos códigos científicos propostos flui de forma 

agradável e real e, porque não dizer, de forma natural.  

Por fim, trazemos a convicção de que atividades práticas que levam 

ao ensino por investigação, como proposto nesse projeto, fomentam maior 

interesse pelos alunos e alunas ao conhecimento científico e, 

consequentemente, ao entendimento do papel desse conhecimento em sua 

vida como ser social, isso porque, as informações ganham importância na 

vida do sujeito quando este participa na sua construção. 
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