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APRESENTAÇÃO
A leitura do livro Contexto Educacional: entre teorias e práticas expressa de
forma singular a arte destacada em valiosas contribuições para a educação, de
forma singular e especial pela motivação presente no cotidiano da educação.
Aos olhos do pensamento crítico, são revelados vários fatores como a afetividade e a motivação, ambos intrínsecos à educação centrada que de certo modo
nos conduzem ao pensamento e ao próprio desenvolvimento. Expressa também o contexto histórico do cenário profissionalizante, analisadas
pelas motivações iniciais nas implantações das escolas profissionalizantes e,
como consequência, os impactos gerados a partir destas motivações. Estes
impactos são expressados ao longo do resgate histórico da Educação que,
em sua dinâmica dualística: a formação de elite e a formação para o trabalho,
deixa claro a necessidade de ajustes, para melhorias na qualidade da educação Brasileira. Nesta direção, os órgãos regulatórios da educação brasileira
tendem a criar e estabelecer controles sobre o trabalho docente, o que de
certa forma desmotiva e causa impactos negativos para a educação. Assim, a
educação acontece e necessita sempre de implementações para acompanhar
as mudanças. Na contextualização da educação, presencial ou a distância, o
que permanece inerente é a formação do indivíduo, enquanto profissional e
enquanto agente participativo das mudanças locais e regionais. Nessa perspectiva, nasce a necessidade de discussões acerca da constitutividade dos
docentes, inseridos na discussão das novas configurações das modalidades
de ensino. Esta prática importante permite o empoderamento e o desenvolvimento destes como atuantes na educação de qualidade, seja ela presencial ou a distância, e ainda mais com as tecnologias cotidianas que sempre
contribuem para as produções dessas ações, com mais possibilidades de
êxito. Diante dos aparatos tecnológicos, o uso das tecnologias contemporâneas como por exemplo, o software de geometria dinâmica – geogebra que
possibilita ao estudante a compreensão dos conteúdos da física para alunos
com dificuldade, gerando significado da disciplina para ele. Outra contribuição importante é o leitor de telas, indicado para pessoas com baixa visão
ou cegos, que pode contribuir de alguma forma para o aprendizado. Mas
como toda a criação exige implementação, ajustes são necessários. Deixando
de lado a tecnologia e na visão do trabalho humano, existe proposta para
implantação de atendimento especializado, com olhar para o desenvolvimento das potencialidades dos alunos com necessidades especiais. O que
beneficia e complementa as implantações das ações tecnológicas.
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O livro também elucida sobre a preocupação da investigação qualitativa, dúvida muito comum entre pesquisadores no uso das metodologias
adequadas em uma pesquisa científica.
Toda forma de informação é bem-vinda e nunca a informação foi
tratada demasiadamente e, neste contexto educacional, mergulhar neste
intervalo entre as teorias e práticas vai proporcionar novos olhares para a
educação e contribuir de forma significativa para mudanças necessárias.
Desejo boa leitura!
Sinceras saudações,
Humberto Marcondes Estevam
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
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O ENSINO E A APRENDIZAGEM SEGUNDO
AS IDEIAS DE CARL ROGERS
Magali Aparecida Mendes de Queiroz1, Rosa Maria da Silva2

Resumo: O presente artigo é uma pesquisa bibliográfica que tem como
objetivo tecer considerações a respeito do pensamento de Carl Rogers, com
especial atenção às suas ideias sobre ensino e aprendizagem, trazendo novos
caminhos para a prática de ensino. Rogers iniciou seus estudos a partir de
experiências com tratamentos psico-terapêuticos, posteriormente, pesquisou questões da educação que trouxeram valiosas contribuições para essa
área. A metodologia utilizada nesta pesquisa foi a revisão bibliográfica dos
textos Carl Rogers e de autores que discutem seu pensamento. Os principais
resultados encontrados neste estudo revelam que a afetividade e a motivação
são fatores indispensáveis na construção do conhecimento e que o aluno é
capaz de controlar seu próprio desenvolvimento.
Palavras Chave: Carl Rogers. Ensino e Aprendizagem. Educação centrada
no indivíduo.

Introdução
Segundo a biografia traçada no livro de Zimring (2010), Carl Ransom
Rogers nasceu em 8 de janeiro de 1902, em Oak Park, Ilinois, EUA e
faleceu em 4 de fevereiro de 1987. De família protestante, chegou a matricular-se em um Curso de Teologia no Seminário da União Teológica em
Nova Iorque, descobrindo, posteriormente, que não tinha vocação para o
ministério pastoral. Graduou-se em História em 1924. Frequentou o curso
de psicologia clínica e psicopedagogia no Teachers’College da Universidade de Columbia e, em 1928, obteve o título de Mestre. Antes mesmo de
completar 30 anos de idade Carl Rogers, “um dos mais eminentes psicólogos americanos de sua geração” (ZIMRING, 2010, p. 11), já havia adquirido o seu título de Doutor. Publicou seu primeiro livro, em 1939, com o
título ‘O tratamento clínico da criança- problema’ e teve sua vida marcada
por inúmeras outras publicações.
1 Mestra em Educação.
2 Mestra em Geografia.
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Considerado precursor da psicologia humanista, sua vida, marcada por sérias e curiosas buscas e descobertas em relação ao ser humano,
levou-o a ser tanto reconhecido como contestado quanto às posições que
defendia. Sobre tais contestações, discorrendo a respeito das experiências
que acumulou ao longo de suas constantes buscas, Rogers (1972, p. 150)
desabafa: “Tenho a impressão de que, se tento encontrar o significado
da minha experiência, isso me leva, quase sempre, a direções consideradas absurdas.” Num encontro em Harward com um grupo de estudos
formado por psicólogos, psiquiatras e educadores, sobre o tema proposto
‘Perspectivas sobre a influência das aulas no comportamento humano’,
Rogers comenta:
Quando cheguei à reunião, apresentei minhas idéias tal como
as tinha escrito, gastando nisso apenas alguns momentos, e
declarei aberta a discussão. Aguardava uma resposta, mas
não estava à espera do tumulto que se seguiu. A emoção era
intensa. Parecia que eu lhes estava ameaçando o emprego,
que estava evidentemente, dizendo coisas cujo sentido me
escapava, etc., etc. de vez em quando, surgia uma voz calma
de apreciação de um professor que sentia o mesmo, mas
que nunca ousara formulá-lo (ROGERS, 2001, p. 316).

Desta forma, percebem-se traços de sua própria trajetória de conquistas em busca do conhecimento sobre ensino e aprendizagem. Embora
afirmasse que não podia ensinar outra pessoa como ensinar (ROGERS,
1972), um olhar atento às suas postulações sobre o assunto conduz a uma
postura por parte do professor que talvez lhe permita encontrar o caminho no qual deve direcionar o estudante ao aprendizado.
Questionador da vida e convicto, nos assuntos sobre a educação, que
o aprender, de fato, consiste em afirmar suas incertezas pessoais, em tentar
buscar compreender a perplexidade de suas buscas e aproximar suas experiências do que realmente parecia buscar, suas ideias e ideais conduzem de
fato à compreensão de que “os seres humanos têm natural potencialidade
de aprender.” (ROGERS, 1972, p. 153). Daí sua ênfase em que a educação
se oriente e esteja fundamentada em torno do desejo natural de aprender
que o ser humano carrega em si, segundo suas observações.
Dessa forma, tendo sido ele mesmo um estudioso da vida, possuidor
de uma potencialidade aguçada ao aprendizado, participou ativamente do
processo de conquistas em suas buscas pessoais pelo conhecimento e interessou-se firmemente em apresentar suas ideias ao mundo a fim de que a
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educação fosse pensada de uma forma mais humana em contraposição às
ideias que se propagavam à época. De acordo com Ferrari (2008, s/n):
A teoria rogeriana - que tem como característica um extenso repertório de expressões próprias - surgiu como uma
terceira via entre os dois campos predominantes da psicologia em meados do século 20. De um lado havia a psicanálise, criada por Sigmund Freud (1856-1939), com sua prática balizada pela ortodoxia, e, de outro, o behaviorismo, que
na época tinha B.F. Skinner (1904-1990) como expoente
e se caracteriza pela submissão à biologia. A corrente de
Rogers ficou conhecida como humanista, porque, em acentuado contraste com a teoria freudiana, ela se baseia numa
visão otimista do homem.

Nesse sentido, considerando as constantes e profundas mudanças
ocorridas em todos os aspectos em nossa sociedade, destaca-se a importância de se colocar o nome de Carl Rogers ao lado de outros estudiosos
que podem contribuir para os estudos sobre a educação e o ensino.

1.A facilitação da aprendizagem
Ao discorrer sobre suas experiências com pacientes, os quais decidiu
chamar de clientes, Rogers destaca a importância, em todo o processo de
tratamento, de eles se posicionarem diante dos dilemas que enfrentavam,
com a consciência plena de que tinham um problema a ser resolvido. Da
mesma forma, quando trata da educação, o autor destaca a importância de
se adotar a mesma perspectiva em relação aos alunos:
Por conseguinte, a primeira implicação no domínio da
educação poderia ser a de permitir ao aluno, seja em que
nível do ensino for, estabelecer um real contato com os
problemas importantes da sua existência, de modo a distinguir os problemas e as questões que pretende resolver
(ROGERS, 2010, p. 330).

Em tudo isso, assim como o papel do terapeuta no processo de
‘aprendizagem’ do cliente, o papel do professor em relação ao aluno é o
de facilitador no intuito em que ocorra uma aprendizagem significativa. De
acordo com Rogers (2010, p. 331), “o professor é uma pessoa, não a encar-
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nação abstrata de uma exigência curricular ou um canal estéril através do
qual o saber passa de geração em geração.” Como um verdadeiro facilitador,
espera-se a autenticidade do professor como ser humano que é, capaz de
relacionar-se com o aluno e os processos de ensinar e aprender com a noção
clara da pessoa que é; não se deixando levar pela noção do professor que a
sociedade simplesmente impõe que ele seja.
Tal característica, qual seja a de um ser autêntico, é vista pelo autor
quando ele trata da ‘congruência’ que nada mais é do que estar conscientemente convicto das atitudes que assume. Nesse sentido, muito além de
ministrar uma boa aula e de se utilizar de métodos e técnicas de ensino
convincentes, o professor precisa ser congruente – totalmente autêntico em
sua maneira de se relacionar com o aluno (ROGERS, 2010). Na sequência,
Rogers trata da necessária aceitação e compreensão do professor quanto a
seus alunos em suas especificidades. Para ele deve haver uma relação de empatia
daquele para com esses. O autor justifica a importância de tais atitudes por
parte do professor em relação a seus alunos quando afirma que:
Têm esses sentimentos e essas atitudes o direito de existir
abertamente num estabelecimento escolar? Minha tese é que
sim. Estão relacionados com a evolução da pessoa, com sua
aprendizagem eficaz e seu funcionamento efetivo, e tratar
esses sentimentos de uma maneira compreensiva e receptiva
tem uma forte ligação com a aprendizagem da geografia do
Paquistão ou com o processo de fazer uma longa divisão
(ROGERS, 2010, p. 332).

Um terceiro aspecto considerado por Rogers em relação ao papel do
professor, diz respeito aos recursos disponíveis. Assim, o autor reconhece que,
enquanto em uma terapia pode-se considerar que os dados existentes no interior do cliente tenham destaque sobre qualquer recurso externo a ser utilizado
pelo terapeuta, na educação há diversos recursos externos que podem ser utilizados no sentido de facilitar a aprendizagem. Ressalta, contudo que quaisquer
recursos dos quais se lance mãos, devem ser sim, colocados à disposição dos
alunos de forma tal que não venham a sentir-se obrigados a utilizá-los. O
entusiasmo pessoal na apresentação dos recursos, segundo Rogers, pode e
deve despertar o interesse pelos mesmos de forma a proporcionar uma aprendizagem significativa. Nesse sentido, o autor afirma:
Desse modo, sejam quais forem os recursos de ensino
que forneça [...] ele sentiria que essas coisas são oferecidas
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para serem usadas se forem úteis ao aluno, esperando que
sejam encaradas como tal. Não pretende que elas sejam
guias, expectativas, comandos, imposições ou exigências.
(ROGERS, 2010, p. 333)

Interessante, nesse aspecto, é considerar, segundo o autor, que os
recursos, em algum momento podem ser mesmo sugestionados ou apresentados pelos próprios alunos ao longo do processo. Percebe-se, portanto,
na participação ativa dos alunos em até mesmo apresentarem eles mesmos
os recursos, o fundamento da afirmação de Rogers em relação à propensão
nata do ser humano ao aprendizado.
O significado do ensino e da aprendizagem nas perspectivas de
Rogers, como se vê, torna-se real quando se analisam os aspectos que
levanta em relação à figura do professor como facilitador nesse processo.
Tais atitudes por parte do professor facilitador devem realmente conduzir
e provocar alterações significativas nos caminhos da educação.

2.Liberdade para aprender
A motivação maior de Rogers em escrever Freedom to Learn (Liberdade
para Aprender) estão contadas pelo autor na introdução de seu livro.
Segundo relata, um jovem estudante que se preparava para o exercício do
magistério, questionou-lhe certa vez sobre a falta de indicações específicas
de seus mestres quanto a obras que pudessem ler sobre suas ideias, métodos e teorias sobre a educação. Fez ele, então, uma compilação de tudo
quanto havia já escrito para professores e educadores, transformando tais
escritos no livro sobre o qual discorre o presente artigo.
A obra em Português, traduzida por Edgar de Godói da Mata Machado
e Márcio Paulo de Andrade, foi lançada pela Interlivros de Minas Gerais, em
1972, com a supervisão técnica do Prof. Ruy Miranda do Departamento de
Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). São 329 páginas
em que a aprendizagem e a facilitação da mesma, a liberdade e comprometimento, o relacionamento interpessoal e a pessoa como pessoa estão presentes em
cinco partes divididas em 15 capítulos mais o prólogo e o epílogo. A educação,
conforme deva vir a ser, é tópico destacado pelo próprio autor quando descreve
seus sentimentos quanto a alguns pressupostos sobre a educação: “Assim, eis as
minhas concepções sobre o modo como os estudantes aprendem, sobre o que
é, na realidade, a educação atual, sobre o que ela pode vir a ser e, ainda, sobre
como a administração educacional deve ser” (ROGERS, 1972, p. 147).
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O texto do sexto capítulo, embora significativamente curto, cujas
considerações descrevem suas ‘Ideias pessoais sobre Ensino e Aprendizagem’, foi, segundo seus relatos, apresentado em Havard em um seminário
sobre ‘métodos de influenciar o comportamento em aula’.
Tornou-se destaque no presente artigo por, de alguma forma, resumir aspectos que conduzem estudos específicos sobre o pensamento
‘rogeriano’ sobre a educação. Percebe-se a importância de tais aspectos
em um curso de doutorado, especialmente em educação. A liberdade para
aprender, de alguma forma deve estar intimamente relacionada à liberdade de questionar: questionar o outro, questionar a si próprio, questionar
as próprias teorias que se estudam, porque, conforme o próprio Rogers,
suas considerações pessoais sobre ensino e aprendizagem foram incluídas em ‘Liberdade para Aprender’ justamente por questionamentos que
lhe surgiram e por questionamentos que desejou despertar no outro,
conforme afirma:
Porque se trata do primeiro credo germinal de meu pensamento
sobre a diferença entre ENSINO e APRENDIZAGEM e,
por mais tosco e resumido que seja, pode encorajar algum
leitor a formular certas convicções suas, profundas, mas ainda
imprecisas, sobre os processos educacionais. São estas
formulações profundas, hesitantes, imprecisas, tímidas, que
constituem o fundamento da criatividade, e, se ao menos
um leitor se arriscar por essa via, a inclusão deste capítulo
terá correspondido a meus propósitos (ROGERS, 1972,
p. 150, grifo do autor).

Justificam-se, portanto, o desejo de estudar um pouco mais sobre
Rogers e a atenção especial às suas postulações sobre a educação, sobre
o questionamento e a curiosidade necessários aos processos de ensino
e de aprendizagem. Ainda, ao destacar, no mesmo capítulo, a importância da influência significativa da aprendizagem no comportamento
pessoal, Rogers dá ênfase à autodireção e à autoapropriação característicos àquele que realmente passa pela experiência da aprendizagem.
Segundo ele, “a conclusão é que me capacito de que só estou interessado em aprender, de preferência, coisas que importam, que têm
alguma influência significativa sobre o meu próprio comportamento”
(ROGERS, 1972, p. 151).
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3.Resultados encontrados
Segundo o pensamento de Rogers, a aprendizagem torna-se tão mais
significativa quanto mais relaciona-se com os objetivos pessoais daquele que
aprende. Envolve sentimentos e significações pessoais que se tornam extremamente relevantes àquele que dela se apodera. Nesse sentido, tal apoderação
pode ser vista nas considerações do autor quando afirma que:
[...] a criança que laboriosamente, adquiriu a “habilidade de
ler”, pode-se ver encantada, um dia, com uma história ilustrada, seja um livro cômico ou um conto de aventuras, e se
capacita de que as palavras têm um poder mágico que a põe
fora de si mesma, dentro de um outro mundo. Só então,
aprendeu realmente a ler (ROGERS, 1972, p. 4) que a põe
fora de si mesma, dentro de um outro mundo. Só então,
aprendeu realmente a ler (ROGERS, 1972, p. 4).

A essência da liberdade de aprender em suas teorias no âmbito da
educação é que realmente haja significado no aprendizado, que haja envolvimento e que haja, de fato, qualidade nas mudanças que se observam
quando o aprender realmente acontece.

4.Considerações finais
Carl Ransom Rogers tem como proposta um método de aprendizagem, pelo qual o professor não interfere diretamente no campo cognitivo e
afetivo do aluno. Pressupõe que o professor direcione o estudante às suas
próprias experiências e, a partir delas, o aluno se autodirija. Rogers propõe
a afetividade e a motivação como fatores atuantes na construção do conhecimento. Uma das ideias mais importantes na obra de Rogers é a de que a
pessoa é capaz de controlar seu próprio desenvolvimento e isso ninguém
pode fazer para ela, ou seja, ela é livre para aprender. Acreditamos que essa
metodologia é o novo caminho para educação nos dias atuais.
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O ENSINO PROFISSIONALIZANTE NA PRIMEIRA
REPÚBLICA (1889-1930): ASSISTENCIALISMO E
ORDENAÇÃO SOCIAL
Renant Araújo Morais1

Resumo: Este trabalho enfoca o desenvolvimento do ensino profissionalizante na República Velha (1889 – 1930) procurando estabelecer relações
entre a criação da Escola de Aprendizes artífices em 1909, a formação
de mão de obra qualificada e as práticas de assistencialismo por parte
do governo. A pesquisa procura analisar as motivações que levaram o
governo do presidente Nilo Peçanha a implantar 19 escolas profissionais
no país, os cursos que eram oferecidos por essas escolas, as condições
de funcionamento e o impacto que essas escolas tiveram na sociedade
e no desenvolvimento do ensino profissionalizante no Brasil. A investigação
é de natureza descritiva com abordagem qualitativa, compreendendo
pesquisa bibliográfica a partir de autores que se debruçaram sobre a
temática do desenvolvimento do ensino profissionalizante no Brasil. O
material coletado foi analisado a partir do referencial teórico metodológico do materialismo histórico dialético. Como resultado, destaca-se
que a expansão do ensino profissionalizante no Brasil foi prejudicada
pelo forte preconceito com relação às atividades manuais – herança da
escravidão – e que, ao criar essas 19 escolas, o governo tinha em mente
formar mão de obra para o desenvolvimento do país e ordenar a sociedade evitando que os extratos pobres descambassem para o crime e a
marginalidade. Deve-se destacar, porém, que o funcionamento dessas
escolas foi bastante difícil em virtude das instalações materiais precárias
e carência de professores qualificados. Como consequência, a qualidade dessas escolas era baixa, a evasão era considerável e o número de
concluintes era muito baixo.
Palavras-chave: Escolas profissionalizantes. Desvalidos da sorte. Controle
Social.

1 Mestre em História.
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1. Introdução
O presente trabalho busca fazer uma reflexão sobre as escolas
de aprendizes artífices criadas em 1909 pelo presidente da República
Nilo Peçanha. Para alguns pesquisadores (CUNHA, 2000; FONSECA,
1961; NASCIMENTO, 2007), as escolas de aprendizes significaram
o marco inicial na construção de um sistema de escolas técnicas que
perdura até hoje através dos Institutos Federais de Educação Tecnológica. O objetivo da investigação é medir a atuação do Estado na
criação dessas unidades e verificar o funcionamento dessas escolas
visando responder as seguintes questões: quais as motivações do poder
público ao criar essas escolas? Que cursos eram oferecidos? Qual o
perfil socioeconômico dos alunos? E, por fim, essas escolas alcançaram
os objetivos que delas eram esperados?
Na busca de respostas para essas questões, a investigação abrange
pesquisa bibliográfica a partir de autores que são especialistas no campo
da evolução do ensino profissionalizante no Brasil, dentre eles Cunha
(2000), Fonseca (1961) e Nascimento (2007).
O referencial teórico que serve de base para as análises do contexto da época e para a criação dessas casas de educação é o materialismo
histórico dialético desenvolvido por Karl Marx e Friedrick Engels no
século XIX. De acordo com essa matriz epistemológica, as mudanças
que ocorrem na base material da sociedade (infraestrutura) provocam
mudanças nas outras instâncias da vida social (superestrutura que seria
formada pela cultura, religião, legislação, direito) que também fazem
parte do todo social.
Marx enxerga a realidade social como um todo dinâmico, complexo,
formado por várias partes que interagem entre si e que sofrem mudanças
em virtude de suas contradições. Dessa forma, uma instância particular
como uma escola ou um parque industrial ou um conjunto de manifestações culturais não podem ser explicadas por si só, pois estão inseridas
em um contexto social e econômico mais amplo que pode interferir na
evolução e no desenvolvimento dessa instância particular e vice-versa.
Por isso, procuramos analisar a criação e o desenvolvimento dessas escolas sempre em consonância com o contexto político e econômico da
Primeira República.
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2. A criação das escolas de aprendizes artífices e o contexto
da época
No dia 23 de setembro de 1909, o presidente da República Nilo Peçanha
assinou o Decreto 7566 criando 19 Escolas de Aprendizes Artífices2 –
uma em cada Estado da federação – e incumbiu ao então Ministério da
Agricultura, Indústria e Comércio a responsabilidade pela sua manutenção.
Este foi o primeiro passo para a implantação do ensino profissional no
Brasil em uma rede federal.
Na introdução do decreto, esboçam-se as justificativas para a criação
dessas escolas:
O presidente da república dos Estados Unidos do Brasil, em
execução da lei nº 1606, de 29 de dezembro de 1906:
Considerando:
Que o aumento constante da população das cidades exige
que se facilite às classes proletárias os meios de vencer as
dificuldades sempre crescentes da luta pela existência;
Que para isso se torna necessário, não só habilitar os filhos
dos desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo técnico e intelectual, como fazê-los adquirir hábitos de
trabalho profícuo, que os afastará da ociosidade, escola do
vício e do crime;
Que é um dos primeiros deveres do Governo da República
formar cidadãos úteis à nação;
Decreta:
Art. 1- Em cada uma das capitais dos estados da República
o governo federal manterá, por intermédio do Ministério da
Agricultura, indústria e Comércio, uma Escola de Aprendizes Artífices, destinada ao ensino profissional primário
gratuito (BRASIL, 1909).

Naquele momento histórico, o Brasil possuía uma economia basicamente
agrária baseada na grande propriedade rural e na exploração de uma mão
de obra camponesa, em grande parte analfabeta e com limitados conhe2 De acordo com Cunha (2000, p. 67), de todas as capitais brasileiras, apenas Porto Alegre não foi
contemplada com a construção dessas escolas, uma vez que esta cidade já dispunha de um educandário
voltado para o ensino profissionalizante conhecido como Instituto Técnico Profissional da Escola de
Engenharia de Porto Alegre, posteriormente chamado de Instituto Parobé
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cimentos técnicos. Açúcar, cacau, erva-mate, fumo, algodão, borracha e,
principalmente, o café eram os principais produtos de exportação do país. Ao
mesmo tempo, as oligarquias agrárias, com destaque para os grandes fazendeiros
de São Paulo e Minas Gerais ocupavam os principais postos de comando
no país e procuravam utilizar os recursos do Estado no sentido de proteger
e incentivar a economia agrária em prejuízo dos outros setores econômicos.
Segundo Romanelli (2007, p. 45), esse estilo de organização social e econômica
não estimulava o desenvolvimento da escolarização.
Se a população se encontrava na zona rural e as técnicas de
cultivo não exigiam nenhuma preparação, nem mesmo a
alfabetização, está claro que, para essa população camponesa,
a escola não tinha qualquer interesse. Enquanto as classes
médias e operárias urbanas procuravam a escola, porque dela
precisavam para, de um lado ascender na escala social e, de
outro, obter um mínimo de condições para a consecução de
emprego nas poucas fábricas, para a grande massa camponesa de populações trabalhadoras da zona rural, a escola
não oferecia qualquer motivação. Essa foi a razão pela qual
o índice de analfabetismo no período foi bastante alto e as
reivindicações escolares das classes emergentes puderam ser,
de alguma forma, atendidas.

No entanto, não era só a realidade econômica e social baseada em
uma sociedade rural e agrária que retardavam o desenvolvimento do ensino
profissionalizante no Brasil. A mentalidade da época, calcada em forte
preconceito com relação ao trabalho braçal, também constituía obstáculo
a esse tipo de ensino. Todo o período em que a escravidão foi amplamente
disseminada pelo país sedimentou na sociedade uma relação íntima entre
trabalho manual e servidão tendo como resultado o desprezo pelo trabalho
manual, tido como atividade degradante, humilhante, coisa de escravo.
Cunha (2000, p. 03) ressalta muito bem esse aspecto:
A vigência das relações escravistas de produção no Brasil,
desde os tempos da colônia, funcionou sempre como desincentivo para que a força de trabalho livre se orientasse para
o artesanato e a manufatura. O emprego de escravos como
carpinteiros, pedreiros, ferreiros, tecelões, confeiteiros, e em
vários outros ofícios afugentava os homens livres, empenhados em marcar sua distinção da condição de escravo, o que era
da maior importância diante da tendência dos senhores-empregadores de ver todo trabalhador como coisa sua.
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Este tipo de preconceito adentrou o período republicano e se
manifestou também no campo da educação com o desenvolvimento
de uma dualidade estrutural que permeou a escola brasileira e que já
vinha se sedimentando desde o período colonial; uma escola humanista
e literária para os filhos dos grandes proprietários e, para os pobres,
uma escola voltada para uma atividade manual, se houvesse. O primeiro
tipo de escola valorizada e respeitada, enquanto a segunda era vista com
reservas e até marginalizada. Sobre essa dualidade, Fonseca (1961, p. 132)
ressalta que:
a influência da cultura humanística (sic) e literária haveria
de se fazer sentir com muito maior intensidade na procura
dos que buscavam os cursos jurídicos. Esse fator, aliado
à circunstância de se recrutarem nas academias de direito
homens para os altos postos da política e da administração,
fizeram com que se inundasse o país de bacharéis. Continuava a pairar o conceito de serem as profissões liberais
mais nobres e as atividades manuais destinadas aqueles que
fossem menos dotados de inteligência e de fortuna e, em
conseqüência, o ensino de ofícios a ser olhado com olhos
de menosprezo. E sobre o país inteiro firmou-se principalmente o prestígio do bacharel.

Todavia, mesmo com o predomínio do setor primário nas atividades
econômicas e com o menosprezo das atividades braçais, a vida urbana, o
comércio e a indústria se desenvolveram no país e começaram a dar uma
nova formatação à economia brasileira, mais compatível com a modernidade capitalista. Para Saviani (2008, p.189),
a prosperidade usufruída com os altos lucros proporcionados pelas exportações de café propiciou um
progressivo desenvolvimento com uma crescente
complexificação social. A população global cresceu
de 14.333.915, em 1890, para 30.635.605, em 1920, e
35.804.704, em 1925, com significativa concentração
em algumas cidades: no Distrito Federal a população
passa de 522.651, em 1890, para 1.157.000, em 1920;
em São Paulo, no mesmo período, pula de 64.934 para
579.033; e Salvador, de 174.412 para 283.432. A atividade industrial acelera-se, principalmente durante a
Primeira Guerra Mundial, entre 1915 e 1919, quando
foram criadas quase tantas empresas (5.940) quanto o
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foram em todos os 25 anos anteriores do período republicano: 6.946. O número de operários passa de 500 mil
em 1920 para 800 mil em 1930.

Esse crescimento urbano e industrial, embora tímido, passou a exigir
a formação de uma força de trabalho com um mínimo de qualificação
técnica para trabalhar nas fábricas, nos bancos e no comércio. Caberia
então à escola, com destaque para as Escolas de Aprendizes Artífices,
preparar esses trabalhadores. Observa-se, portanto, que a criação dessas
instituições tinha uma motivação econômica.
O processo de industrialização imprimiu o desenvolvimento
urbano e a ampliação das atividades comerciais e financeiras.
Ao se tornar dominante, por sua vez, criou a necessidade
de um contingente maior de pessoas com educação escolar.
Essa característica de urbanização, bem como o fluxo de
imigrantes estrangeiros europeus que chegaram ao país no
início do século XX, direcionou o olhar para os processos
educativos escolares com possibilidade de inserção social
(GALLINDO, 2013, p. 51).

Entretanto, é importante salientar que a preocupação das autoridades
e de vários intelectuais com relação a essas escolas não era apenas econômica, de formar mão de obra para o setor secundário. Existia também um
forte interesse político e ideológico de formar um cidadão republicano,
de desenvolver um espírito cívico e patriótico e de disciplinar e ordenar a
sociedade. A criação de escolas profissionalizantes desde o final do Império (1822-1889),
[...] eram legitimadas por ideologias que proclamavam ser a
generalização desse tipo de ensino para os trabalhadores livres
condição de: a) imprimir neles a motivação para o trabalho;
b) evitar o desenvolvimento de idéias contrárias à ordem política que estava sendo contestada na Europa; c) propiciar a instalação de fábricas que se beneficiariam da existência de uma
oferta de trabalho qualificada, motivada e ordeira; d) favorecer os próprios trabalhadores que passariam a receber salários
mais elevados (CUNHA, 2000, p. 4).

O interesse em incutir o gosto pelo trabalho é explicado pelos resquícios da presença da escravidão no país. Durante todo o império, a presença
do trabalho escravo nas mais variadas atividades econômicas construiu uma
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imagem negativa do trabalho, visto como coisa degradante e humilhante. Essa
preocupação se fazia mais incisiva se levarmos em conta que a abolição da
escravatura tinha ocorrido nos momentos finais da monarquia e gerara um
problema que inquietava políticos e intelectuais: o que fazer com milhares de
negros que foram libertados? Como inseri-los na nova ordem republicana?
Como evitar que eles descambassem para o caminho da marginalidade e do
crime representando, assim, uma séria ameaça ao equilíbrio social?
Essa motivação para o trabalho também era necessária pela visão que
as elites brasileiras tinham em relação ao brasileiro, tido como indolente,
preguiçoso, avesso ao trabalho, desprovido de higiene e de normas de civilidade. O povo brasileiro, no olhar preconceituoso dos governantes, era
formado pela mistura de raças inferiores (o negro e o índio), “naturalmente”
desinteressadas no trabalho constante e rotineiro, incapazes de civilizar-se
por si só e que comprometiam o desenvolvimento do país no caminho do
progresso. A esse respeito, Chalhoub (2001, p. 67 e 68) destaca que:
...os libertos eram em geral pensados como indivíduos que
estavam despreparados para a vida em sociedade. A escravidão não havia dado a esses homens nenhuma noção de
justiça, de respeito à propriedade, de liberdade. A liberdade
do cativeiro não significava para o liberto a responsabilidade pelos seus atos, e sim a possibilidade de tornar-se ocioso,
furtar, roubar, etc. Os libertos traziam em si os vícios de seu
estado anterior, não tinham a ambição de fazer o bem e de
obter um trabalho honesto e não eram civilizados o suficiente para se tornarem cidadãos plenos em poucos meses.

Esse comentário, embora relacionado aos negros que tinham sido
libertados pela lei Áurea de 1888, era estendido também aos demais
segmentos pobres e excluídos da sociedade. A solução para esse problema seria instruir, educar, moralizar os brasileiros pela escolarização e pelo
trabalho constante e rotineiro ou então incentivar a entrada de imigrantes
europeus tidos como superiores e mais capacitados desenvolvendo, assim,
uma política de branqueamento da população.
Dessas inquietações vinha outra preocupação de muitos políticos e
intelectuais brasileiros do fim do século XIX e início do século XX: o
de fornecer um emprego, um ofício para milhares de jovens desvalidos,
crianças órfãs que não tinham como sobreviver nas grandes cidades. Era
grande a quantidade de vagabundos, mendigos, ladrões, órfãos e ociosos
que perambulavam pelas ruas do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salva-
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dor e que poderiam representar uma grande ameaça à ordem pública,
pois poderiam enveredar facilmente para o caminho da criminalidade e
de outros vícios. No que diz respeito à população da cidade do Rio de
Janeiro, na última década do século XIX, Carvalho (1996, p. 18) faz o
seguinte comentário:
Essa população poderia ser comparada às classes perigosas ou potencialmente perigosas de que se falava na
primeira metade do século XIX. Eram ladrões, prostitutas, malandros, desertores do exército, da marinha e dos
navios estrangeiros, ciganos ambulantes, trapeiros, criados,
serventes de repartições públicas, ratoeiros, recebedores
de bondes, engraxates, carroceiros, floristas, bicheiros,
jogadores, receptadores, pivetes. E, é claro, a figura tipicamente carioca do capoeira, cuja fama já se espalhara por
todo o país e cujo número foi calculado em torno de 20
mil às vésperas da República.

Nesse sentido, as Escolas de Aprendizes Artífices poderiam ser uma
solução para esse grave problema na medida em que tiraria muitas crianças
órfãs e desvalidas da rua e ensinaria para elas uma profissão. A esse respeito,
Cunha (2000, p. 24) ressalta que
o ensino profissional para os desvalidos era visto por
essas correntes de pensamento (liberalismo e positivismo)
como uma pedagogia tanto preventiva como corretiva.
Enquanto pedagogia preventiva, propiciaria o disciplinamento e a qualificação técnica das crianças e dos jovens
cujo destino era evidentemente o trabalho manual, de
modo a evitar que fossem seduzidos pelo pecado, pelos
vícios, pelos crimes e pela subversão político-ideológica.
Ademais, nas oficinas das escolas correcionais, o trabalho
seria o remédio adequado para combater aqueles desvios,
caso as crianças e os jovens já tivessem sido vítimas das
influências nefastas das ruas.

Dessa forma, as escolas profissionalizantes da época tinham um
forte caráter assistencialista e compensatório; de oferecer para os pobres
e desvalidos, crianças e adolescentes abandonados, a oportunidade de
aprender um ofício a partir do qual poderiam sobreviver de maneira digna.
De acordo com Manfredi (2002, p. 78), durante o Império, e também no
início da era republicana,
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tanto as práticas educativas promovidas pelo Estado como
as da iniciativa privada pareciam refletir duas concepções
distintas, mas complementares: uma de natureza assistencialista e compensatória, destinada aos pobres e desafortunados, de modo que pudessem, mediante o trabalho,
tornar digna a pobreza; a outra dizia respeito à educação
como um veículo de formação para o trabalho artesanal,
considerado qualificado, socialmente útil e também legitimador da dignidade da pobreza.

Portanto, essas escolas profissionalizantes teriam essa outra importante
função: de controle e de ordenamento social, evitar ou pelo menos minimizar,
que um grande contingente de párias da sociedade que perambulavam pelas
ruas se colocassem a serviço do crime ou até mesmo de revoltas e rebeliões. Assim, essas escolas, na visão de alguns dos seus ideólogos e intelectuais, teriam uma função econômica, social e político-ideológica. Econômica
porque, teoricamente, essas casas de educação poderiam formar centenas de
trabalhadores com uma relativa qualificação técnica e que, ao entrarem para o
mundo do trabalho, poderiam contribuir para a expansão industrial e para o
crescimento econômico do país. Social, pois, como se viu, as escolas poderiam
tirar centenas de crianças e adolescentes das ruas preparando-os para uma
nova vida regida pelo trabalho cotidiano, pela disciplina e pelos valores básicos
da civilização que seriam transmitidos e ensinados pela escola. E uma função
político-ideológica uma vez que teriam o importante objetivo de disciplinar a
sociedade, de manter a ordem pública, de impedir o surgimento de revoltas e,
por fim, de preservar a ordem capitalista.
Deve-se destacar, no entanto, que durante um longo processo histórico
que vinha desde o período imperial (1822 – 1889), a escolarização das camadas
populares, ou o desenvolvimento do ensino profissionalizante, dificilmente
teve uma atenção especial por parte das camadas dirigentes. Como já verificamos anteriormente, o que predominava no Brasil, nesse período, era uma
escola humanista, propedêutica, destinada, com algumas exceções, para os
filhos dos grandes proprietários e comerciantes, futuros dirigentes do país.
Sobre essa matéria, Gomes (2013, p. 63 e 64) ressalta que
[...] essa herança do elitismo educacional fez com que as
políticas da corte portuguesa e as posteriores a ela, inclusive na República, a partir de 1891, atentassem mais para
o ensino secundário e para o superior, esquecendo-se do
primário e da educação profissional, pois se considerava
que a classe baixa (basicamente trabalhadores agrícolas)
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não precisava de escola, mas sim somente a elite aristocrática e os pequenos burgueses.

Fortalece-se, assim, um dualismo estrutural no sistema educacional
do país. Até então as poucas interferências do Estado brasileiro no campo
da educação favoreciam o desenvolvimento cultural dos filhos da classe
econômica alta e desfavoreciam a educação dos pobres.

3. O funcionamento das escolas
Feitas essas considerações concernentes à idealização dessas Escolas de
Aprendizes Artífices, é importante ressaltar agora, mesmo que de maneira
breve, a realidade concreta dessas escolas, o seu dia a dia, analisando aspectos
como a infraestrutura, os cursos oferecidos e a formação dos alunos.
De acordo com Fonseca (1961, p. 169), essas escolas apresentaram o
seguinte quadro de matrícula e de frequência quando de sua criação:
Quadro1 – Matrícula e Frequência em Escolas de Aprendizes Artífices nos Estados
Brasileiros criadas pelo Decreto 7566 de 1909.
Escolas

Matrícula

Frequência

1

Amazonas

33

18

2

Pará

160

74

74

56

3

Maranhão

4

Piauí

52

28

5

Rio Grande do Norte

151

86

6

Paraíba

143

112

7

Pernambuco

70

46

8

Ceará

128

55

9

Alagoas

93

60

10

Sergipe

120

69

11

Bahia

40

30

12

Espírito Santo

180

52

13

Rio de Janeiro (Campos)

209

145

14

São Paulo

135

95
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Escolas

Matrícula

Frequência

15

Paraná

219

153

16

Santa Catarina

100

59

17

Minas Gerais

32

24

18

Goiás

71

29

19

Mato Grosso

108

57

2.118
1.248
Fonte: Celso Suckow da Fonseca. História do ensino industrial no Brasil,1961.

Um rápido olhar sobre esse quadro permite concluir que, em todas
essas escolas, a frequência de alunos foi inferior à matrícula. Em seu
primeiro ano de funcionamento, dos 2118 alunos matriculados tivemos
uma frequência de 1248 discentes. Esses números aparentemente preocupantes constituíam para Fonseca (1961, p, 168) um resultado até animador
tendo em vista o já citado preconceito com relação ao ensino de ofícios
manuais que grassava pelo país e a incompreensão geral da época com
relação ao ensino profissionalizante. Deve-se ressaltar ainda que em uma
sociedade em que a maioria da população não tinha acesso à escola ainda
não estava disseminada na mentalidade das famílias das camadas populares
o hábito de frequentar a escola.
No que concerne ao perfil sócio-econômico dessas casas de educação, o artigo 7 da Consolidação dos Dispositivos Concernentes às Escolas
de Aprendizes Artífices assevera:
À matrícula das escolas serão admitidos os menores, cujos
pais, tutores ou responsáveis o requererem dentro do prazo
marcado e que possuírem os seguintes requisitos, preferidos
os desfavorecidos da fortuna:
a) Idade de 10 anos no mínimo e de 16 no máximo;
b) Não sofrerem de moléstia infecto-contagiosa;
c) Não terem defeitos físicos que os inabilitem para o
aprendizado do ofício.

Segundo Araújo e Sá ( 2015, p. 507),
A explícita finalidade educacional dessas escolas era a
formação de operários e contramestres por meio do ensino
prático e dos conhecimentos técnicos ministrados a crianças
e adolescentes que desejassem aprender um ofício. Esse
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aprendizado deveria ser realizado em oficinas de trabalhos
manuais ou mecânicos que se mostrassem mais adequadas
e necessárias à região em que a escola funcionasse, atentando,
sempre que possível, às especificidades das indústrias locais.

Crianças e adolescentes, de preferência os desfavorecidos da fortuna.
Essa seria, via de regra, a clientela que iria formar o corpo discente das 19
escolas de aprendizes artífices distribuídas em 19 capitais do país. A intenção
do governo seria então transformar esses jovens pobres sem perspectiva
de futuro – um problema social – em operários e contramestres que estariam
habilitados para trabalharem em fábricas e indústrias formando força de
trabalho ordeira e disciplinada que contribuiria para a modernização e
desenvolvimento do capitalismo no país.
De acordo com Nascimento (2007, p.110), as 19 Escolas de Aprendizes Artífices criadas por Nilo Peçanha,
[...] formavam um sistema educacional perfeitamente definido
principalmente em função de uma legislação específica que as
tornava distintas das demais instituições de ensino profissional
existentes. Essas escolas foram criadas com prédios, currículos
e metodologia, didática e pedagógico próprios; alunos, condições de ingresso e destinação esperada para os que nela ingressassem, o que as distinguiam de todas as demais instituições de
ensino elementar mantidas pelo Estado.

Cunha (2000, p. 66) envereda na mesma direção ao afirmar que:
Se a rede de escolas de aprendizes artífices não inovou muito
em termos ideológicos e pedagógicos, ao menos no início
de seu funcionamento, ela trouxe uma grande novidade em
relação à estrutura do ensino, por constituir, provavelmente,
o primeiro sistema educacional de abrangência nacional.
Com efeito, tratava-se de um agregado de estabelecimentos
de ensino, dotados de propósitos comuns, cujo funcionamento se regulava por uma mesma legislação, além de estarem afetos à mesma autoridade administrativa e pedagógica.
Só muito mais tarde é que surgiram no país outros sistemas
educacionais dotados de características semelhantes, a exemplo da rede de instituições federais de ensino superior e dos
centros de formação profissional do SENAI.
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Os cursos oferecidos por essas escolas poderiam variar de uma cidade para outra e abrangiam as áreas de comércio, indústria e até mesmo o
setor primário. No caso da aprendizagem industrial, cujos alunos estavam
na faixa etária acima de 14 anos, os cursos oferecidos eram carpinteiro,
marceneiro, torneiro de madeira, entalhador, escultura em gesso, madeira e pedra, fundidor de tipos, fundidor de metais, litografia, gravura em
pedra, gravura em madeira, serralheiro, modelagem, torneiro de metais,
instrumentos de precisão (para homens) e tipografia, litografia e gravura,
relojoaria, telégrafos e correios, papelaria, fabrico de vidros, preparo de
tecidos (para mulheres) (CUNHA. 2000, p. 65).
Deve-se ressaltar, porém, que a realidade e o cotidiano dessas escolas
nem sempre se coadunava com as propostas e a idealização desses projetos. Nos seus primeiros anos muitas delas funcionaram com dificuldades e
enfrentaram vários problemas que comprometiam a qualidade dos cursos,
a formação dos alunos e até mesmo a sua sobrevivência. A infraestrutura
e as instalações materiais dessas casas de ensino profissional nem sempre
eram adequadas.
A Escola de Aprendizes Artífices de Pernambuco recebeu
como local de instalação um casarão que fora anteriormente
um mercado de frutas (todo cercado de mangues e sem
uma única rua de acesso), onde funcionou até 1923. Seu
prédio próprio, especialmente construído para abrigar as
oficinas e salas de aulas de maneira adequada, somente foi
inaugurado em 1935 (NASCIMENTO, 2007, p.158).

O mesmo autor ressalta que
A escola de aprendizes artífices do Piauí foi instalada em
um prédio muito velho que não oferecia as mínimas condições e onde ficou até 1938, quando foi transferida para um
prédio novo, construído especialmente para abrigá-la. No
antigo prédio a oficina de fundição era praticamente sem
cobertura e constantemente era castigada pelas chuvas; a de
marcenaria funcionava em um corredor quase sem iluminação. Felizmente, o prédio novo tornou esses problemas
‘coisa’ do passado. (NASCIMENTO, 2007, p. 159).

Todavia, os problemas das Escolas de Aprendizes Artífices não paravam por aí. Mais grave do que as condições precárias dos prédios era a
falta de professores ou o despreparo dos mesmos.
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Desde a criação das Escolas de Aprendizes Artífices vinha
o governo federal lutando com o problema da falta de
professores e mestres. Talvez fosse esse o ponto mais
fraco da organização escolar naquela época. Na capital
do país, como em todos os Estados, havia uma absoluta
carência de profissionais competentes que pudessem
ser aproveitados como mestres das oficinas escolares
(CIAVATA e SILVEIRA, 2010, p.95).

O despreparo desses professores, que além do parco conhecimento da
disciplina específica também não tinham muitos conhecimentos de pedagogia,
de didática, de métodos de ensino – fundamentais para a prática docente –
comprometiam um melhor desenvolvimento do ensino-aprendizagem. Com
certeza, a debilidade desses professores, somado a outros problemas, contribuíram decisivamente para um ensino precário e deficiente nessas escolas.
A carência de professores foi um problema constante que as escolas tiveram que enfrentar nas suas primeiras décadas de existência e, basicamente, três
fatores explicam essa carência: a ausência de escolas destinadas à formação de professores para escolas profissionalizantes, os baixos salários pagos
aos professores não só no ensino profissional, mas no conjunto das escolas
brasileiras, que fazia com que a carreira de professor fosse pouco atraente, e o
nível dos alunos “recrutados” para estudar nessas escolas. Como já destacado,
a grande maioria dos alunos eram órfãos, pobres e desvalidos, muitos deles
já beirando ou trilhando o caminho da marginalidade, que perambulavam
pelas ruas das cidades. Esse tipo de clientela, de acordo com a mentalidade da
época, poderia desestimular ou até mesmo afastar os professores das Escolas
de Aprendizes Artífices.
No que concerne à carência e despreparo do corpo docente, o governo
tentou resolver ou pelo menos minimizar esse problema criando, em 1917,
através do decreto nº 1.800, a Escola Normal de Artes e Ofícios Venceslau
Brás com o objetivo básico de formar professores, mestres e contramestres
para as escolas profissionais do distrito federal. Essa escola funcionaria em
regime de externato tendo uma secção masculina e outra feminina. Segundo
Fonseca (1962, p. 583):
Os cursos profissionais seriam relativos a trabalhos em
madeira, metal e alvenaria, com a duração de quatro anos
ou oito períodos, acompanhados de um curso de adaptação.
Eram, também, previstos, para quando o prefeito julgasse
oportuno, cursos profissionais de cerâmica, de trabalhos em
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couro, de fiação e de tecelagem, de artes gráficas e outros que
fossem considerados necessários.

Dentre as disciplinas ministradas nesses cursos profissionais destacavam-se desenho, Modelagem, tecnologia e mecânica industrial, português
e educação cívica, pedagogia relativa aos ofícios do curso, geografia industrial e história das indústrias, matemática aplicada às indústrias, física com
desenvolvimento quanto à eletricidade, história natural, química industrial
e contabilidade industrial.
Vale ressaltar que, a princípio, a escola Venceslau Brás foi criada e
mantida pela prefeitura do Distrito federal e formava professores para atender a
demanda da cidade do Rio de janeiro e não das outras 19 escolas de aprendizes artífices. Em 13 de agosto de 1919, através do decreto nº 2.133, a escola
foi transferida para o governo federal passando para o controle e a administração do Ministério da Agricultura. A expectativa era de que essa instituição
de ensino atendesse ao reclamo das escolas de aprendizes artífices extremamente carentes de professores e mestres qualificados.
Todavia, não foi bem isso o que aconteceu. No período em que a
escola funcionou, de 1919 a 1937, o número anual de matrículas oscilou
entre 122 e 459, mas o número de diplomados ficou bem aquém do que
era esperado. Dessa forma, as escolas profissionais continuaram carentes
de professores qualificados. O quadro a seguir mostra o movimento de
matrículas e de diplomados ano a ano.
Quadro 2: Relação de matrículas e diplomados da escola Venceslau Brás:
ANOS

MATRÍCULAS
SEXO
MASC.

SEXO
FEM.

DIPLOMADOS
TOTAL

SEXO
MASC.

SEXO
FEM.

TOTAL

1918

-

-

-

-

-

-

1919

60

62

122

-

-

-

1920

60

106

175

-

-

-

1921

67

154

221

-

-

-

1922

60

200

260

-

-

-

1923

24

196

220

7

10

17

1924

26

204

230

-

15

15

1925

23

166

189

2

22

24

1926

42

215

257

-

-

-

1927

49

256

305

2

3

5
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ANOS

MATRÍCULAS

DIPLOMADOS

1928

72

276

348

-

16

16

1929

105

343

448

2

23

25

1930

148

311

459

1

27

28

1931

119

257

376

4

19

23

1932

116

267

383

13

59

72

1933

120

228

348

7

15

22

1934

94

213

307

9

46

55

1935

76

164

240

12

49

61

1936

81

123

204

13

5

18

1937

59

140

199

-

-

-

72

309

381

Fonte: FONSECA, Celso Suckow da. História do ensino industrial no Brasil. Rio de Janeiro. Escola técnica nacional. 1961, p. 600.

Outro grave problema enfrentado por essas escolas era o da evasão escolar.
Os cursos profissionalizantes normalmente tinham quatro anos de duração e, em
muitos casos, os alunos abandonavam a escola antes da conclusão dos cursos.
De acordo com Fonseca (1961, p.185),
a evasão escolar vinha, de longa data, preocupando os espíritos.
Poucos eram os alunos que chegavam ao final dos cursos
das Escolas de Aprendizes Artífices. A maioria, premida por
várias causas, principalmente pelo fator econômico, abandonava aqueles estabelecimentos no fim da 3ª ou 4ª série, para
procurar trabalho nas fábricas ou oficinas, oferecendo aos
patrões os conhecimentos que já haviam adquirido e que,
aliás, eram superiores aos dos operários antigos, que nunca
haviam cursado escolas profissionais.

Para se ter uma ideia mais clara do problema da evasão e do número de
concluintes, pode-se citar o caso da unidade da Paraíba que historicamente
sempre foi uma das escolas a ter um maior número de matrículas. De acordo
com Nascimento (2007, p.135),
entre 1910 e 1942 essa escola teve cerca de 10.600 alunos mas apenas
70 receberam o certificado de conclusão, o que mostra um grau de eficiência
muito pequeno. Além disso, durante cinco anos desse mesmo período, não
houve um só aluno que concluísse o curso e, em oito anos, houve apenas um
ou dois a obterem o certificado.
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O quadro a seguir, extraído de Cunha (2000, p. 108), oferece dados
estatísticos sobre o número de concluintes nos Estados do Maranhão,
Paraíba e Pernambuco.
Quadro 3 – Dados estatísticos – Concluintes Maranhão, Paraíba e Pernambuco (CUNHA,
2000, p. 108)
Anos

MA

PB

PE

Anos

MA

PB

PE

1914

4

-

-

1928

-

-

-

1915

4

3

2

1929

-

5

3

1916

6

-

-

1930

2

2

6

1917

10

4

-

1931

4

3

-

1918

-

-

5

1932

-

3

7

1919

9

2

1

1933

-

5

4

1920

3

4

2

1934

-

2

1

1921

9

3

1

1935

3

2

5

1922

6

1

-

1936

-

3

5

1923

-

1

1

1937

3

4

2

1924

-

2

-

1938

-

-

9

1925

-

8

-

1939

-

-

1926

-

1

-

Total

3
57

1927
Fonte: Arquivo Gustavo Capanema, FGV-CPDOC.

Sem entrar em muitos detalhes, o quadro indica que, no período de
25 anos, em três escolas, somou-se o total de 57 alunos formados o que
daria uma média de 2,28 alunos formados a cada ano. Ao mesmo tempo
verifica-se que, nos 25 anos arrolados no quadro, tivemos 17 anos em que,
em uma ou mais escolas, nenhum aluno se formou. Os dados evidenciam,
então, uma quantidade ínfima de alunos que concluíam esses cursos.
Ressalte-se que este mesmo autor indica que nas outras unidades
espalhadas pelo país os dados estatísticos sobre a evasão e o número de
concluintes também eram preocupantes.
Percebe-se, portanto, que em três aspectos fundamentais para se
medir a qualidade de ensino de uma escola – infraestrutura, qualificação
de professores e formação final dos alunos – as Escolas de Aprendizes
Artífices apresentavam deficiências. A ação do presidente Nilo Peçanha

34

de criar essas 19 escolas não foi acompanhada, pelo menos nos primeiros
anos, por políticas públicas dos outros presidentes no sentido de melhor
aparelhá-las e até ampliá-las.
Os problemas enfrentados por essas escolas levaram o governo,
em 1926, por meio do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio,
a montar uma comissão – o Serviço de Remodelação do Ensino Profissional Técnico – chefiada pelo engenheiro João Luderitz3, com o objetivo
de reformar as escolas contribuindo para a melhoraria da qualidade
de ensino, diminuir a evasão escolar e formar mais técnicos. Segundo
Nascimento (2007, p.116),
coube também a essa comissão a construção de prédios
escolares adequados à eficiência que se tinha em vista,
além de um melhor aparelhamento das instalações e oficinas. Era também sua função a substituição dos mestres de
ofícios, posto que era entendimento à época que estes, em
sua maioria, não estavam suficientemente capacitados para
desempenharem a sua missão.

Um outro elemento interessante que evidencia as dificuldades
enfrentadas por essas escolas diz respeito a ausência de livros técnicos na
língua portuguesa. De acordo com Fonseca (1961, p. 189),
Naquela ocasião não havia no país, em português, livros
técnicos para uso nas escolas profissionais. Por essa razão,
inclui o Serviço de Remodelação no seu programa a tarefa
de elaborar compêndios relativos à tecnologia de ofícios,
chegando a ser publicados, entre outros, os correspondentes
à Empalhação e Estofaria, Modelagem e Moldação, cartonagem, Cestaria, Trabalhos de madeira, um caderno de exercícios preparatórios de Desenho, e um Curso de Desenho.
O que esses trabalhos representaram para o progresso do
ensino de ofícios entre nós é fácil de imaginar, quando se
pensa no fato de, antes deles, nada existir, em nossa língua,
sobre literatura técnica.
3 De acordo com Araújo e Sá (2015, p. 513) João Luderitz, engenheiro civil gaúcho, foi professor
e diretor da Escola de engenharia do Rio Grande do Sul. Dirigiu, também, o Instituto Técnico
Profissional Parobé, instituição modelo de ensino técnico no país onde atuou inicialmente na função de
engenheiro-chefe. Em 1920, foi designado pelo Governo Federal para chefiar a comissão encarregada
do Serviço de remodelação do ensino profissional técnico no país. Na gestão do ministro Gustavo
Capanema (1942), assumiu o cargo de diretor do departamento Nacional do SENAI. Posteriormente,
ocupou a presidência da Confederação Nacional da Indústria e do Conselho Nacional do SENAI.
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Todavia, as reformas feitas pela comissão comandada por João Luderitz
não lograram êxito. A evasão escolar continuou sendo um problema grave,
embora às vezes fosse motivada por fatores alheios à instituição escolar.
E o número de concluintes, em praticamente todas as escolas, continuou
sendo muito baixo.
Os índices de concluintes das escolas, sempre muito baixos,
passaram ao longo dos anos por uma sensível diminuição
de 3,4% (1913 – 1916) a 0,7% (1932 – 1937), no conjunto
dos Estados, a ponto de no Estado de São Paulo não se
registrar nenhuma conclusão de curso no ano de 1937
(CUNHA, 2000, p.109).

Os dados estatísticos, portanto, indicavam que existia uma distância
muito grande entre a idealização das Escolas de Aprendizes Artífices, do
projeto de se construir escolas profissionalizantes para promover o crescimento econômico do país e a ordem pública e social e a realidade sombria
dos poucos resultados práticos e concretos obtidos por essas escolas.
Fazendo um apanhado sobre a atuação do poder público no incentivo
e na criação de escolas profissionalizantes no Brasil Gomes (2013, p. 66)
ressalta a timidez e até mesmo a omissão do Estado nessa questão:
Até aqui, pode-se dizer que, do Brasil colônia até a década
de 1930, foram raras e pouco efetivas as políticas de constituição e formalização da educação profissional, assim como
as da educação formal como um todo. Até o início do século
XX, o ensino, de forma geral, era concebido de maneira
precária e, mais acentuadamente, o ensino profissional, que
nunca se mostrou prioritário aos governos e aos sistemas
produtivos de então.

Romanelli (2013, p.45) destaca o parco desenvolvimento das forças
produtivas e o preconceito em relação ao trabalho manual como limitadores do desenvolvimento do ensino profissionalizante:
Agravava a situação o fato de que nem a estrutura econômica
da nação permitia oferecer educação técnica em abundância,
dada a falta de recursos e a escassez da demanda de mão de
obra qualificada, determinada pelo nível de industrialização
do país, nem tão pouco as populações estavam interessadas
nesse ensino técnico, símbolo de classe dominada. A velha
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mentalidade escravocrata não era privilégio das camadas dirigentes; era também uma característica marcante do comportamento das massas que se acostumaram, após três séculos, a
ligar trabalho com escravidão.

Posteriormente, o inexorável desenvolvimento urbano e industrial
do país iria cobrar uma nova dinâmica na organização, no funcionamento
e na ampliação dessas escolas.

4. Considerações finais
Se os objetivos do ensino profissionalizante nas décadas iniciais
do século XX, eram formar mão de obra qualificada para trabalhar na
indústria, desenvolver o parque industrial do país e ordenar e disciplinar
a sociedade, esses objetivos não foram alcançados. As escolas situadas
em capitais cujos Estados eram pobres, notadamente no Nordeste, não
diversificaram sua economia, que continuou agrária e com uma tecnologia
bastante atrasada. Ao mesmo tempo, essas escolas estavam montadas e
organizadas mais no sentido de formar artesãos do que formar um operário que iria trabalhar numa fábrica ou indústria. Sobre esse assunto, Cunha
(2000, p. 71) ressalta:
analisando os ofícios ensinados nas escolas de aprendizes
artífices, vemos oficinas voltadas para o artesanato de interesse local e poucas de emprego manufatureiro ou industrial.
A maioria absoluta das escolas ensinava alfaiataria, sapataria
e marcenaria. Outros ofícios eram ensinados em um número
menor de escolas predominando os de emprego artesanal
como a carpintaria, a ferraria, a funilaria, a selaria, a encadernação e outros. Poucas foram as oficinas destinadas ao ensino
de ofícios propriamente industriais, de emprego generalizado
como mecânica, tornearia e eletricidade.

Com relação ao caráter preventivo dessas escolas, de impedir a proliferação da marginalidade e da violência, os resultados também foram pouco
animadores. Além de formar poucos trabalhadores – como se viu a evasão
era grande – essas instituições, e outras congêneres, eram em pouco número
se comparados com a grande quantidade de pobres e desvalidos que a realidade social e econômica amplamente excludente despejava nas ruas. Todavia, apesar das dificuldades e dos percalços que as 19 Escolas de Aprendizes
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Artífices enfrentaram, elas vão constituir o embrião das futuras instituições
federais de ensino tecnológico. É importante ressaltar também que o natural
desenvolvimento econômico e social do país, com o crescimento das cidades e
a ampliação de um parque industrial, refletir-se-á diretamente na escolarização
da sociedade na medida em que essa nova realidade passa a exigir um contingente maior de mão de obra com conhecimentos técnicos.
Numa visão mais ampla, pode-se dizer que o desenvolvimento da
escola na Primeira República (1889-1930) contribuiu para reforçar o histórico dualismo estrutural que já existia na educação brasileira desde a época
dos períodos colonial e imperial. Com relação a essa temática, Gallindo
(2013, p. 55 e 56) ressalta que
[...] o que se pode apurar da educação profissional no Brasil,
no período tratado, é que tal se formou de maneira ainda
incipiente, com suas raízes histórico-sociais calcadas no assistencialismo e no utilitarismo direcionado para uma formação
prática, ou seja, não humanista, delimitando-se, também, no
processo educacional formal brasileiro, a divisão por classes
e uma dualidade estrutural, qual seja: o ensino profissional ou
educação-trabalho para os pobres, o ensino propedêutico e a
formação para os dirigentes ricos.

Por fim, pode-se acrescentar que a trajetória do ensino profissionalizante na República Velha (1889 – 1930) fez com que essas escolas ficassem,
durante muito tempo, associadas a um tipo de aluno – os pobres, os órfãos,
os desvalidos da sorte – e a uma função político-ideológica – a manutenção
da ordem pública e social por meio da formação de trabalhadores ordeiros
e disciplinados. Tais características, além do preconceito contra o trabalho
manual, fizeram com que, historicamente, essas casas de educação fossem
mal vistas pela classe média e pelas elites da sociedade brasileira.
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PROFESSORES DE/NA EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA: EMPRESARIAMENTO DE SABERES
Mariângela Castejon1, Humberto Marcondes Estevam2

Resumo
A proposta destacada neste texto é de fortalecer as discussões referentes
à constitutividade dos professores atuantes em Educação a Distância (EaD).
Com esse propósito é importante a percepção dos mecanismos que envolvem
sua formação. Apoiados em Foucault (1979; 2011), buscamos os conceitos
sobre subjetivação, objetivação e governamentalidade, os quais serão a referência para estruturação e considerações, caracterizando a metodologia desta
proposta como de cunho qualitativo, analítico-descritivo, de abordagem interpretativista. Isso nos possibilita melhor discussão das novas configurações dos
envolvidos nessa modalidade de ensino, seus enfrentamentos, complexidades
e as subjetividades que constituem e incidem sobre a prática desses docentes.
Assim, tornam-se empresários de si mesmos ao serem autores e coautores no
desenvolvimento de seus saberes.
Palavras-chave: Identidade docente. Educação a Distância. Governamentalidade.

Introdução
O interesse em compreender melhor a prática pedagógica aliada às
tecnologias e às dificuldades de adequação docente, apoiados nos conceitos
sobre subjetivação, objetivação e governamentalidade de base foucaultiana,
instigam a construção da proposta de estudo. Isso oportunizará a percepção
e a reflexão sobre a formação de professores, o ensino e, ainda, a compreensão do docente como ser histórico, capaz de exercitar o pensar e o criar a
partir de um posicionamento crítico.
É notório que as transformações pelas quais a sociedade passou e passa
nas últimas décadas trazem uma percepção de que o mundo e o tempo estão
menores, além das várias mudanças na organização do trabalho é impossível
1 Mestra em Educação Profissional e Tecnológica
2 Pós-doutor em Educação.
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asseverar se são melhores ou piores que as anteriores. É importante
afirmar que temos vivenciado novos modos de operar que exigem práticas
diferenciadas em uma lógica social menos linear, estruturada e predizível. Na educação, independente da idade ou nível de educação, o que se
tem acreditado é que profissionais se tornem eternos alunos, desejosos e
capazes de empreender um aprendizado apropriado, sendo um processo
inacabado e a se perpetuar pela vida.
Nesse cenário, estas mudanças têm trazido reflexos, alterado e ampliado o desafio do educar, no sentido de apreender conhecimentos, sendo
exigências do mundo do trabalho. Percebe-se que a expectativa de um
“emprego vitalício” praticamente desapareceu e a empregabilidade de um
indivíduo depende da competência em se adaptar a diferentes exigências e
situações na base do just in time e espera-se uma mão de obra cada vez mais
flexível, operante e pronta, quando e onde for necessário.
É observado que práticas de trabalho a distância: videoconferências,
webconferências, home office, teletrabalho, horários flexíveis e outros são
características cada vez mais comuns à massa trabalhadora. No entanto,
isso tem exigido ajuste do processo educativo e desencadeado um repensar tanto no que se refere a habilidades quanto ao profissionalismo. Sendo
assim, a utilização adequada das tecnologias de informação no processo
de formação acadêmica e a eficiente alfabetização digital escolar estão intimamente ligadas às necessidades emergentes da formação e instrução da
sociedade. O uso dos recursos digitais, consideravelmente bem disseminados, são auxiliadores e facilitadores desse processo, servem para ampliar,
detalhar, enriquecer e encurtar caminhos e têm sido entendidos como
fundamentais na busca por um educar mais eficiente, além de formar
profissionais ajustados às exigências do mundo de trabalho.
Assim, tomando por base a importância dos aparatos tecnológicos
para o ensino, o aprendizado e a profissionalização, esta compreensão busca
mostrar como o docente de/na EaD se constrói e se reconstrói mediante
o uso dessas Tecnologias Digitais (TD). Se no educar escolar convencional
esse recurso é visto como um facilitador, é indiscutível a importância do
mesmo para a EaD. Consideramos, ainda, que pode promover a inclusão
e tornar a educação escolarizada acessível a uma gama maior da sociedade,
além de flexibilizar a formação, formação continuada e qualificação profissional de quem está no mercado.
Loureiro (2013) aponta que existe uma discussão em que indivíduos
participantes do processo de EaD, precisam possuir capacidade para organização desse sistema desde a sua criação, percebendo-o como um organismo
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vivo, com aprendizes, gestores, professores, tutores e a comunidade em rede.
Também, de todos os colaboradores é exigida participação, autonomia e visão
ampliada dos processos. Dessa forma, questiona-se se esses docentes estão
preparados para o trabalho em rede. Um trabalho em que as pessoas precisam
assegurar a interatividade, flexibilidade e partilha, entrelaçadas por criatividade,
inovação, participação, estratégias e, principalmente, competência.
Se, aparentemente, a modalidade mostra-se de simples leitura e de
fácil execução, segundo Foucault (2011), é possível perceber a EaD como
lugar e processos que ajustam sujeitos por meio do discurso3. Referimo-nos
àqueles que são envolvidos nessa teia, na mediação entre tecnologias e
humano. Por esse viés, o desafio é que ocorra uma formação implicada na
constituição de sujeitos flexíveis, adaptados para viver neste tempo, com
habilidades cada vez mais relacionadas ao uso das TD e com ações que
sejam produtivas na educação de si, na formação de cidadão parceiro, na
condução da população e na sua formação.
Entretanto, percebe-se que o momento histórico-político mundial é
de crise. Consequentemente, os envolvidos no processo da EaD também
estão, pois essa modalidade de ensino surge e acontece dentro da crise da
própria contemporaneidade. Ainda, a crise só se instala quando perdemos
o sentido de normalidade. Bauman (2000, p.146) contesta tal ideia e define
que, na verdade, a crise “é o estado normal da sociedade humana”, tendo
em vista que, desde o início da Modernidade, passamos por uma constante
e permanente invalidação dos processos de vivência.
Loureiro (2013) destaca que é importante distinguir Modernidade, em
que as percepções de tempo e espaço, na época presente, parecem se opor à
visão rotineira, linear, hierarquizada e localizável; e Contemporaneidade que,
pela simultaneidade de atividades, tem-se a sensação de espaços e tempo
encurtados, uma vez que, conectados à internet, podemos visitar, visualizar
e acessar locais geograficamente distantes de nós; realizar até mesmo uma
reunião de trabalho ao mesmo tempo em que se faz compras ou estuda. As
pessoas estão presentes, mas não fisicamente. Dessa forma, na contemporaneidade, não se planeja em longo prazo, pois os acontecimentos têm a marca
da presentificação. Logo, as pessoas, graças aos dispositivos tecnológicos,
sentem-se detentores de maior liberdade.
3 Tomaremos, nesse trabalho, o sentido dado por Foucault ao termo discurso, entendido como o
que incide sobre o sujeito, tendo poder de subjetivá-lo. Como definição, o discurso não compreende
somente o que é falado, mas também o silenciado e silencioso; não se restringe à palavra,
conversações, texto ou escrita, mas abarca o que pode ter sentido mesmo no silêncio, naquilo que
por si só pode trazer significados.
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Desde os meados do século XVIII, ocorreu a necessidade e a busca
por se criar uma instituição ou mecanismo que ensine os indivíduos a se
comportarem na sociedade. Para tanto, segundo Loureiro (2013), coube à
escola a formação de sujeitos que saibam seguir regras e tenham modos de
conduta considerados corretos e apropriados para situação e lugar.
Quando surge a necessidade de administrar um coletivo de
indivíduos livres, a escola se constitui como uma instituição
fundamental para a formação de sujeitos que saibam conviver
com a liberdade que lhes é concedida e fazer as escolhas mais
adequadas. Nesse contexto, a educação torna-se uma importante maquinaria para o exercício da governamentalidade
(LOUREIRO, 2013, p. 79).

Em sua discussão, a autora traz conceitos importantes para o desenvolvimento dessa reflexão: maquinaria e governamentalidade. Veiga-Neto
(1996, p. 248) esclarece que maquinaria consiste em “um conjunto de
máquinas e suas peças – que se manifestam como práticas discursivas e
não-discursivas – que compõem a instituição chamada escola moderna”.
Assim, por maquinaria escolar, podemos entender que são conjuntos de
máquinas dirigidas sobre os indivíduos, obtendo-se o sujeito moderno,
capaz de autogovernar-se, mas sabendo seguir regras e se comportar
socialmente frente a elas.
Referente à governamentalidade, Veiga-Neto (2005) afirma que o
termo foi usado por Michael Foucault e, simplificadamente, quer dizer a
fusão entre as práticas de governamento e as práticas de subjetivação. O
governamento se dá quando o governante deixa de ser a figura central das
formas de condução e o Estado assume essa centralidade e governamentalidade – é o exercício de utilizar as Leis como estratégia de condução, os
homens são livres, mas governados por sua própria consciência – autogovernar-se. Assim, o papel da escola é ensinar o que é certo e o que é errado
no coletivo, na sociedade, mas capazes de se autodisciplinarem.
Foucault (1979; 2011) esclarece que o sujeito, para sua constitutividade, não pode ser concebido como uma matéria pronta – é um
efeito provisório, pois ao mesmo tempo que acolhe os componentes
de subjetivação, também os emite. Em sua singularidade produz, constrói e reconstrói a coletividade. Desse modo, a produção do sujeito
docente envolve um movimento de forças que circulam, por diferentes
enfrentamentos; logo, pode-se dizer que tem uma existência particular
e histórica.
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E, em meio a crise provocada pela modernidade, o professor
contemporâneo sente-se imergir nos imperativos da produção de conhecimento e emergir como autor e co-autor de seus saberes. É assim que
novos saberes são recorrentemente inventados e abandonados tendo;
portanto, valor e duração históricos. Nisso nos pautamos para falar
da subjetivação por que passa o docente. Foucault (1995) afirma que
a subjetivação se refere ao processo constitutivo de cada um/a e como
mecanismo possibilita objetivação. Na perspectiva do autor, a objetivação
seria, então, o conceito, o preconceito, aquilo que é descritivo de alguém,
a partir do referencial dado por quem vê e observa.
É percebido que as mudanças culturais ocorrem nos mais diversos contextos sociais de forma individual e coletiva e, ao mesmo tempo,
promovem modificações nos valores, nas crenças, nos hábitos e estilos
de vida da sociedade, motivadas pelo surgimento de uma nova consciência e visão de mundo. São estabelecidas nuances que direcionam novas
perspectivas de gestão e organização em educação no espaço acadêmico. Nesse compasso, a maneira como o professor lida com o processo
pedagógico está, muitas vezes, diretamente relacionada a sua formação,
acadêmica e cultural, e aos preceitos inseridos, principalmente por órgãos
governamentais.

Metodologia
Nesse cenário, caracterizado por um mercado cada vez mais exigente, em relação à qualificação profissional associada à “falta de tempo”,
que impera na sociedade capitalista, a modalidade de ensino a distância
surgiu como alternativa democratizadora de ensino e possibilidade viável
no tocante à acessibilidade à escolarização e aperfeiçoamento, sendo um
movimento quase global. Entretanto, para Oliveira (2009), essa discussão
carece de uma crítica e um delineamento claro sobre os demais interesses
que a envolvem. Nesse caminho, o autor identifica quatro consequências
da globalização para a educação:
a) a crescente centralidade da educação na discussão acerca
do desenvolvimento e da preparação para o trabalho, decorrente das mudanças em curso na base técnica e no processo produtivo; b) a crescente introdução de tecnologias no
processo educativo, por meio de softwares educativos e pelo
recurso à educação a distância; c) a implementação de
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reformas educativas muito similares entre si na grande
maioria dos países do mundo; d) a transformação da educação
em objeto do interesse do grande capital, ocasionando uma
crescente comercialização do setor (OLIVEIRA, p. 740).

Logo, a introdução das tecnologias facilitou a popularização da EaD
ao permitir a socialização de informações em um mínimo tempo a uma
grande parte da sociedade, a qual se renomeou “sociedade da informação
e comunicação”. Para as instituições de ensino, ampliou sua atuação e oferta de cursos, dos quais advêm expressivos ganhos. Para o cidadão, essas
possibilidades permitem ampliar seus espaços de aprendizagem porque
flexibilizam a organização de tempo para seus estudos, aumentando a
expectativa de desenvolvimento social e econômico. Para o profissional,
o professor-educador-mediador, implica assumir múltiplas funções, integrar-se à equipe multidisciplinar e se assumir como formador, conceptor ou
realizador de cursos e materiais didáticos, pesquisador, mediador, orientador
e, nessa concepção, se assumir como recurso do aprendente.
Referente à estruturação para a implantação da EaD, segundo
Loureiro (2013), duas ações são necessárias: a disseminação das tecnologias digitais (TD), as quais têm por características as questões estruturais – laboratórios, internet e uso dos recursos; e a promoção da inclusão
digital (ID) que está implicada com a necessidade de viabilizar o acesso e
o conhecimento para manuseio. Nisso, observa-se que ambas são distintas
e, por vezes, se desenvolvem simultaneamente.
Acresçamos à discussão que na EaD a peça fundamental para fazer
esse sistema funcionar são os docentes. Entretanto, percebemos que ocorre a transposição de profissionais do sistema presencial de ensino para
atuarem no sistema aberto, mediado pelas tecnologias de comunicação e
informação (TIC) e, nem sempre eles apresentam conhecimento e domínio
das TIC, ou mesmo do próprio sistema de EaD. Consequentemente, há
um descompasso, pois, sem competências específicas para o trabalho, o
pedagógico e o tecnológico seguem sem capacidade plena de alcançar os
objetivos esperados.
Dessa forma, para o desenvolvimento de nosso estudo, optamos por realizar uma investigação bibliográfica relacionada ao tema,
pois, segundo Lakatos e Marconi (2010, p.44), “A pesquisa bibliográfica pode, portanto, ser considerada também como o primeiro passo
de toda pesquisa científica”. Caracterizando-se, assim, como estudo de
cunho qualitativo, analítico-descritivo, de abordagem interpretativista,

45

cuja natureza se justifica por partir da revisão bibliográfica – leitura de
obras e de artigos científicos para conhecimento e discussão dos conceitos
de educação, educação tecnológica e formação de professores, mediante
diálogo com as discussões teóricas de Foucault que se articulam na gestão
da prática educacional.
Pela formalização teórica, este texto analítico-descritivo analisa
e descreve as vozes que atravessam a superfície linguística dos textos
consultados; e de abordagem interpretativista, por pretender interpretar
os sentidos presentes na realidade escolar-acadêmica, bem como, perceber
a objetivação e subjetivação presentes na subjetividade desse sujeito-docente de EaD.

Resultados
As reflexões apresentadas e problematizadas, ao longo deste texto,
levam-nos a inferir que os docentes tornam-se empresários de si, investem
em seu próprio empresariamento, pois, estando em conexão na rede, a
educação pode ocorrer em vários espaços por ter, a sua disposição, meios
para acessá-la e, a isso, Loureiro (2013) chama de “governamentalidade
eletrônica”, pois o acesso às TIC incentiva a educação em todos os espaços e são estratégias que atuam na mente, fortalecendo possibilidades de
memória e atenção. Para a autora, na contemporaneidade, importa “a
produção de sujeitos que, além de assumirem para si a responsabilidade
por tomarem conta da sua própria vida, também assumam a importância
de se tornarem sujeitos produtivos, que auxiliem na promoção do desenvolvimento do País” (LOUREIRO, 2013, p. 128).
Observa-se que os professores adquirem a necessidade de investirem
em si mesmos para se manterem na concorrência, como empresa cujo capital é
o próprio sujeito e as TIC potencializam esses investimentos. Enfim, percebe-se que as subjetividades são constituídas de acordo com as condições
de vida adequadas e necessárias a este tempo. Simplificadamente, é como
se os sujeitos fossem governados externamente por outros e internamente por suas consciências. Em se autodesenvolvendo, eles se tornam mais
produtivos, obtêm melhores condições de empregos e melhor rentabilidade, consequentemente, isso poderá favorecer o desenvolvimento do
sujeito e de um país.
Para Foucault (1979), se o saber passa a constituir os mecanismos
de poder por meio dos quais as intervenções educacionais se canalizam, a
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subjetividade se manifesta nas atividades de trabalho por meio dos sentidos
que os sujeitos nelas colocam. Assim, espera-se que professores e alunos
se constituam objetos de conhecimento e sujeitos que conhecem por meio
da educação (DEACON e PARKER, 2008, p. 103).
No entanto, observa-se que foram adotados os mesmos modelos da
educação presencial para a EaD, tanto na proposta metodológica quanto
no formato, por vezes desprezando as particularidades desta modalidade
de ensino. Deacon e Parker (2008) destacam que o trabalho docente se
modifica nessa modalidade, quando se torna mais coletivo, pois, com o
aumento do número de alunos atendidos, os saberes adquirem características
multidisciplinares. Com isso, as ferramentas utilizadas na EaD parecem produzir
ações eficientes e adequadas para exercer a condução de condutas dentro
dessa multiplicidade.

Considerações finais
Ao se criarem novos sentidos para as transformações do trabalho
docente, criam-se, também, subjetividades. Entretanto, ao se engajar no
desafio tecnológico que evidencia o movimento subjetivo de investimento
e redefinição profissional, é preciso repensar e recriar a prática pedagógica a fim de que esta se adapte ao momento de transição das novas
exigências da profissão.
Nesse cenário, o professor deve ter a concepção de que vivemos
numa sociedade de constantes transformações, na qual as pessoas, a todo
o momento, se (re)constituem, se (re)significam, não apenas como indivíduos, mas também como agentes sociais. É preciso, pois, (re)pensar o
papel do professor-educador, fundamental para a aprendizagem autônoma, e suas possíveis dificuldades mediante as necessidades de conhecimento sobre as tecnologias e seu domínio. Estamos nos referindo ao
saber, o saber fazer e ao querer, habilidades que podem propiciar melhor
eficácia da modalidade.
O saber científico é cheio de vontade de verdade, reconhecendo
que são permeados de saber, tanto do processo de formação docente
ao qual o educador é submetido, como também dos saberes e poderes
procedentes dos contextos em que o mesmo está envolvido. É possível afirmar que o professor na/de EaD, para atender as necessidades
atuais, deve ser sujeito movido sim pelo mercado de trabalho e pela
sociedade.
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Portanto, acreditamos que há caminhos diferentes e, talvez, melhores
para a Educação a Distância e, para isso, a formação de um profissional
autônomo, crítico e comprometido é um dos desafios a se alcançar. É
importante, pois, que os docentes dessa área adquiram um formato singular
para atender aos interesses dessa nova/outra educação, visto serem profissionais/indivíduos desejosos e capazes de empreender o próprio aprendizado – eternos alunos: empresários de si.
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REFLEXÕES SOBRE A GÊNESE DO
ENSINO NO BRASIL
Carolina Pereira Campos1

Resumo
Este texto tem como objetivo apresentar reflexões sobre o início
do ensino no Brasil, sem a pretensão de se abranger todas as perspectivas
sobre a origem do ensino no país, mas sim, sublinhar certas reflexões sobre
esse assunto por meio da revisão bibliográfica. Para o desenvolvimento da
reflexão contamos com as contribuições das obras de: Durkheim (2016),
Magalhães (2004), Romanelli (2016), Rosário e Melo (2015). Com as obras
selecionadas buscamos resgatar alguns parâmetros iniciais da educação no
Brasil. Ao concluir observamos que a organização da educação no país
possui uma dinâmica dualística caracterizada por proposições que, por
um lado, buscam a formação integral da elite, de outro lado, defendem
a formação de mão de obra útil aos interesses dos colonizadores. Observando as especificidades desse tema identificamos que a história do ensino
esteve por um longo tempo voltada para a preparação de classes populares
para o trabalho braçal e o ensino propedêutico para a elite.
Palavras-chave: Educação brasileira. História da educação. Ensino no Brasil.

1. Introdução
No presente revisitar bibliográfico, procuramos resgatar a origem
da educação no Brasil, perpassando também por algumas características
ideológicas e organizacionais dessas primeiras experiências. Assim, dado o
recorte temático e temporal recorremos aos textos de: Durkheim (2016),
Magalhães (2004), Romanelli (2016), Rosário e Melo (2015).
Com Durkheim, conseguimos o aporte a respeito das vicissitudes
presentes na ideologia do trabalho, da educação e funcionamento dessa
relação nas sociedades. Em Tecendo Nexos - História das Instituições Educativas
de Justino Magalhães (2004), utilizamos comentários sobre o uso da história
como fonte e explicação da formação cultural. Com a História da Educação
no Brasil, de Otaíza Romanelli (2016), foi possível relatar a existência de um
ideário cultural detrás das razões e vontades em se educar as diversas camadas
1 Mestra em Educação.
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sociais. Enriquecemos também o texto ao expormos Rosário e Melo (2015),
que conseguem apreender as modificações do movimento histórico e da
atuação dos jesuítas na educação da Colônia.
Visto que este breve artigo tem o objetivo de apresentar reflexões
sobre o início do ensino no Brasil, procuramos relatar por meio de alguns
trechos os apontamentos de pesquisadores sobre o tema em questão.
Também, deve-se chamar a atenção que a abordagem dada ao objeto ensino pode e efetivamente varia de acordo com cada estudioso da área, pois,
segundo Magalhães (2004, p. 39) “[...] a racionalidade científica da educação é, em algumas circunstâncias, marcada por olhares setoriais, ou em
virtude do paradigma de análise ou do fato de o investigador ser simultaneamente ator”. Assim, é inexistente a pretensão de se abranger todas as
perspectivas sobre a origem do ensino no país, mas sim, sublinhar certas
reflexões sobre esse assunto por meio da revisão bibliográfica. Portanto,
com os textos selecionados buscamos resgatar alguns parâmetros iniciais
da educação no Brasil colonial.

2. Sociedade, trabalho e gerações
Para compreendermos a formação inicial do ensino no Brasil, é
pertinente apresentar alguns apontamentos acerca dos objetos educação
e sociedade e, quais as similitudes e paradigmas estão sendo construídos nessas áreas. Para Justino Magalhães (2004, p.15), “a educação como
processo multivetorial e continuado de (in)formação e de desenvolvimento da pessoa realiza-se por uma interação “consciente” das questões
humanas e sociais, num permanente equilíbrio ambiental.” Relativamente,
Émile Durkheim aponta a questão social, ou melhor, o fator social como
uma característica que molda o comportamento dos indivíduos em sociedade e questiona se essas interações acontecem de forma consciente na
sociedade. Para Durkheim, os fatos sociais:
[...] compreendem toda maneira de agir fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior;
ou então ainda, que é geral na extensão de uma sociedade
dada, apresentando uma existência própria, independente
das manifestações individuais que possa ter. (DURKHEIM,
1972, p.13)
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Reiterando, em Um toque de clássicos: Marx, Durkheim e Weber (2007, p.
69) as autoras afirmam que “o fato social é algo dotado de vida própria,
externo aos membros da sociedade e que exerce sobre seus corações e
mentes uma autoridade que os leva a agir, a pensar e a sentir de determinadas maneiras.”
Ao considerarmos, então, que a educação é questão humana e social,
podemos olhar o ensino como um produto de convenções sociais que
revela os valores culturais do povo ao qual pertence. As convergências
entre indivíduo e a sociedade e o desvelar das relações sociais ao longo
do tempo e gerações é enunciado no texto Da Divisão do Trabalho Social,
de Émile Durkheim. Nesse sentido, para o francês, o trabalho como fruto
da produção humana e a ideia de sua divisão é uma função por muitas
vezes necessária à manutenção da sociedade. Assim, quando selecionamos
a abordagem do texto Durkheimiano para falar sobre a temática do ensino,
consideramos inegável a tríade: sociedade, trabalho e gerações. Juntamente,
ao resgatarmos a criação do ensino no período colonial, observamos no
exame dos textos a presença dessa enunciada tríade. Buscamos, assim,
trazer uma perspectiva histórico-social sobre o assunto, destacando a
partir da revisão bibliográfica alguns modelos presentes na época.
Visto que a questão social da educação também é carregada por uma
existência há tempos conflituosa, Magalhães (2004, p.23) afirma que “a
relação entre o elemento educativo e o elemento social, entre a educação
e a realidade histórica, tem gerado alguns avanços epistemológicos bem
fecundos, sobretudo com base na sociologia.” Nesse sentido, reequacionar
a realidade inaugural do ensino no Brasil só se faz possível quando entendemos que a questão da educação é constantemente atravessada pelos
homens, sociedades e ações dos governos, ou seja, o social e o histórico.
De acordo com Magalhães (2004):
A educação é um constructo humano constituído por
mudanças, processos e percursos de formação no nível de
saberes, capacidades (técnicas), comportamentos e valores,
práticas e atitudes; é um processo/produto racional e razonado - um processo epistêmico, pela busca gradativa de um
saber, de uma comunicação, mas também uma hermenêutica,
um inquérito e uma “construção” de sentido - pensar, dizer,
fazer/construir; processo em devir, é interação de elementos
humanos, sociais, processuais (materiais e organizacionais),
culturais. (MAGALHÃES, 2004, p.32)
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Ademais, a história opera-se como ferramenta para busca e compreensão
das metamorfoses da sociedade, facultando percepções sobre o ensino,
divisão social, trabalho e a consequente relação entre eles. Assim,
A educação, quer no plano pessoal e antropológico, quer no
plano institucional, como ainda no plano grupal e comunitário,
é uma atualização de valores, conhecimentos, práticas, capacidades e comportamentos. Ação presente com orientação
prospectiva, a educação está profundamente correlacionada
com as memórias que informam e enformam o presente.
(MAGALHÃES, 2004, p. 69)

3. Ensino e atuação do poder vigente
No resgate histórico das origens da educação no Brasil, percebemos
que a gênese do ensino e a permanência de alguns dogmas educacionais
reportam-se à educação no século XVI. E, ao revisitarmos a origem do
ensino, podemos inferir e comparar o incipiente aparecimento de ideologias
e concepções sobre a utilidade do ensino. Em suma, buscamos rever alguns
dos fundamentos estruturantes da educação implementada pela Companhia
de Jesus nos dois primeiros séculos de colonização do Brasil. Assim, revisitamos a origem da educação no país expondo breves reflexões acerca da
ideologia detrás do contexto do ensino jesuítico na colônia.
Para se descrever a questão educacional nos primeiros anos de colonização é válido um breve resgate do contexto histórico de descoberta do
Brasil em meio às complicações políticas, econômicas e religiosas, para
enfim concentrar no processo do ensino primário jesuítico:
Em 22 de abril, a esquadra de Cabral chegou à Ilha de
Vera Cruz, nome alterado no ano seguinte para terra de
Santa Cruz e, a partir de 1503, passou chamar¬ se Brasil.
De 1500 a 1530, os portugueses se limitaram a realizar
o escambo de artigos manufaturados por pau – brasil,
com os indígenas (...) Neste momento, instrução ainda
não era considerada uma atividade social importante e a
sua implantação teria que ser conveniente e interessar a
camada dirigente porque esta deveria servir de articulação
entre os interesses metropolitanos e as atividades coloniais.
(ROSÁRIO; MELO, 2015, p. 3)
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No contexto referido, constatamos que inicialmente os portugueses
vieram para a Colônia em busca de riquezas, ou seja, levando em conta
principalmente aspectos econômicos. Foi, porém, a partir da criação da
Ordem dos Jesuítas, que a área da educação começou a desenvolver-se
mais sistematicamente no território colonial. Essa referida inventiva é
produto de interesses mútuos entre a Coroa e a Igreja, buscando também
o somatório de forças para organizar o trabalho no Novo Mundo. Pode-se, então, dizer que o principal esforço para implantar a educação no
país é fruto de uma reação religiosa e econômica. Assim concebida, como
reação à expansão do protestantismo em alguns territórios, a Ordem dos
Jesuítas é fundada em 1534:
A ordem dos Jesuítas, fundada em 1534, por Santo Inácio
de Loyola, no reinado do Papa Paulo III, que realizava
operações na igreja para enfrentar as críticas reformistas e a
expansão do protestantismo. A Reforma Protestante, constituiu se em um duro golpe aos domínios da Igreja Católica
que para tanto necessitava reagir, sob pena de perder cada
vez mais seus adeptos. Assim, era necessário atuar em duas
frentes, na arregimentação dos chamados incrédulos e na
arrecadação de fundos para o combate a Reforma protestante. Deste modo, os jesuítas, atuaram como verdadeiros
“soldados” de cristo atuaram na educação e no ensino.
(ROSÁRIO; MELO, 2015, p. 383)

Transportando as determinações elencadas acima para a momento
pós descobrimento do Brasil, observamos que o contexto originário da
educação na Colônia nos séculos XV e XVI é essencialmente instrumental, utilizando em diversos momentos o ensino como ferramenta para o
chamamento de fiéis. Diante da situação exposta, somos levados a fazer as
seguintes questões: Como evocar os índios para aprender o Cristianismo?
Qual é a ação adotada para ensinar? e, além disso: Como ensinar uma
população falante de outra língua? Ao meu ver, a consequente solução dos
portugueses é o ensino das letras.
Em relação ao fato social detrás da educação no período colonial,
Romanelli (2016, p. 33) afirma que as condições objetivas que favorecem
a ação educativa da época colonial são primeiramente “[...] de um lado, a
organização social e, de outro, o conteúdo cultural que foi transportado
para a Colônia, através da formação mesma dos padres da Companhia de
Jesus” e, segundo a herança do conteúdo cultural dos colonizadores do
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Brasil. Destarte, presenciamos um ensino lecionado por padres que era
completamente alheio à realidade da Colônia e dos índios escravos, uma
vez que este foi transplantado da origem portuguesa para um país até
então desconhecido.
Segundo Romanelli (2016, p. 34), inicialmente, “[...] o ensino, assim,
foi conservado à margem, sem utilidade prática visível para uma economia
fundada na agricultura rudimentar e no trabalho escravo.” O fator social
materializado na educação do início da Colônia era a pregação religiosa por meio do ensino do idioma, representada pelo conteúdo cultural e
ideológico da educação jesuítica:
Assim, os padres acabaram ministrando, em princípio, educação elementar para a população índia e branca em geral (salvo
as mulheres), educação média para os homens da classe dominante, parte da qual continuou nos colégios preparando-se
para o ingresso na classe sacerdotal, e educação superior
religiosa só para esta última. (ROMANELLI, 2016, p.35)

Ainda, ao analisarmos o excerto acima observamos a atuação dos jesuítas como socializadores e educadores da população. Também é possível
inferir que as agendas políticas da época colonial permanecem correntes
em nossa sociedade atual, revelando em termos sociais e políticos quais
têm sido as preocupações dos governantes no tocante à qualidade da
educação no Brasil.
Outro parecer igualmente preciso sobre as condições iniciais do
ensino no período imperial nos é retratado em A instrução e o Império de
Primitivo Moacyr:
Em 1552, além dos conhecimentos linguísticos, os padres já
apresentavam três escolas de instrução elementar na Bahia,
Espírito Santo e São Vicente, a primeira e a última já com
ressaibos de secundária, com as aulas de latim e português.
(...) Nos Colégios se ensinavam gratuitamente as primeiras
letras, matemáticas elementares, gramática latina, filosofia,
teologia dogmática e moral. (MOACYR, 1936, p.10-12)

Diante desses dados, reconhecemos a evolução e ampliação do ensino
na Colônia associada à consequente apropriação da terra. Iniciando no
território o assenhoramento privado da terra, logo, acarretando a divi-
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são dos homens em classes: proprietários x não proprietários. Ademais,
com a recorrente vinda de portugueses ao Brasil surge a necessidade de
uma nova “modalidade” de ensino, a educação para as gerações da elite
portuguesa. Assim:
A obra de catequese, que, em princípio, constituía o objetivo
principal da presença da Companhia de Jesus no Brasil,
acabou gradativamente cedendo lugar, em importância, à
educação da elite (...) foi ela, a educação dada pelos jesuítas,
transformada em educação de classe, com as características
que tão bem distinguiam a aristocracia rural brasileira, que
atravessou todo o período colonial e imperial e atingiu o período republicano, sem ter sofrido, em suas bases, qualquer
modificação estrutural, mesmo quando a demanda social de
educação começou a aumentar, atingindo as camadas mais
baixas da população e obrigando a sociedade a ampliar sua
oferta escolar. (ROMANELLI, 2016, p. 36)

Em adição, quanto ao caráter social desse momento de chegada dos
portugueses na colônia a regra geral aparente é segmentar e selecionar o
tipo e a qualidade da educação de acordo com o público-alvo:
Considerando o papel relevante da Companhia de Jesus e,
seguindo a periodização de colonização proposta por Fausto
(2002), pode-se afirmar que a educação jesuítica é fruto do
segundo período colonial que vai da instalação do Governo
Geral, em 1549, e as últimas décadas do século XVIII.(...)
No longo período em que os jesuítas por aqui estiveram,
no Brasil, exerceram um destacado papel tanto na educação
como na catequese dos índios e dos colonos e na organização
burocrática da nascente sociedade brasileira. (...) Nesse ínterim
de 210 anos, eles catequizaram maciçamente os índios, educaram os filhos dos colonos, formaram novos sacerdotes e a elite
intelectual brasileira, promoveram o controle da fé e da moral
dos habitantes e a difusão e unificação da língua portuguesa de
Norte a Sul do país. (ROSÁRIO; MELO, 2015, p. 384)

Tais circunstâncias demonstram que esse quadro da educação na colônia
já assume um caráter dual, “constituindo-se em educação para os homens
livres pautada nas atividades intelectuais, enquanto que para os serviçais e
escravos coube a educação inerente ao próprio processo de trabalho; desde
então, surge a separação entre educação e trabalho consumada nas formas
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escravista e feudal”. (CANALI, 2009, p. 2). Nesse sentido, Azevedo afirma
que esse cenário da educação permanece dual por demasiados anos:
Durante 210 anos (1549-1759), os jesuítas foram os responsáveis pelo ensino na colônia latino-americana de Portugal,
desenvolvendo um ensino dual, prático/utilitário, por meio
das escolas para índios e filhos dos peões que trabalhavam
para os donos das terras (escola básica); e propedêutico,
pelos colégios que preparavam a prole da elite agrária para
dar continuidade aos estudos na Europa, retornando depois
de formada para exercer sua função de dirigente política na
colônia. (AZEVEDO, 1971)

E, sobre o mesmo arranjo:
Nesse ínterim de 210 anos, eles catequizaram maciçamente os
índios, educaram os filhos dos colonos, formaram novos
sacerdotes e a elite intelectual brasileira, promoveram o
controle da fé e da moral dos habitantes e a difusão e unificação
da língua portuguesa de Norte a Sul do país. (ROSÁRIO;
MELO, 2015, p. 384)

Então, após dois séculos de hegemonia católica, inicia-se a decadência dos jesuítas no Brasil. Por razões distintas que não retrataremos, a
partir da segunda metade do século XVIII, a presença dos jesuítas é substituída pelo influente ministro Marquês de Pombal. Para Niskier (2001),
a vinda desse representante de Portugal levou a desastrosas reformas na
educação da colônia:
A organicidade da educação jesuítica foi consagrada quando
Pombal os expulsou levando o ensino brasileiro ao caos,
através de suas famosas ‘aulas régias’, a despeito da existência de escolas fundadas por outras ordens religiosas,
como os Beneditinos, os franciscanos e os Carmelitas.
(NISKIER, 2001, p. 34)

Tem-se início a intenção de eliminar o ideário doutrinário da educação, busca-se aqui uma afirmação do poder e da autoridade real, civil e
laica, ou seja, um Estado que tem maior controle sobre a sociedade. Segundo Ribeiro (1993, p.16), “As reformas pombalinas causaram uma queda no
nível do ensino e os reflexos desta reforma são sentidos até nossos dias,
visto que temos uma Educação voltada para o Estado e seus interesses.”
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As aulas régias instituídas por Pombal para substituir o ensino religioso
constituíram, dessa forma, a primeira experiência de ensino promovido
pelo Estado na história brasileira. Logo, o fator social exteriorizado no
período pombalino era a preocupação do Estado em demonstrar comando
e propriedade.
Com a recuperação desses momentos inaugurais de descoberta do
Brasil foi possível perceber que o dualismo, escolas para os menos favorecidos e colégios para a elite, marcou e permanece na história da educação
ao longo dos séculos. Para Romanelli (2016), é a manutenção do sistema
dual de ensino que se vem mantendo desde o Império. A educação sempre
perpassada por dois patamares, ora voltados para a classe dominante
(escolas secundárias acadêmicas e escolas superiores), ora para educação
do povo (escola primária e profissional).
Nesse levantamento, também foi possível perceber que os exemplos
da realidade educacional na Colônia permitem-nos questionar quais seriam
as preocupações dos governantes daquela época, pois, reconhecemos nos
momentos apresentados o objeto educação sendo utilizado como ferramenta
de poder que, ora estava no comando da Igreja outra, no poder do Estado.
Agendas políticas desassociadas, uma ineficiente estrutura de ensino e um
governo alheio à qualidade da educação era a situação contumaz.

5. Considerações finais
Desvelando a trajetória das primeiras agendas políticas no Brasil, pode-se
observar que a organização da educação no país possui uma dinâmica dualística
caracterizada por proposições que, por um lado, buscam a formação integral da
elite e, por outro, defendem a formação de mão de obra útil aos interesses dos
colonizadores. Observando as especificidades desse tema, identificamos que a
história do ensino esteve por um longo tempo voltada para a preparação de
classes populares para o trabalho braçal e o ensino propedêutico para a elite.
De fato, a segmentação do ensino de acordo com a classe social é condição
vigente e presente no cenário brasileiro. Nesse sentido, vislumbramos que
uma parcela da realidade contemporânea do ensino decorre da consolidação de fatos sociais antepassados. Afinal, são as representações sociais que
compreendem “como a sociedade vê a si mesma e ao mundo que a rodeia”
(DURKHEIM, 2007, p.71). Assim, essas crenças advindas do tempo colonial estão, de certo modo, rememorizadas na atual sociedade. A dualidade
dita anteriormente decorre de processo histórico carregado de trajetórias
educativas preocupadas com os interesses da nobreza, Igreja e Estado.
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De resto, não tenho a intenção de dizer se as reminiscências sobre o
ensino dual trazidas e conduzidas à contemporaneidade são positivas ou
negativas. O que busco é afirmar que a herança existe e que ela é inegável,
portanto, para entender e achar possíveis melhorias no ensino brasileiro é
preciso reconhecer e aceitar suas origens.
A crítica do homem deve ser pautada em um estudo sistematizado
sobre a história da educação do Brasil. Com essa perspectiva, o presente
texto permite-nos refletir sobre o processo de construção de uma política
pública de educação preocupada com a formação integral dos indivíduos. Também, faculta a promoção de discussões a respeito dos papéis dos
sujeitos envolvidos neste processo, voltando os olhos para seus discursos
e agendas políticas. Dessa forma, procuraremos sustentar e possibilitar
melhores entendimentos sobre a educação através dos tempos, perceber
seus diferentes ajustes à contemporaneidade, além de refletir acerca de
possibilidades e melhorias na qualidade da educação.
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ALFABETIZAÇÃO MIDIÁTICA E
INFORMACIONAL: PRODUÇÕES
ACADÊMICAS DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Rosemar Rosa1

Resumo
O desenvolvimento da Alfabetização Midiática e Informacional pelos
professores e alunos, para aquisição de competências informacionais é
essencial para compreender as funções das tecnologias digitais; e, usar a
informação e produção do conhecimento com vistas à tomada de decisão
e resolução de problemas. Nesse sentido, este artigo objetivou investigar as
produções acadêmicas de universidades federais de Minas Gerais, relacionadas à temática Alfabetização Midiática e Informacional, no período de
2010 a 2015. O referencial teórico conta com as contribuições dos autores:
Almeida (2005), Castells (2007), Cecílio e Araújo (2003), Kenski (2007), Lévy
(1999), Moran (2006), Wilson et al. (2013), Gasque (2010;2012). A metodologia foi a pesquisa bibliográfica em base de dados de Teses e Dissertações
das universidades pesquisadas. O resultado aponta a necessidade de se criar
programas, ações motivadoras favorecendo o desenvolvimento da Alfabetização Midiática e Informacional no ambiente acadêmico, de modo a orientar a prática pedagógica, a formação do aluno pesquisador, a melhoria do
ensino e o uso ético da informação no meio acadêmico e profissional.
Palavras-chave: Letramento informacional. Competências informacionais.
Letramento digital.

1 Mestra em Educação.
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Introdução
No ambiente acadêmico, uma das questões que mais se discute é sobre
habilidades, aptidões para interagir, utilizar metodologias didáticas de modo
a incorporar as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC)
nas práticas educativas para favorecer o aprendizado com qualidade, pois
se percebe que muitos docentes ainda não possuem preparo para referida
integração. Nesse sentido, observa-se que, para o professor saber usufruir
os potenciais educativos das TDIC, é necessário que ele obtenha a Alfabetização Midiática Informacional (AMI). De acordo com a Unesco, AMI
integra as duas áreas: letramento midiático e letramento informacional. Sua
compreensão ultrapassa o significado destas terminologias individualmente, alcançando o entendimento da definição e articulação de necessidades
informacionais, bem como do papel e das funções das mídias em sociedades
democráticas. A Unesco utiliza a expressão AMI buscando harmonizar as
diversas noções de convergência midiáticas.
Na área da educação, várias definições e conceitos têm sido incorporados a AMI, assim, neste artigo, fizemos uso de três: letramento informacional,
letramento digital e alfabetização midiática (WILSON et al., 2013). Gasque
(2010, p.83) afirma que a AMI adquire relevância no processo educativo por
se constituir um procedimento “que integra as ações de localizar, selecionar,
acessar, organizar, usar informação e gerar conhecimento, visando à tomada
de decisão e à resolução de problemas” e se apresenta como condição essencial na capacitação das pessoas, melhorando a compreensão da realidade em
que estão inseridas e possibilitando a intervenção construtiva.
O fortalecimento da AMI entre os alunos requer que os
próprios professores sejam alfabetizados em mídia e informação. O trabalho inicial com professores é a estratégia
central para se alcançar um efeito multiplicador: de professores alfabetizados em termos informacionais para seus alunos
e, eventualmente, para a sociedade em geral. Os professores
alfabetizados em conhecimentos e habilidades midiáticas e
informacionais terão capacidades aprimoradas de empoderar os alunos em relação a aprender a aprender, a aprender
de maneira autônoma e a buscar a educação continuada.
Educando os alunos para alfabetizarem-se em mídia e informação, os professores estariam respondendo, em primeiro
lugar, a seu papel como defensores de uma cidadania bem
informada e racional; e, em segundo lugar, estariam respondendo a mudanças em seu papel de educadores, uma vez que
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o ensino desloca seu foco central da figura do professor para
a figura do aprendiz. (WILSON et al., 2013, p. 17)

Segundo Wilson et al. (2013), o desenvolvimento da AMI, para aquisição de competências informacionais é essencial, podendo influenciar
na formação do professor, transformando sua forma de agir, refletir e
discutir sobre suas ações pedagógicas. Logo, esse profissional chegará a
conclusões novas e/ou diferentes sobre o desenvolvimento de suas práticas pedagógicas, tendo em vista que a linguagem na comunicação mediada
pelas TDIC oferece muitos exemplos de novos usos da escrita e de linguagem e da premente necessidade de modificar as concepções anteriores de
linguagem, cultura e conhecimento.
Gasque (2012, p.25) destaca que as TDIC “transformaram o mundo em
uma verdadeira “aldeia global”, uma vez que a informação circula com mais
facilidade e em curto espaço de tempo. Diante isso, a Educação também é um
setor que está sendo afetado pelas TDIC, por meio das possibilidades propiciadas que permitem acesso rápido e distante da informação.
Neste cenário, as instituições de ensino enfrentam o desafio de organizar
propostas pedagógicas para formar indivíduos para uma sociedade instável,
complexa e em contínua transformação, já que o ambiente escolar deixou de
ser o local privilegiado do conhecimento, pois as pessoas passaram a ter, no
cotidiano, mais oportunidades de aprendizagem do que no âmbito escolar,
mediante interação com outras pessoas e com as TDIC existentes.
Com o transbordamento informacional, nasce a precisão de refletir
sobre a conscientização quanto à importância da AMI e à capacitação no ato
de planejar atividades de orientação para a aquisição de competências informacionais por parte dos professores. Estes precisam conhecer os gêneros discursivos e linguagens digitais que são utilizados pelos alunos, para inseri-los, de
maneira criativa e construtiva no processo ensino-aprendizagem. Professores
e alunos precisam se apropriar de forma crítica e criativamente das tecnologias, dando-lhes significados e funções, em vez de consumi-la passivamente. O
esperado é que a AMI seja compreendida para além de um uso simplesmente
instrumental (FREITAS, 2010).
Nesse contexto, o presente artigo tem por objetivo apontar as produções acadêmicas existentes relacionadas à AMI nas universidades federais
no estado de Minas Gerais no período de 2010 a 2015. A pesquisa foi desenvolvida no ano de 2016, a partir da seguinte questão: existem produções
acadêmicas relacionadas à temática AMI nos programas de pós-graduação
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da área de educação nas universidades federais do estado de Minas Gerais?
Para responder tal indagação realizamos um mapeamento das produções
acadêmicas existentes relacionadas à temática.

Metodologia
Para o desenvolvimento da pesquisa foram realizados os seguintes
passos:
Passo 01 – seleção das universidades federais do estado de Minas
Gerais com programa de pós-graduação mestrado e doutorado na
área de educação.
Quadro 1 – Universidades Federais - Programa área Educação - Estado de Minas Gerais
UNIVERSIDADES

PROGRAMA ÁREA
EDUCAÇÃO MESTRADO/
DOUTORADO

Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL

Mestrado

Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI

Não possui programa na
área de Educação

Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF

Mestrado/Doutorado

Universidade Federal de Lavras – UFLA

Mestrado Profissional

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG

Mestrado/Doutorado

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP

Mestrado

Universidade Federal de são João Del Rei – Não tem programa na área
UFSJ
de Educação
Universidade Federal de Uberlândia – UFU

Mestrado/Doutorado

Universidade Federal do Triângulo Mineiro –
UFTM

Mestrado

Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha
e Macuri – UFVTM
Fonte: Dados da pesquisa

Mestrado

De acordo com o quadro 01, foram localizadas 10 universidades
federais no estado de Minas Gerais, porém 02 não possuem programa de
pós-graduação na área de educação.
Passo 02 - Busca eletrônica das produções acadêmicas nos Bancos de
Teses e Dissertações das Universidades Federais do Estado de Minas
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Gerais no período de 2010 a 2015. Os descritores para busca foram:
letramento informacional, letramento digital e alfabetização midiática.
Passo 03 – Seleção das universidades que possuem produções
acadêmicas relacionadas com a temática.
Quadro 2 – Universidades federais que possuem produções acadêmicas.
UNIVERSIDADES

QUANTIDADE DEPRODUÇÕES
RECUPERADAS

1- Universidade Federal de Juiz de
Fora – UFJF

01

2- Universidade Federal de Minas
Gerais – UFMG

03

3- Universidade Federal de Ouro
Preto – UFOP

09

4- Universidade Federal de Uberlândia – UFU

02

5- Universidade Federal do Triângulo
Mineiro – UFTM

02

Total de publicações
Fonte: Dados da pesquisa

17

Passo 04 – Seleção das produções acadêmicas que atenderam aos
critérios.
Quadro 3 – Produções selecionadas que atenderam aos critérios
UNIVERSIDADES

PUBLICAÇÕES SELECIONADAS

Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF

RIBEIRO, Mariana Henrichs.
Práticas de letramento digital
na formação de professores: um
desafio comtemporâneo. 2012.

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG

ROQUE, Zulmira Medeiros.
Letramento digital em contextos
de autoria na Internet. 2011

Total de publicações selecionadas

02

Fonte: Dados da Pesquisa

Os critérios para inclusão das produções acadêmicas no estudo
foram: versar sobre a temática Alfabetização midiática e informacional no
ensino superior; produções no período de 2010 a 2015.
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Resultados
Percebe-se com o resultado da pesquisa que são poucas produções acadêmicas relacionadas à temática “Alfabetização midiática e informacional nos
programas de Pós-Graduação na área da Educação no estado de Minas Gerais,
no período de 2010 a 2015”. Foram encontradas 17 produções acadêmicas,
dentre estas, somente duas atenderam aos critérios de inclusão.
Na análise para atender os critérios, pudemos identificar que a maioria
das produções está relacionada ao desenvolvimento da AMI na educação
básica. É necessário que procuremos refletir sobre a organização educacional,
de forma a construir para o ensino superior conteúdos programáticos que
atendam às demandas da sociedade digital na qual estamos inseridos, possibilitando aos educandos desenvolverem competências e habilidades que
lhes consintam participar de forma crítica, interativa no contexto social.
Cecílio e Araújo (2013, p. 338) corroboram ao dizer que existe “a necessidade
em discutir se e como a tecnologia interfere no trabalho e na subjetividade
de professores de Ensino Superior, seja na dimensão da produtividade e do
ritmo, seja na esfera do controle”.
Uma das produções acadêmicas encontradas foi a pesquisa realizada
pela pesquisadora Roque (2011) intitulada “Letramento digital em contextos
de autoria na internet”, a investigação constituiu-se de uma prática discursiva entre educadores em processo de formação inicial, atuando em uma
rede sociotécnica, num ambiente virtual de aprendizagem. Os resultados
demonstraram que o texto e o discurso produzidos por esses indivíduos
nesse ambiente modificam-se ao longo do tempo, influenciados que são
pelas relações que os sujeitos estabelecem entre si, com a própria tecnologia
e com o meio acadêmico. A apropriação do gênero caracteriza, assim, o
processo de letramento vivenciado pelo sujeito e favorece a sua inserção
em determinado campo discursivo ou esfera social.
Nesse sentido, Castells (2007) destaca que o processo educativo tem de
estar focalizado no preparo dos sujeitos para que não somente apreenda, mas
tenha participação ativa no meio em que vive, produzindo conhecimentos a
partir da utilização das tecnologias. A educação necessita incorporar as novas
linguagens tecnológicas, mostrar os seus códigos, propiciar as diversas possibilidades de manipulações. É fundamental educar para uma utilização democrática e participativa das tecnologias, de modo que promovam a desenvolvimento social e cultural dos indivíduos (MORAN, 2006).
A Declaração de Alexandria, de 2005 apresenta a AMI como um
fator fundamental da educação, reconhecendo que ela:
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empodera as pessoas de todos os estilos de vida a procurar,
avaliar, usar e criar a informação de forma efetiva para atingirem suas metas pessoais, sociais, ocupacionais e educacionais.
Trata-se de um direito humano básico em um mundo digital que
promove a inclusão social em todas as nações. (NATIONAL
FORUM ON INFORMATION LITERACY, BEACONS
OF THE INFORMATION SOCIETY, 2005.

Corroborando, Lévy (1999) afirma que a AMI está relacionada à
capacidade dos sujeitos de direcionar o uso das tecnologias digitais em
prol de seus objetivos pessoais, profissionais, sociais como indivíduo ativo
de uma sociedade cada vez mais tecnológica.
A segunda produção acadêmica encontrada foi da pesquisadora
Ribeiro (2012). Na realização da pesquisa “Práticas de letramento digital
na formação de professores: um desafio contemporâneo”, a pesquisadora
discutiu o trabalho de campo que acompanhou de seis professores dos
cursos Pedagogia e Licenciaturas, utilizando como instrumentos metodológicos entrevistas individuais dialógicas e observações em suas salas de aula.
A análise dos dados permitiu compreender que a utilização das tecnologias
digitais no curso de Pedagogia na FACED-UFJF ainda se encontra em um
estágio inicial, não atingindo um funcionamento pleno e articulado com
a formação de professores; há posições favoráveis ao seu uso, entretanto,
ainda existem sinais de resistência.
Nesse contexto, Cecílio e Araújo (2013) alertam que é necessário ações
de intervenções para que, na presença das tecnologias digitais, os professores
não estabeleçam resistências que possam interferir no trabalho docente e na
vida pessoal. Segundo Almeida (2005), o docente precisa estar sempre superando desafios na (auto)formação profissional e intelectual, nesta jornada
muitas vezes ele percebe que não necessita fugir dos conflitos, pois em todos
aspectos da vida humana eles estão presentes. Assim, não há uma receita para
enfrentá-los, é vivenciando-os que podemos construir, desconstruir e reconstruir o conhecimento, quantas vezes for necessário, para melhorar nossa
função de mediadores na formação de uma ação social mais justa. Moran
(2006) ressalta que para ser um bom professor neste cenário, necessitamos
crescer profissionalmente, sempre vigilantes às transformações e abertos às
modernizações. Portanto, o professor deve desempenhar o papel de um ser
progressista, que sempre visa o aperfeiçoamento de modo a favorecer a aprendizagem e adaptação ao meio.
Observa-se que a AMI é um processo que está se tornando cada vez
mais indispensável no contexto social e educacional, mediante a conjuntura
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de transformações em que as TDIC cada vez mais ocupam espaços em
atividades humanas. Assim, esta assume um papel fundamental, tendo em vista
que vivenciamos uma era digital que se concretiza na complexidade dos atuais
processos de trabalho e desafia os docentes à renovação de suas práticas educativas de modo a atender às demandas da sociedade contemporânea.

Considerações finais
De um modo geral, podemos reconhecer que os professores são
atores principais no desenvolvimento AMI no ambiente acadêmico, entretanto, o que se constata é que estes profissionais necessitam de uma educação para a informação e precisam desenvolver suas competências e habilidades informacionais. Outro aspecto é que há uma lacuna na formação de
professores, para atuarem como promotores da AMI, visando à formação
do aluno pesquisador, a melhoria do ensino e o uso ético da informação
no meio acadêmico e profissional.
Portanto, há necessidade de se criar programas e ações motivadoras
no ensino superior que favoreçam o desenvolvimento da AMI para e por
parte dos professores no ambiente acadêmico, de modo a orientar a prática
pedagógica e instrumentar os alunos para tomada de decisões e resolução
de problemas. Destaca-se que estes são responsáveis pela preparação de
aulas e pesquisas de modo a promover o uso inteligente das informações,
maximizando as capacidades cognitivas dos educandos.
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ENSINO DE FÍSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA
E GEOGEBRA
Antônio Alberto de Sousa Dias1

Resumo
O rendimento insatisfatório dos estudantes na Física da Educação Básica evidencia a presença de deficiências no ensino e aprendizagem dessa disciplina. Dessa forma, visando melhorar o desempenho dos
alunos, os docentes têm buscado alternativas indispensáveis que as eliminem ou diminuam. O objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta
de ensino da Física, buscando auxiliar sua aprendizagem, utilizando como
ferramenta, o software de Geometria Dinâmica, o Geogebra. Assim,
por meio de construção e análise gráfica, possibilitar a formalização de
conceitos de taxa de variação média e variação instantânea de funções,
entre outros. A abordagem sugerida auxilia na compreensão de fenômenos físicos, pois são apresentados com ênfase aos conceitos e não às medidas
quantitativas, como geralmente são estudados. Apresentar a Física qualitativamente permite ao estudante, embasado em seus conhecimentos prévios,
associá-la ao seu cotidiano, o que certamente dá um significado ao estudo
e contribui com o aprendizado.
Palavras-chave: Física. Geogebra. Gráficos.

Introdução
As dificuldades no processo ensino-aprendizagem, particularmente
na Educação Básica, persistem ao longo de décadas. Diante disso, ações
visando eliminá-las ou ao menos amenizá-las vão sendo implantadas, experimentadas e muitas vezes deixadas de lado, numa tentativa desesperada de
resolver esse que é indiscutivelmente, um problema gravíssimo.
Teorias no sentido de otimizar o ensino/aprendizagem surgem, mas
de difícil implantação por falta de políticas públicas que as viabilizem, já
que as ações governamentais têm sido em outras direções, por exemplo,
mudanças de diretrizes antes que as implantadas sejam consolidadas. Junto
a isso, os docentes que não têm tempo de se atualizar, por serem submeti1 Metre em Matemática.
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dos à carga horária desumana para conseguir uma mínima condição de vida
decente, devido à baixa remuneração; têm um extenso currículo a cumprir;
são privados de tempo para preparação de aulas, dentre outros, são alguns
dos fatores que vêm perpetuando o fracasso do processo.
Lima (2013) afirma que os textos do livro didático, “em sua maioria,
são escritos por colegas que tiveram a mesma formação e experiência como
as suas, prolongando assim o círculo vicioso, no qual decresce a qualidade
e repetem-se os defeitos”. (p. IX). Assim, o professor, quando tem tempo,
prepara suas aulas baseando-se apenas no livro didático, cujos autores são,
na maioria das vezes, professores que enfrentaram ou enfrentam os
mesmos problemas. Ainda, esse profissional não tem como considerar
as características da turma para utilização de recursos variados, como as
tecnologias, ou fazer a associação do conteúdo às atividades diárias dos
alunos em seus momentos de lazer e propostas de exercícios inéditos e
desafiadores dentre outros.
Com esse procedimento, as aulas se tornam uma simples transmissão
de conhecimentos por parte do professor e o aluno permanece passivo e,
apesar de ser o principal alvo do processo, acaba sendo prejudicado, pois
suas condições não são consideradas, suas origens, a maneira particular
como cada um adquire conhecimentos, seus conhecimentos prévios. Para
Ausubel (2000, p. iv):
Se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um só
princípio diria o seguinte: de todos os fatores que influem
na aprendizagem, o mais importante é o que o aluno já sabe.
Averigue-se isso e ensine-se levando-o em consideração.

Nessa perspectiva, cabe ao professor orientar o aluno considerando-o
como um sujeito que tem conhecimentos adquiridos anteriormente no meio de
onde vem, sendo responsável por sua aprendizagem. Como cada indivíduo tem
seu jeito próprio de aprender, o professor deve atuar apenas como mediador.
Freire (1988) ressalta a concepção de educação bancária, em que o
educando é um mero depósito de informações, sem desenvolver o senso crítico
e anulando sua criatividade (p.58-59). O autor também destaca a educação
dialógica como a “essência da educação como prática da liberdade” (p.77)
e que, sem diálogo, “não há um profundo amor ao mundo e aos seres
humanos” (p.79). Dessa forma, trabalhar na educação significa também
conscientizar criticamente o educando para que busque aprender com
autonomia e, como cidadão, possa intervir sobre a realidade.

73

Moreira (2014) complementa que, nesse conceito de educação, o
educador questiona o educando cobrando respostas memorizadas. Já na
educação dialógica, cabe ao educando elaborar os questionamentos, com
a ressalva de que o professor não é um mero repositório de respostas, as
quais também não precisam ser definitivas.
Assim, nesse trabalho, apresentamos algumas propostas de atividades
que podem ser desenvolvidas pelo professor em sala de aula e permitem a
participação efetiva do aluno, no sentido de poder fazer inferências ao alterar
variáveis físicas, prevendo seus efeitos, dentre outros. Isso, com o auxílio do
programa computacional Geogebra2. Para Moreira (2014),
Laboratórios virtuais podem motivar os alunos a contribuir
para o desenvolvimento de competências científicas: os
alunos podem modificar características de modelos científicos, criar modelos computacionais e fazer experimentos
sobre fenômenos não observáveis diretamente. (p.9).

De acordo com a LDB/1996, artigo 35, o estudo de Ciências da
Natureza no Ensino Médio tem por objetivo a constituição de habilidades
e competências que permitam ao educando:
identificar, analisar e aplicar conhecimentos sobre valores
de variáveis, representados em gráficos, diagramas ou
expressões algébricas, realizando previsão de tendências,
extrapolações e interpolações, e interpretações;

A seguir, apresentamos uma fundamentação teórica sobre Movimento
Uniforme e Uniformemente Variado, intermediada por sugestões de
atividades, nas quais o professor pode aplicar os conceitos envolvidos
nesses movimentos.

Metodologia
As atividades propostas neste trabalho serão desenvolvidas visando
melhorar o desempenho dos alunos, por priorizar a efetiva participação
destes. Envolvem o Movimento Uniforme (MU) e o Movimento Uniformemente Variado (MUV), com a pretensão de orientar o professor para que
possa desenvolver atividades similares nos demais tópicos da Física.
2 Geogebra – Dynamic Mathematics for Schools. Este software é gratuito e pode ser encontrado em
http://www.geogebra.org.
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Primeiramente, o professor promove uma discussão, numa breve
introdução teórica, buscando conectar os conceitos científicos ao cotidiano do aluno, levando em consideração seus conhecimentos prévios, adquiridos no convívio com a família e amigos, através de filmes e livros. Na
sequência, apresenta a análise matemática por meio do desenvolvimento das
equações que relacionam as grandezas físicas envolvidas nos fenômenos.
Posteriormente, com o auxílio do Geogebra, o professor propõe atividades que permitam ao aluno fazer inferências sobre os resultados que serão
obtidos, visualizar animações de fenômenos relativo à cinemática e a seguir,
constatar a interdependência das grandezas através da análise de gráficos. O
Geogebra permite fazer construções geométricas e algébricas bem como
alterá-las através de seus parâmetros, permitindo o estudo e análise de como
eles interferem nos resultados.
As referências teóricas utilizadas são Yamamoto (2013) e Halliday
(2005).

Movimento Uniforme
O movimento de um objeto qualquer é dito uniforme (se a trajetória
é uma reta, retilíneo uniforme - MRU) quando a velocidade escalar é constante e não nula (v = cte ≠ 0). Como consequência, as distâncias percorridas
em intervalos de tempo iguais e sucessivos são iguais.
Como não ocorre variação da velocidade escalar, a aceleração escalar
é nula (a = cte = 0)3.
Considere o deslocamento de um móvel com velocidade escalar constante
v sobre uma determinada trajetória, observado a partir do instante t0 = 0, no
qual a posição ocupada é S(0) = S0, até o instante posterior t > 0 em que a
posição será S(t) = S.
A velocidade média dá ideia da rapidez com que o móvel se desloca
e é definida pela razão Vm = ∆S
∆t na qual, ∆S = S - So e ∆t = t - to. A velocidade instantânea v(t), é igual o limite da velocidade média no intervalo
∆t = t - t0 quando ∆t tende a zero.

3 Observação: ao se definir o Movimento Uniforme (MU), a utilização do termo escalar nas grandezas
velocidade e aceleração é importante porque nos movimentos curvilíneos o vetor aceleração apresenta
o componente normal (centrípeta) que é o responsável pela variação da direção do vetor velocidade.
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mas como a velocidade no movimento uniforme é constante,
tem-se que:

que é a função horária das posições do MU.

Gráficos

a) S = f(t)

Como a função S = S0 + v.t é do primeiro grau, seu gráfico é uma reta
inclinada (Fig. 1), cuja inclinação é a velocidade, já que V= ∆S
∆t
Figura 1: S = S0 + v.t

Fonte: Autor, 2017.
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A simulação de que a velocidade representa a inclinação do gráfico, pode
ser feita com o Geogebra (Fig. 2), utilizando controles deslizantes, a e b, para a
velocidade e a posição inicial, respectivamente, no intervalo [-2,2], por exemplo. Clicando com o botão direito do mouse sobre os controles deslizantes
que aparecem na tela, os mesmos podem ser renomeados para v e S0 entrada
como S_0) e, opção de variação crescente, decrescente ou oscilando. Habilitando a animação de S0 e v, individual ou simultânea, podem ser mostrados movimentos progressivos (v > 0) e retrógrados (v < 0). As entradas no
programa são: S(x)=S_0+vx,0≤x≤2 (intervalo arbitrário) com x representando os instantes. O programa disponibiliza ainda a opção de salvar como gif
animado, o que permite controlar a velocidade da animação, a repetição automática etc. Para tanto, basta ir em arquivo → exportar → janela de visualização como gif animado → salvar.
Figura 2: Animação S = S0 + v.t

Fonte: Autor, 2017.

b) v = f(t)
Como a velocidade escalar do movimento uniforme é constante, o
gráfico é uma reta paralela ao eixo dos tempos (Fig. 3). Determinando-se
a área sob a reta, tem-se o espaço percorrido, pois ΔS = v.Δt.
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Figura 3: v = cte

Fonte: Autor, 2017.

c) a = f(t)
No movimento uniforme, a aceleração escalar é nula, portanto, o
gráfico é uma reta sobre o eixo dos tempos (Fig. 4).
Figura 4: a = cte = 0.

Fonte: Autor, 2017.

Com o Geogebra, podemos instigar os alunos a inferirem sobre um
problema clássico da Cinemática, que é o do encontro de dois móveis (Fig.
5), no qual, a partir das posições iniciais e das velocidades constantes de
dois móveis sobre uma mesma trajetória, pode-se determinar o instante
e a posição de encontro destes. E, ainda, os movimentos podem ser no
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mesmo sentido ou em sentidos contrários, bastando que nesse último,
adotemos a velocidade com sinal contrário.
O primeiro passo é criar o controle deslizante a, renomeado para t, para
indicar os instantes, no intervalo [0,10], por exemplo. A seguir, escolhe-se
valores para as posições iniciais e para as velocidades dos móveis. As entradas
dos pontos que caracterizam os movimentos podem ser S_1=(S01+v1t,y) e
S_2=(S02+v2t,y), com os valores previamente escolhidos e y, uma constante
escolhida e comum ao dois movimentos. S_1 e S_2 podem ser renomeados
para carro, moto etc., com o mesmo procedimento adotado nos controles
deslizantes. Na janela de visualização do programa, os eixos Ox e Oy podem
ser ocultados, o que melhora a qualidade da imagem. Depois, é só habilitar
a animação no controle deslizante.
Figura 5: Encontro de dois móveis

Fonte: Autor, 2017.

Posteriormente, o encontro pode ser determinado algebricamente
através das funções que caracterizam os movimentos, S1=S01+v1t e S2=
S02+v2t, fazendo S1 = S2, ou seja, S01+v1t = S02+v2t.

Movimento Uniformemente Variado
O Movimento Uniformemente Variado (MUV) tem como principal
característica o fato de a aceleração escalar ser constante e não nula
(a = cte ≠ 0) e, como consequência, a velocidade escalar sofre variações uniformes, daí o termo “uniformemente variado”. Em intervalos
de tempo iguais e sucessivos, o móvel que desloca com MUV percorre
distâncias cada vez maiores ou menores, dependendo de o movimento
ser acelerado ou retardado, respectivamente.
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A exemplo, seja o deslocamento de um móvel com aceleração escalar
constante a sobre uma determinada trajetória, observado a partir do instante
t0 = 0, no qual a velocidade é v(0) = v0 e a posição é S(0) =S0. A velocidade
e a posição num instante posterior t > 0 serão v(t) = v e S(t) = S, respectivamente. A aceleração média, que dá ideia da rapidez com que a velocidade varia é definida pela razão am ∆v
= na qual, ∆v = v - vo e ∆t = t - to. A
∆t
velocidade instantânea pode ser obtida através da definição da aceleração
instantânea a(t), que é igual o limite da aceleração média no intervalo ∆t =
t - t0 quando ∆t tende a zero.

mas como a aceleração no MUV é constante, tem-se que:
a(t) = am = a = ∆v
∆t

que é a função horária das velocidades do MUV.
A expressão que relaciona as posições e os instantes respectivos, é
determinada pela área do gráfico da função v = v0 + a.t (Fig. 6).
Figura 6: v = v0 + a.t

Fonte: Autor, 2017.
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que é a função horária das posições do MUV.
Isolando o tempo na equação I e substituindo em II, obtém-se a
Equação de Torricelli, que relaciona diretamente a velocidade instantânea
com a variação de posição.

Gráficos
a) S = f(t)
Como a função é do segundo grau, o gráfico é uma parábola (Fig. 7)
com a concavidade determinada pelo sinal da aceleração (para cima, quando
a > 0; para baixo, quando a < 0).
Criando controles deslizantes e os renomeando para S0, v0 e a, o
professor pode mostrar como esses parâmetros alteram a forma do gráfico
da função.
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Figura 7: S = S0 + v0.t +

Fonte: Autor, 2017.

b) v = f(t)
Análogo ao gráfico da função S = S0 + v.t (ambas do primeiro grau) (Fig. 8).
Figura 8: v = v0 + a.t

Fonte: Autor, 2017.
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c) a = f(t)
No MUV, como a aceleração escalar é constante, seu gráfico é uma
reta paralela ao eixo OX (Fig. 9). A área sob a reta representa a variação de
velocidade, pois ∆v = a.∆t.
Figura 9: a = cte

Fonte: Autor, 2017.

Utilizando o Geogebra, pode-se simular o lançamento de uma bomba
de um avião com velocidade constante em voo horizontal (Fig. 10), situação
em que a influência do ar sobre o movimento da bomba pode ser desprezada.
Esse movimento é a composição de um movimento horizontal uniforme e
um vertical uniformemente variado, sob a ação da aceleração da gravidade.
Pode-se observar que a projeção do avião sobre o solo segue em MU com a
mesma velocidade do avião, de modo que, quando a bomba atinge o alvo, o
avião está exatamente acima, na vertical que passa pelo alvo.
Os comandos necessários são a criação do controle deslizante a variando
no intervalo [0,3.15], por exemplo, os pontos Avião (a,5), Bomba (a,5-0.5a^2),
Alvo (3.15,0) e Projeção (a,0). Esses pontos são inseridos com as letras A, B, A’
e P e depois renomeados para avião, bomba, alvo e projeção, respectivamente.
Para facilitar a visualização pode-se ocultar os eixos, criar a reta y=5 e y=0, o
segmento AP (entrada: segmento(A,P)). A função que mostra a trajetória da
bomba é mostrada com a entrada g(x)=(5-0.5x^2),0≤x≤3.15.
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Figura 10: Lançamento Horizontal

Fonte: Autor, 2017.

Podemos simular também como o tempo de queda, em situações que
a resistência do ar é desprezível, é o mesmo para corpos abandonados em
repouso e/ou arremessados horizontalmente da mesma altura e com diferentes
velocidades iniciais (Fig. 11). Essas só alteram o alcance horizontal.
A figura 11 mostra o movimento dos corpos P1, abandonado e P2 e
P3, lançados horizontalmente do mesmo ponto, com velocidades v2 < v3,
o que acarreta maior alcance de P3. As entradas necessárias são
P_1=(1,4-a^2), P_2=(1+1.5a,4-a^2) e P_3=(1+2a,4-a^2). As funções
que mostram as trajetórias são x=1, f(x) =(32 / 9 + 8 / 9 x - 4 / 9 x^2),
1 ≤ x ≤ 4 e g(x)=(15 / 4 - 1 / 4 x^2 + 1 / 2 x), 1 ≤ x ≤ 5.
Figura 11: Tempo de queda

Fonte: Autor, 2017.
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Considerações finais
Este trabalho apresenta uma proposta para o ensino da Física no
Ensino Médio, que considera os conhecimentos prévios dos alunos, com
o objetivo de alcançar melhores índices de aproveitamento, se as atividades
forem utilizadas por professores nesse nível escolar.
A utilização de softwares de geometria dinâmica, como o Geogebra,
permite analisar o comportamento de funções mediante alterações em
seus parâmetros. Isso contribui na compreensão de conceitos que nem
sempre é alcançada com a utilização de fórmulas ou demonstrações teóricas
difíceis de serem compreendidas por alunos do Ensino Básico.
Acreditamos que, se o professor busca estratégias que relacionem os
conteúdos às situações mais concretas, a partir das quais os alunos realizem
uma reflexão e criem sentido, um dos obstáculos ao estudo de Física será
vencido. No entanto, há outro fator preponderante nesse estudo: o preparo
e a valorização do professor que ministra o conteúdo em Ensino Médio.
Nessa direção, ressaltamos a necessidade de se investir na formação desse
profissional, com objetivo de melhorar a qualidade do ensino.
Uma abordagem para o ensino da Física, aliada à experimentação e
à visualização virtual, que utiliza recursos computacionais, deverá ser bem
aceita pelos estudantes, já que é dinâmica e oferece inúmeras formas de
apresentar os conceitos, auxiliando assim, a aprendizagem de fenômenos
físicos. Pode ainda resolver o grave problema da não utilização ou inexistência de laboratórios tradicionais nas escolas.
Por fim, acreditamos que por meio de aplicações e experimentações
virtuais, com simulações no Geogebra, pode haver uma reversão do quadro
de dificuldades que os estudantes apresentam em relação à disciplina, tanto
para o Ensino Médio quanto para o Superior, principalmente nas licenciaturas,
evitando, assim, a persistente perpetuação do problema.
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ESTUDO DE ACESSIBILIDADE,
NAVEGABILIDADE E COMPATIBILIDADE NA
WEB COM O USO DE LEITORES DE TELAS
Vera Lúcia Alves Pimenta1, Nilza Maria de Oliveira2.

Resumo
Este relato traz a experiência docente vivenciada com os discentes
cegos e com baixa visão, matriculados nas aulas de informática, no Instituto
dos Cegos do Brasil Central (ICBC), ao aprender sobre como utilizar os
leitores de telas nas websites. O objetivo principal foi analisar os aspectos
de acessibilidade, navegabilidade e compatibilidade de sites disponíveis para
informação, entretenimento, buscas, educação a distância e comércio. Após
esta observação, os procedimentos que favorecem a acessibilidade para
usuários cegos e de baixa visão foram listados e socializados. Esta prática
tornou-se constante entre usuários da tecnologia assistiva do ICBC para a
seleção de websites acessíveis por perceber que muitas vezes os leitores não
são fiéis às leituras dos links, flashes e pop-ups por falta de navegabilidade
e compatibilidade.
Palavras-chave: Tecnologia assistiva. Acessibilidade. Leitores de telas.

Introdução
Revisitando diversos períodos da história, destacam-se teorias e
práticas sociais segregadoras em relação à construção de saberes, uma vez
que apenas alguns podiam usufruir dos espaços onde se criavam e/ou
se transmitiam os conhecimentos. Assim, pessoas que possuíam alguma
necessidade especial eram tratadas e vistas como doentes ou incapazes,
ficando à margem da sociedade e, principalmente, da escolarização.
A utilização de alternativas de comunicação e a busca por estratégias
de ensino é fundamental para a educação de pessoas com deficiências visuais. Tais alternativas devem substituir a visão por outros recursos, como auditivo
1 Especialista em Supervisão Escolar
2 Mestra em Estudos Linguísticos

88

e tátil. Pierry Lèvy vem corroborar com nossos anseios sobre tornar nossos
alunos inseridos na atualidade e tratados com igualdade ao permitir que
tenham acesso às tecnologias e à aquisição de conhecimento.
Em resumo, em algumas dezenas de anos, o ciberespaço,
suas comunidades virtuais, suas reservas de imagens, suas
simulações interativas, sua irresistível proliferação de textos
e de signos, será o mediador essencial da inteligência coletiva
da humanidade. Com esse novo suporte de informação e
de comunicação emergem gêneros de conhecimento inusitados, critérios de avaliação inéditos para orientar o saber,
novos atores na produção e tratamento dos conhecimentos.
(LÉVY, 1999, p.167)

O estudo da acessibilidade, navegabilidade e compatibilidade na web
ocorreu na forma de observação sistemática em que foram utilizados os
leitores de telas (Virtual Vision, NVDA e Jaws). Participaram alunos do
Ensino Fundamental, Ensino Médio e Superior que recebiam atendimento especializado de Tecnologia Assistiva com foco em websites, diante
da crescente busca de estudos para vestibulares, concursos e cursos de
formação continuada.
A partir de 2013, o laboratório de informática na escola especializada do
Instituto dos Cegos do Brasil Central (ICBC) passou a disponibilizar leitores
de telas para estimular o estudo e pesquisa com a intenção de contribuir para
a promoção e permanência dos discentes o espaço escolar.
O uso de sintetizadores de vozes em telefones celulares e computadores pessoais promove entre os usuários deficientes visuais uma busca
constante para aperfeiçoamento de técnicas de manuseio para a interação, a
inclusão e a socialização por meio das redes sociais. Outra razão motivadora
são as crescentes ofertas de oportunidades no mercado de trabalho para
quem conhece e domina os recursos tecnológicos e assistivos.
Os esforços se intensificaram por motivar a curiosidade para outros sites
diante das necessidades acima citadas. Uma lista de sugestões encontrada em
http://geracaointerativa.com.br apresentam os sites mais visitados, são eles:
• Mini site - que conta apenas com página de apresentação, de pedidos
e de contatos.
• Loja Virtual – destinado ao comércio eletrônico de produtos.
• Site Institucional – que expõe a cultura organizacional de uma empresa.
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• Comunitário – que possui uso coletivo com uma rede social ou
fórum.
• Midiático – serve para a publicação de notícias, reportagens.
• Portfólio – expõe trabalhos concluídos e, ao mesmo tempo, atrai novos
clientes.
• Blogue – útil para a publicação de conteúdo SEO (otimização de
sites para mecanismos de busca) em formato “texto”.
• Vlogue – onde se publica conteúdo de vídeo.
• Flogue – serve à publicação de fotografias.
• Banco de dados - armazenam informações sobre determinado
segmento para consulta.
• Criação de Landing Page – páginas de vendas muito usadas pelas
agências de Marketing Digital.
• Squeeze Page – página de captura de e-mails para e-mail marketing.
• Aplicativo – página de software instalado na nuvem para uso online.
• Busca – onde se procuram conteúdos variados via palavras-chave.
• Educacional – plataformas e-learning para educação à distância.
• Divertimento – jogos em geral para acesso online.
• Hotsite – são utilizados no lançamento de novos produtos e serviços, Marketplace - Tipos de Loja Virtual (reúne vários links no
mesmo lugar), Recrutamento – usados na seleção de pessoal para
vagas de trabalho (Geração Interativa, 2017).
A prática abrangeu tecnologias assistivas com foco nos leitores de
telas, nos procedimentos, na acessibilidade, na navegabilidade muitas vezes
determinante na vida de deficientes visuais na sua formação acadêmica e
vida autônoma. Como apresentam Sartoretto e Bersch (2017),
Tecnologia Assistiva é um termo ainda novo, utilizado para identificar todo o arsenal de Recursos e Serviços que contribuem para
proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com
deficiência e consequentemente promover Vida Independente e
Inclusão (SATORETTO E BERSCH, 2017).

Também com a finalidade de promover a autonomia da pessoa com
deficiência visual que busca a cada dia seu espaço em cursos de formação
e no mercado de trabalho. Para as autoras, pode-se chegar ao seguinte
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parecer sobre os recursos tecnológicos assistivos, os quais fazem parte de
nosso cotidiano, mas às vezes passam despercebidos. Há que se ressaltar
a importância de se incluí-los por facilitarem o acesso à informação e/
ou locomoção, tais como, as bengalas, os óculos, os aparelhos auditivos,
leitores de tela e sintetizadores de voz.
Em específico, para nosso estudo, os softwares leitores de telas que
usam um sintetizador de voz, disponíveis no mercado para os alunos no
laboratório de informática do ICBC e em seus computadores pessoais,
permitem a leitura de informações exibidas na tela de um computador,
como: Virtual Vision 5.0, Jaws 8.0 e NVDA. Tais aparatos tecnológicos
são de importância inominável na facilitação de aquisição de conhecimento, desenvolvimento e inclusão desses indivíduos que agora os adquirem
em tempo real.

Metodologia
Iniciamos o estudo compreendendo que a preocupação dos projetistas é apoiarem na criação de designs que garantam animações geradas
em flash banners para websites, com o objetivo de facilitar a tarefa dos
usuários com acesso rápido e o mínimo de esforço. Além da intenção de
gerar diversos efeitos audiovisuais, imagens de fundo, efeitos de frente, de
fundo e de fontes, os sites desenvolvidos buscam a facilidade na exploração sem a necessidade do usuário ter conhecimento e experiência na
utilização rápida e segura.
Com isso, os projetistas criam oportunidades e desafios em permanente mutação no que diz respeito à informação em tempo real em espaços
virtuais diversos. Motivados pelo estudo e pesquisa permanente da acessibilidade virtual para pessoas com deficiência visual, sentimos a necessidade de
explorar sites de entretenimento, de informação, portfólio e de buscas, que
certamente contribuem para melhoria da qualidade de vida diária, acadêmica
e profissional das pessoas com deficiência ou não.
A prática foi realizada em duas fases de avaliação das tecnologias
assistivas com foco na informática:
• com a aplicação interna aos alunos iniciantes matriculados nas aulas
de informática e alunos com certo domínio na utilização de ferramentas auxiliares (os sintetizadores de voz - Virtual Vision e NVD),
instaladas na Instituição;
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• com a socialização dos resultados por e-mails em intercâmbio com
usuários externos que utilizam sintetizadores.
Os pesquisadores usuários das tecnologias assistivas com foco na
deficiência visual buscam em Websites informação e aproximação do
mundo real sem a preocupação de deslocamentos (locomoção) físicos de
modo inseguro, sofríveis e desnecessários, para formarem, se informarem,
comunicarem e para Marketing.
Por acreditarmos nas tecnologias assistivas (recursos e apoio de
profissionais especializados) associadas ao melhoramento dos sites, ao
acesso às informações, intensificamos o estudo para possibilitar a utilização
compreensiva, segura e efetiva de websites disponíveis no Brasil.
Os alunos participantes observaram que a utilização de sites acessíveis
deve, portanto, ser assegurada, tanto quanto possível, sem discriminação ou
exclusão, sendo necessário considerar as características e exigências próprias
da deficiência visual e múltiplas deficiências (inclui também: a baixa escolarização, a idade avançada e a pouca familiaridade com o computador), assim
como é para as pessoas com visão preservada.
Com a análise da acessibilidade aos sites, as informações puderam
ser disponibilizadas e suscetíveis de serem pesquisadas e compreendidas
para e pela pessoa com deficiência visual. De modo geral, a grande dificuldade sentida pelas pessoas cegas é que, com o desenvolvimento das
tecnologias, deu-se um aumento acelerando da utilização de interfaces
gráficas que muitas vezes não são compatíveis com os sintetizadores
de voz (leitores de textos).
Primeiramente foi realizada a análise dos fatores relevantes a serem
observados de modo geral em websites (Figura 1):
• Página inicial
• Design
• Conteúdo
• Funcionalidade
• Navegabilidade
• Velocidade
• Usabilidade
• Compatibilidade e Portabilidade
• Acessibilidade
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Figura 1: Uma página de um jornal da cidade analisado na época pelos alunos.

Fonte: www.jmonline.com.br

É importante ressaltar que as páginas iniciais dos sites avaliados
cumprem com maestria o papel de exibir os assuntos tratados por eles
e o que oferecem, além das possibilidades de exploração realizada por
qualquer usuário.
Quanto aos designs, vários apresentaram atrativos e eficientes em se
tratando de pessoas com visão preservada. Foi constatado que o excesso
de informações visuais dificulta o acesso ao foco do conteúdo desejado de
forma imediata, isso se tratando de pessoas com baixa visão, como mostra
a imagem da Figura 2.
Figura 2: Imagem de exemplo de site poluído visualmente.

Fonte: https://umaxicara.wordpress.com
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Apesar das múltiplas informações gráficas, os sites sempre estão coerentes
com as identidades visuais das empresas, fortalecendo assim as marcas. Websites
são funcionais no que diz respeito à capacidade de estabelecer comunicação
com os usuários. A navegação de sites é simples e intuitiva para os usuários
com visão preservada (visão normal e baixa visão).
A velocidade dos carregamentos é considerável (tem bom desempenho), com a utilização dos sintetizadores de voz ou da maneira convencional.
Os sites foram considerados de fácil utilização quando utilizados por pessoas
com visão preservada ou com baixa visão. Entretanto, para pessoas cegas,
em alguns sintetizadores de voz (leitores de telas), os acessos foram comprometidos porque os menus principais (no topo) e submenus dos sites são
lidos copiosamente até a leitura dos conteúdos em foco, como por exemplo,
notícias selecionadas.
Durante os estudos, os alunos com baixa visão selecionaram as
dificuldades comuns encontradas nos sítios:
• excesso de informações visuais (gráficos e imagens);
• plano de frente e fundo que dificultam o foco (desvio da atenção
visual);
• jogos com personagens pequenos;
• a não existência da opção de zoom nos jogos para percepção de
detalhes;
• casos que envolvem uma única maneira de interagir usando um
dispositivo diferente do teclado (ex. mouse);
• distinguir rapidamente os links em uma página web;
• distinguir diferenças cromáticas, de contraste ou de profundidade;
• reconhecer diferentes tipos e tamanhos de fontes (letras);
• focalizar e/ou seguir ponteiros, cursores, pontos ativos e locais de
recepção de objetos, bem como explorar diretamente objetos gráficos.
Já as dificuldades experenciadas com os alunos cegos, foram:
• dificuldade de acesso rápido ao texto;
• corte de leitura dos textos por alguns sintetizadores de voz quando apresentada a inserção de imagens no meio do texto;
• jogos que só podem ser acessíveis com a utilização do mouse;
• falta de leitura de títulos em alguns links;
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• leitura repetida de banners;
• acesso difícil a alguns links;
• dificuldade de acesso e saída de vídeos de programas e novelas;
• quando acessado o link, a leitura dos links é realizada várias vezes;
• leitura repetida de título do link aberto, com leitura de todos os
frames e, for fim, a leitura do texto desejado;
• distinguir entre outros sons, a voz produzida pelo sintetizador,
• dificuldade na identificação do vídeo, já que não menciona play ou
botão;
• a leitura da lista de elementos de maneira complexa.
Foram elencadas implicações para o melhoramento dos sites:
• simplificar a descrição da lista dos elementos (links);
• tornar os vídeos alvo de especial atenção (melhorar o acesso rápido
e o retorno a página anterior finalizando o áudio para que a voz do
sintetizador sobreponha aos demais elementos sonoros);
• substituir os gráficos e tabelas por textos;
• sugeriu-se também que para melhorar os acessos, os sites se tornem
mais textual seguindo os padrões dos sites acessíveis específicos para
pessoas com deficiência visual.
A imagem a seguir (Figura 3) apresenta exemplo de site acessível
(textual), específico, para deficiente visual.
Figura 3: Site acessível para deficiente visual

Fonte: www.lerparaver.com
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Este é um dos exemplos de site frequentemente utilizado pela comunidade deficiente visual, o qual foi desenvolvido para atender níveis exigidos
pelos usuários. A página apresenta padrão de qualidade no que diz respeito à
acessibilidade, à navegabilidade, pois os comandos são executados via teclado
e, portanto, ela é textual garantindo a operabilidade.

Conclusão
As websites estudas foram consideradas seguramente acessíveis, especialmente às pessoas com visão normal, mas precisam ainda ser aperfeiçoadas
e merecem permanentemente ser monitoradas para facilitar o acesso a pessoas
com deficiência visual ou com diferentes condições visuais.
Os resultados observados nos estudos foram favoráveis na medida em
que foi também verificado um grande empenho durante as trocas de informações entre os pares. A preferência por sites acessíveis e interessantes, quando
utilizado com sintetizadores de voz que promovem de fato a compatibilidade,
permite a navegação de maneira autônoma para os usuários em questão.
Ao considerar a falta de organização, a emissão de imagens inseridas no
meio dos textos de alguns sites, a acessibilidade existe mesmo que moderada.
As dificuldades enfrentadas por alunos com baixa visão não foram
diferentes das apresentadas pelas pessoas cegas, apesar das novidades de
descrições de imagens (descrições em áudio de alguns sites), que muito
agradaram tanto os alunos com baixa visão como os cegos.
Conclui-se que, após os estudos, a maioria das tarefas do cotidiano como
realizar buscas, leitura de jornais, operações bancárias, estudos autônomos e
entretenimento são acessados virtualmente com compreensão e em tempo
real se navegados em sites específicos (textuais).

Referências
ACESSO PARA TODOS . Criação de Websites Acessíveis. Acesso para
Todos é a união de duas empresas e de profissionais qualificados na oferta
de criação de sites acessíveis de forma elaborada e competente. Oferecemos
o desenvolvimento de sites visualmente atraentes, funcionais e acessíveis
para todos os públicos, com recursos modernos, conteúdo de qualidade,
navegação fácil e intuitiva. Oferecemos também consultoria de apoio,
orientação e validação de Acessibilidade para empresas. [20--] Disponível
em: https://www.acessoparatodos.com.br/. Acesso em: 13 set. 2017.
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TRABALHO DOCENTE E POLÍTICAS
EDUCACIONAIS: UM ESTUDO SOBRE O
CONTROLE DO TRABALHO DOCENTE NA
REDE ESTADUAL DE ENSINO DE MINAS
GERAIS EM UBERLÂNDIA - A PARTIR DE 2003
Elizeth Rezende Martins da Silveira1, Fabiane Santana Previtali2

RESUMO
O presente trabalho apresenta um estudo concluído no âmbito do
Programa de Mestrado da Universidade Federal de Uberlândia junto à Linha
de Pesquisa Trabalho, Sociedade e Educação (TSE) que teve como objetivo analisar os impactos da Avaliação de Desempenho Individual (ADI)
enquanto política regulatória do governo Aécio Neves sobre o trabalho
docente e verificar como as estratégias de controle do trabalho docente afetam
a categoria docente. O elemento central de investigação foi a Avaliação de
Desempenho Individual (ADI), enquanto política regulatória oriunda da
reforma do aparato institucional do Estado chamada - Choque de Gestão.
A partir das demandas do governo Mineiro tem havido aumento de
funções e um rígido controle sobre o trabalho docente, com interferências
no fazer pedagógico e nas condições de trabalho. O estudo sustentou-se
em leituras e análises de documentos tais como a Constituição Federal
de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/96, Projeto
Político Pedagógico Institucional, Plano de Carreira da Rede Estadual de
Ensino Mineira, Resoluções, Diretrizes de órgãos responsáveis por deliberar
sobre políticas públicas educacionais no Brasil e documentos fornecidos pelo
Sind-UTE - representante da categoria docente em Uberlândia. Perpassou a
revisão de literatura, análise de documentos e a realização de entrevistas com
docentes e representantes do sindicato da categoria através de questionários
semiestruturados. Tratou-se de uma pesquisa qualitativa que perpassou a
revisão bibliográfica e os clássicos que discutem o tema, tendo em vista
a recuperação e a análise da produção sobre o trabalho docente. A hipótese que norteou o estudo é que as modificações advindas das reformas
educacionais, ocorridas nos últimos anos, têm conduzido à precarização e
à intensificação do trabalho docente gerando o adoecimento profissional.
1 Mestra em Educação.
2 Doutora em Ciências Sociais.
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Os dados preliminares da pesquisa em questão apontaram que os docentes gostam da docência e pretendem fazer um bom trabalho, mas pela
necessidade de lecionar em mais de uma escola, pela escassez de tempo
para o preparo de aulas, a falta de condições para executar o trabalho além
da sobrecarga de trabalho e a falta de incentivos salariais, há uma grande
desmotivação com a docência, sendo que tais fatores trazem implicações
variadas na saúde desses profissionais.

1 INTRODUÇÃO
Uma significativa problematização sobre políticas educacionais e reformas
de ensino tem sido abordada pela literatura e discutem os impactos da globalização econômica e da hegemonia política do neoliberalismo sobre a educação brasileira e alinham as transformações em curso no campo educacional
e trabalho docente à emergência no pós-guerra de uma nova ordem econômica internacional que altera profundamente os processos econômicos e as
relações de trabalho. Dessa forma, apresenta-se nesse estudo o contexto das
reformas educacionais implementadas na educação básica, a partir dos anos
1990, com centralidade na análise dos impactos da Avaliação de Desempenho
(ADI) enquanto política regulatória do governo Mineiro sobre o trabalho
docente na rede estadual de Uberlândia/MG, a contar de 2003.
Esse processo de Avaliação de Desempenho Individual foi implementado pelo Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, em 2003, como
uma das ações da Reforma Gerencial do governo de Minas Gerais, chamada Choque de Gestão. O presente estudo teve como objeto de análise a
seguinte questão: Considerando que as condições estruturais de trabalho
docente encontram-se inseridas na lógica neoliberal, como se apresentam
tais condições de trabalho na cidade de Uberlândia (MG) a partir da implementação da Avaliação de Desempenho Individual (ADI) em 2003, aplicada
aos docentes da rede estadual mineira.
Desde então foram problematizadas questões inerentes às mudanças nas condições dos trabalhadores docentes envolvidos, de forma
direta ou indireta, no processo de reforma educacional no cenário de
mundialização do capital. O estudo consistiu em analisar os impactos da Avaliação de Desempenho Individual (ADI) enquanto política regulatória do governo Aécio Neves sobre o trabalho docente na
rede pública Mineira, a partir de 2003, ou seja, como as estratégias de
controle do trabalho afetam a categoria docente e sob quais condições
trabalham atualmente. Parte-se do pressuposto que, desde as refor-
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mas educacionais implementadas nos anos 1990 houve um acelerado processo de precarização e intensificação do trabalho docente que,
ligado aos novos modelos de regulação educativa impõem um rígido
monitoramento sobre os resultados, a saber: a Avaliação de Desempenho Individual (ADI), traduzindo-se no controle sobre a organização
e os processos de trabalho.
Desse modo, busca-se contextualizar a reestruturação da educação e do trabalho docente em âmbito nacional, diante de um cenário
de mundialização do capital, face às reformas educacionais ocorridas,
a partir dos 1990, e em desenvolvimento. Tendo em vista o objetivo
geral prescrito, os objetivos específicos são os seguintes: compreender
o processo de Reestruturação da educação e verificar sua relação com
as mudanças no trabalho dos docentes no mundo contemporâneo;
teorizar e contextualizar historicamente a Reestruturação da educação
e do trabalho docente no âmbito brasileiro relacionando-os com as
reformas educacionais dos anos 1990 e as políticas de controle implementadas em Minas Gerais, a partir de 2003; e verificar os impactos
da Avaliação de Desempenho (ADI) no trabalho dos professores da
Rede Estadual Mineira face às reformas educacionais de Minas Gerais,
a começar em 2003.
O docente tem se subordinado ao aumento de atividades em razão
de práticas administrativas controladoras que figuram com o aumento da
sua jornada de trabalho e a diminuição da autonomia docente. Todos esses
fatores apontam as precárias condições de trabalho docente e o consequente enfraquecimento da categoria.
Estabeleceu-se, como hipótese inicial, que as modificações advindas
das reformas educacionais, ocorridas nos últimos anos, têm conduzido à
precarização e à intensificação do trabalho docente gerando o adoecimento
profissional na rede estadual mineira.

1.1 OBJETIVOS
O presente artigo tem como objetivo problematizar e analisar os
impactos da Avaliação de Desempenho Individual (ADI) enquanto política regulatória do governo Aécio Neves sobre o trabalho docente na rede
pública mineira, a partir do ano de 2003, ou seja, como as estratégias de
controle do trabalho afetam a categoria docente e sob quais condições
trabalham atualmente.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 O trabalho no contexto da organização da produção capitalista
contemporânea
As modificações na produção capitalista estão associadas ao
universo da produção e ao mundo do trabalho, visto da seguinte forma:
“Processo entre o homem e a natureza, um processo em que o homem
media, regula e controla seu metabolismo com a natureza [...]. Ao atuar,
por meio desse movimento [...], ele modifica a sua própria natureza”
(MARX, 2004, p. 36). Nesse sentido, o trabalho é entendido como resultado de um movimento dialético, atividade vital, concreta que cria coisas
úteis, mas também com uma dimensão abstrata: fonte de riqueza e de
miséria humana.
Segundo Antunes (2005), desde o mundo antigo, o trabalho vem
sendo compreendido por meio das contradições de expressão de vida e
degradação, criação e infelicidade, atividade vital e escravidão, felicidade
social e servidão.
De acordo com Braverman (1980), o trabalho é visto como um
projeto em que o homem se altera e altera o mundo. Para Antunes (2006),
o trabalho é voltado para a formação do ser social e a compreensão do
processo de humanização e libertação. Nos moldes capitalistas, o trabalho
adquire o significado de alienação, sendo visto como mercadoria. A força
de trabalho se torna acumulação de capital e as relações sociais se tornam
exploração (BERNARDO, 1998).
Apesar das contradições, o trabalho humano é uma questão central
da vida, porque nos diferencia das outras espécies e, por isso, torna-se
um desafio dotar-lhe de sentido, para que a vida fora dele também o seja.
Se por um lado, necessitamos do trabalho humano, reconhecemos seu
potencial emancipador, devemos também recusar o trabalho que explora,
aliena e infelicita o ser social (ANTUNES, 2005). Isto implica recusar todo
o trabalho que explora, aliena e infelicita o ser social.
A luta pelo direito ao trabalho não é nova. Tem-se a impressão que o trabalho é criação do capitalismo. Por isso, para se compreender o trabalho enquanto
conceito e enquanto processo, torna-se importante compreender também capital
e capitalismo, termos muitas vezes utilizados enquanto sinônimos.
Nesse sentido, Mészáros (2002) defende que o capitalismo é uma das
formas de realização do capital. O capital é anterior ao capitalismo, mas é
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também o seu resultado. Desse modo, Capital se estrutura no tripé: capital,
trabalho e Estado, sendo os dois últimos subordinados ao primeiro. O
capitalismo foi que mais agiu no sentido de libertar as forças intelectuais da
humanidade e usar suas expressões artísticas e científicas como forças
produtivas, como mercadorias. Seu objetivo nessa empreitada, ao abstrair
esse conhecimento do homem, negou-o à humanidade e restringiu o
acesso ao saber.
As contradições constatadas entre o avanço tecnológico e a miserabilidade crescente dos trabalhadores tomam como referência a expansão
da maquinaria industrial e a elevação da obtenção de mais-valia absoluta
e relativa, estratégias legitimadas por uma acumulação crescente e incontrolável do capital, independente do custo social que esta ação signifique
(LUCENA, 2011, p. 92). Desse modo, ao ser separado a ferramenta se
converte em máquina, meios de produção do capital. “As relações inerentes ao trabalho, à ciência e à formação dos trabalhadores são percebidas
através das transformações oriundas do modo de produção capitalista e
seus desdobramentos” (LUCENA, 2011, p. 102).
As lutas de classes se aceleram, conforme se agudizam e explicitam
as suas contradições, pois são irreconciliáveis quando percebidas na sua
totalidade. E completa: “O mundo do trabalho implica em uma relação
dialética e contraditória entre a formação humana, as ações econômicas,
políticas e culturais do seu tempo” (LUCENA, 2011, p. 104). Por ser a
contradição da sua contradição, o capitalismo está sempre em crise. Os
economistas defendem como ciclos econômicos de expansão e retração do mercado. Temos como ponto de vista que essas crises são justamente os seus defeitos estruturais em garantir a sua expansão baseado
num consumo que não tem como ser previsto ou controlado, por isso,
necessita do trabalho, onde encontra espaço de dominação, controle e
subjugação do humano.
Desde o advento do capitalismo, várias foram as estratégias de
extração da mais-valia a partir da sua organização. No início do século
passado, o modelo de gestão foi baseado na organização e controle dos
tempos e movimentos do processo de trabalho. Os trabalhadores eram
organizados por especialidade, a partir do que ficou conhecido como
administração científica.
Nesse contexto, o trabalho foi racionalizado de modo a aumentar a
produtividade. A indústria automotiva inovou esse modelo trazendo para
o universo da fábrica a esteira rolante, otimizando-se o processo e separando definitivamente a concepção da execução do trabalho.
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Na corrida do capitalista em aumentar a produção da mais valia,
reduzindo o tempo de trabalho necessário, barateando a mercadoria para
que esteja em nível de concorrência com os demais capitalistas, são introduzidas mudanças tanto na organização do trabalho, como nos meios e
condições nas quais ele se realiza. Portanto, ao introduzir uma mudança
no processo, o capitalista tem a oportunidade de apropriar-se mais do
trabalho do que outros capitalistas que ainda não o fizeram, mas à medida
que essas inovações se generalizam, a corrida continua.

2.2 A reestruturação da educação e o controle do trabalho
docente no estado de minas gerais
Paralelamente à Reforma do Estado, no Brasil, houve o início do
processo de reestruturação na esfera educacional. Nesse cenário de grandes
transformações no campo educacional, surgem as reformas educacionais que
podem ser analisadas a partir do cenário macro de reestruturação produtiva,
trazendo impactos aos professores e alunos através da implementação de
diversos programas e políticas voltados à educação básica.
A educação passa a incorporar o ideário neoliberal através das
políticas educacionais empreendidas pelo Estado, comprometida com a
mercantilização. Segundo Oliveira (2010), as reformas educacionais iniciadas
nos anos 1990, na América Latina, buscaram a adequação dos sistemas de
ensino ao processo de reestruturação produtiva e de nova configuração do
papel do Estado.
No caso específico das políticas educacionais implementadas em
Minas Gerais, que são pautadas na racionalidade gerencial, têm como ação
estratégica o rígido controle do sobre o trabalho docente. Diante disto, o
trabalho docente vem sofrendo mudanças nas suas condições de trabalho
e na organização escolar por meio do enfrentamento de vários problemas,
tais como: baixos salários, desvalorização profissional, a falta de autonomia,
problemas ligados à competitividade com os seus pares, estresse, sobrecarga
de trabalho, rígido controle e a intensificação do trabalho.
Desde a década de 1990, as políticas para a Educação Básica no Brasil
introduzem formas de controle e intensificação do trabalho docente que
tomam a subjetividade das professoras e as emoções no ensino (HARGREAVES, 1998). Pensar a atuação docente na atualidade remete à relação entre
escola e sociedade. Estudos que discutem as reformas educacionais são
unânimes em vincular as transformações no campo educacional e no
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trabalho docente à emergência, no pós-guerra, de uma nova ordem econômica internacional. Sob o impacto da revolução científica e tecnológica
essa ordem vem alterando profundamente os processos econômicos e as
relações de trabalho.
Ao final dos anos 1980, a economia brasileira foi assolada pela
escalada inflacionária que chegou perto da hiperinflação. Na tentativa de
combater a crise financeira, o governo brasileiro procurava estabilizar a
inflação. A crise econômica da década de 1990 trouxe danos ao campo
social, político e econômico, com grandes consequências para o segmento
educacional. Dessa forma, para reestruturar a economia na década de 90,
o Brasil torna-se mais dependente do mercado internacional, aumentando
o número de privatização das empresas estatais.
Nesse cenário, nos anos 1990, o Brasil adaptou-se ao modelo neoliberal, após a eleição de Fernando Collor, que implementara um projeto
de modernização econômica e industrial por meio de um processo de
competitividade com base na abertura de mercado. Durante o governo
Collor de Mello, houve a implantação de planos econômicos com objetivo
de estabilizar a inflação melhorando a economia do país.
Dentre as inúmeras tentativas com planos econômicos durante os
governos da década de 1990, o Plano Real paralisou o processo inflacionário
do país, embora o crescimento econômico ainda se mantenha estagnado.
Com isto, levou-se, às escolas, a produção mercantil, influenciando vários
níveis de educação. Tem-se que “[...] o processo resultante de uma nova
fase de reestruturação capitalista é marcado por políticas de centralização,
diferenciação e diversificação institucional e, especialmente, de privatização
da esfera pública” (DOURADO; PARO, 2001, p. 236).
A partir de 1995, as reformas educacionais adquiriram força e várias
iniciativas foram constatadas. No governo de Fernando Henrique Cardoso, houve a criação do Ministério da Administração e Reforma do Estado
(MARE) no ano de 1995, pelo Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, que
encaminhou diversas medidas de reestruturação da máquina do Estado,
como na educação, que passara por várias modificações.
Dessa forma, as reformas educativas que tencionam adequar o sistema educacional à reestruturação produtiva e aos rumos do Estado reafirmam a centralidade da formação desses profissionais.
As reformas educacionais mundiais e as brasileiras apresentam a
“tentativa de melhorar as economias nacionais pelo fortalecimento dos
laços entre escolarização, trabalho, produtividade, serviços e mercados
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sendo vista pelos governantes como uma possibilidade de ingresso no
mercado capitalista mundial” (AZEVEDO, 2004, p. 7-8).
Conforme Alves (2006), tal quadro de reformas desencadeou uma
difusão dos pensamentos neoliberais, com o Estado assumindo um novo
papel frente ao contexto de globalização econômica. O Brasil iniciou
então uma Reforma de Estado com um modelo de administração pública
gerencial com base nos moldes da iniciativa privada, para melhorar a
prestação dos públicos.
Para se adequar ao cenário mundial, o Brasil reformulou esferas do
governo, o que atingiu a educação. A escola sofreu mudanças por meio das
políticas educacionais, o que obrigou os profissionais da área a se ajustarem às formas de gestão escolar, à organização do ensino e às exigências
sobre sua atuação profissional (BRITO, 2008).
Nesse sentido, a educação enquanto uma prática social apresenta alguns
problemas devido à inadequação das políticas educativas que se encontram
em ação. As mudanças sociais em curso trazem novas demandas de formação
e de conhecimento que, impressas pela doutrina neoliberal, geram desigualdades, atingindo os processos de produção do conhecimento científico e, por
sua vez, gerando modificações nas práticas sociais.
Com vistas a acompanhar as tendências neoliberais mundiais, o governo
de Fernando Henrique Cardoso criou o Planejamento Político-Estratégico do
Ministério de Educação e Cultura (MEC) para orientar as reformas educacionais (SILVA JÚNIOR, 2002). Iniciou-se então uma ampla reforma educacional,
desde a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)
nº 9.394, em 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996).
Assim, surgiram as denominadas “reformas educacionais” dos anos 1990,
sob a perspectiva de projetar as políticas educacionais nos moldes do neoliberalismo. A educação passou a ser inserida num contexto de empregabilidade, com
a noção de equidade, e não mais de igualdade (GENTILI, 1996).
No cenário de reforma educacional, os indicadores que sinalizaram a
intencionalidade e implementação de mudanças foram: a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação de 1996; as ações do MEC – mudanças curriculares
e organização geral da escola (Parâmetros Curriculares Nacionais e o Sistema de Avaliação da Educação Básica); as Diretrizes Curriculares Nacionais;
as políticas de financiamento (Fundos Nacionais de Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e da Educação Básica - FUNDEF e FUNDEB); entre
outros. Essas diretrizes vieram para regulamentar a formação de professores
na Educação Básica.
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Conforme Silva (2007), o eixo da formação docente passa a ser o que
e o como ensinar, privilegiando as dimensões técnica e praticista do trabalho
docente e proporcionando uma reprodução maciça de profissionais exclusivos para o mercado de trabalho.
Ainda, por meio da LDB, houve a institucionalização da municipalização
do ensino, o aumento das atividades dos docentes, nas quais os professores
passam a se envolver também com questões ligadas ao ensino-aprendizagem
e às atividades de gestão, planejamento, assistência e acompanhamento e
integração escola-família-comunidade.
Frente ao contexto de reformas educacionais, Minas Gerais teve sua
primeira iniciativa dentro do discurso da modernização, denominado por
Marques (2000) de “tempo da democratização”. Nesse percurso, durante o
governo de Hélio Garcia (1984-1986), o trabalho docente foi levado à polivalência. Foi ainda criada a gratificação de incentivo à docência e a progressão
horizontal, tais medidas foram adotadas com vistas à redução do número de
funcionários da Secretaria de Educação (MARQUES, 2000).
Na sequência, no governo de Newton Cardoso, em 1987, ocorreu o
período de “modernização e racionalização do estado”, com redução de
gastos relacionados aos recursos humanos na área educacional e, consequentemente, um aumento do trabalho do profissional da educação, que
passou a acumular tarefas (MARQUES, 2000).
A reforma educacional tem uma de suas raízes na Conferência Mundial
de Educação para Todos, que aconteceu em Jomtien, Tailândia, de 05 a 09
de março de 1990. Ela foi a tentativa de orientação para as reformas educacionais dos países mais pobres e populosos do mundo: a educação para a
equidade social o que resultou o Plano Decenal de Educação para Todos
(1993-2003).
Dessa forma, os países participantes firmaram o compromisso de
universalizar o ensino fundamental no prazo de dez anos. Face a esse
compromisso, as reformas educacionais concentraram-se na educação
básica com objetivo de atender à demanda do mercado de trabalho com
força de trabalho qualificada voltando-se principalmente para questões
relacionadas a financiamento, controle e gestão da educação escolar
(GENTILI, 1996).
Esse plano traçou os rumos da educação nos nove países classificados como E-9 (piores indicadores educacionais do mundo): Brasil,
Bangladesh, China, Egito, Índia, Indonésia, México, Nigéria e Paquistão
(UNESCO, 1998).
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Sob o governo de Hélio Garcia, nos anos de 1991-1994, em Minas
Gerais, desenvolveram-se reformas voltadas para conceitos neoliberais
com a criação de programas voltados à qualidade. Os programas acompanharam as tendências mundiais e nacionais, atuando na autonomia dos
professores e da direção escolar; pretende-se aumentar as responsabilidades
das escolas, com capacitação de professores, avaliação de desempenho e
municipalização (AUGUSTO; MELO, 2004).
Após o governo de Itamar Franco (1999-2003), o governador Aécio
Neves, no período de 2003 a 2006, focalizou-se a reforma administrativa
em Minas Gerais com a implantação do Choque de Gestão – que apresentava como foco principal solucionar os problemas financeiros e resgatar a
modernização do estado de Minas Gerais no contexto nacional e mundial
(VILHENA et al., 2006).

2.3 O choque de gestão no governo de aécio neves (2003-2006)
No ano de 2003, o governo Mineiro deu início a um processo de grandes
mudanças nos diversos setores públicos do estado, por meio da implantação e
previsão de vários programas com objetivo de dotar a administração pública
de eficiência e efetividade nos serviços prestados. Nesse processo, houve a
implementação do Choque de Gestão – como programa de governo no estado
de Minas Gerais na gestão o governador Aécio Neves.
O ideário da Reforma do Estado surge, em âmbito mundial, no final
dos anos 1970 e início dos anos 1980, como resposta às dificuldades pelas
quais vinha passando o Estado de Bem-Estar Social em “atender com
eficiência a sobrecarga de demandas a ele dirigidas, sobretudo na área
social” (BRASIL, 1995). Esse movimento buscou o redimensionamento
do Estado, propondo mudanças institucionais que agregariam mecanismos do mercado ao setor público.
Desse modo, o Choque de Gestão, criado pelo Governo de Minas Gerais,
surgiu como uma proposta que permitiu a reformulação da gestão estadual, em
especial o comportamento da máquina administrativa, mediante novos valores e
princípios, a fim de se obter uma nova cultura comportamental do setor público
mineiro, voltado para o desenvolvimento da sociedade, dentro de padrões éticos
e de critérios objetivos para se avaliar o desempenho dos resultados das ações
governamentais. Assim, temos que seus resultados e metas são essenciais para o
êxito da Administração (VILHENA et al., 2006). A pretensão era de eliminar as
pendências financeiras e resgatar a modernização de Minas Gerais.
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Esse programa veio com a proposta de modernização da administração,
a racionalização dos gastos, a avaliação e o monitoramento das ações e
resultados das intervenções realizadas pelo governo, sob a alegação de haver
uma grave crise fiscal e administrativa deixada pelo governador Itamar Franco,
no período de 1998 a 2002 (MINAS GERAIS, 2011).
O Choque de Gestão assentou-se em dois pilares, os quais sejam:
o ajuste fiscal e os resultados de desenvolvimento visando sanar a grave
crise fiscal, como destacado abaixo. Minas Gerais apresentava um grave
quadro fiscal, que impedia a captação de fundos decorrentes de repasse do
governo federal e da obtenção de créditos internacionais, o que implicava
na falta de recursos para custear as despesas, inclusive para o regular e
tempestivo pagamento da folha de servidores estaduais, o que dificultava a
provisão de serviços públicos de qualidade. Era urgente reverter o déficit
orçamentário do Governo, mediante medidas duras de redução de despesa
e aumento de arrecadação (MINAS GERAIS, 2013).
Face a este cenário, o surgimento do Choque de Gestão aconteceu
num contexto que se demandava firme ajuste fiscal e adaptações na administração pública que contribuíssem para uma gestão moderna e capaz de
entregar resultados para a população. Com efeito, a expressão “Choque de
Gestão” remete a um impacto significativo, ao sintetizar uma ideia-força
relacionada à necessidade iminente de se lograr uma melhoria da gestão
pública mineira naquele momento (MINAS GERAIS, 2013).
Desse modo, algumas ferramentas de gestão ganham especial relevância
para as organizações públicas, dentre elas o Plano de Gestão de Desempenho
Individual (PGDI) e a Avaliação de Desempenho Individual, conforme art. 9º da
Resolução Seplag nº 31 de 29 de agosto de 2007 (MINAS GERAIS, 2007b). O
processo de ADI é formalizado por meio dos formulários: I - Plano de Gestão
de Desempenho Individual – PGDI que contempla as atividades definidas com
chefia imediata e servidor; e II - Termo de Avaliação que é preenchido após o
processo de avaliação com as respectivas notas atribuídas, de acordo com o art.
8º do Decreto 44.559/2007 (MINAS GERAIS, 2007a).
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) foi
escolhida para “gerenciar” a aplicação do programa, cuja ênfase recai no
corte de despesas e investimento do Estado; redução de direitos sociais,
dentre outros, não apenas no primeiro momento – Choque de Gestão
(elemento central desse trabalho), mas ao longo dos outros dois momentos
(Estado para Resultados e Gestão para a Cidadania), com a função de
coordenar as ações racionais do Governo visando a conquista de resultados,
a partir da integração sistêmica dos órgãos governamentais.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Trata-se de uma pesquisa qualitativa norteada pelo estudo bibliográfico que envolveu a discussão sobre a temática do capitalismo, inserida no conceito histórico da reestruturação produtiva do mundo do
trabalho frente à reconfiguração do cenário político mundial. Foram
recuperados ainda artigos e livros de referência que discutem o trabalho
docente, mais especificamente a partir da década de 1990, quando são
evidenciadas mudanças no mundo do trabalho.
O presente estudo foi realizado junto ao Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação (SIND-UTE) com dirigentes e docentes atuantes
na Rede Estadual de Ensino de Uberlândia (REE). O trabalho também
envolveu a análise de documentos oficiais, tais como: Constituição Federal
de 1988, Constituição do estado de Minas Gerais de 1989, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394/1996, Legislação que institui a
carreira dos profissionais de Educação Básica do estado de Minas Gerais,
Resoluções estaduais, Diretrizes do MEC como o Plano Nacional de Educação (PNE/2014), Leis complementares e decretos estaduais, Legislações do
âmbito estadual que regulamentam Avaliação de Desempenho Individual
(ADI) e perpassou a análise da documentação de entidades classistas, tais
como os documentos pertencentes ao SIND-UTE: Estatuto do sindicato,
manuais de orientações ao servidor filiado, relatórios de reuniões com o
governo; dentre outros.
Também foram coletados dados por meio de entrevistas, de caráter
qualitativo, junto ao SIND-UTE - subsede Uberlândia com o objetivo de
ilustrar com as falas dos entrevistados algumas de suas percepções sobre
as implicações das novas mudanças implementadas na gestão e controle do
trabalho docente e entender a atual organização do trabalho docente.
A coleta de dados deu-se através das entrevistas por meio de questionários semiestruturados contendo questões mistas aplicadas a dois
dirigentes do Sindicato Único dos trabalhadores em educação de Minas
Gerais de Uberlândia (SIND-UTE), na cidade de Uberlândia/MG, e cinco
docentes da rede estadual, atuantes no ensino fundamental, no primeiro
semestre do ano de 2015. Em relação à escolha dos docentes participantes
da pesquisa, houve uma seleção que se deu por meio de uma prévia definição, quer seja: trabalhar apenas com docentes lotados na Rede Estadual
de Ensino e atuantes no ensino fundamental (1º ao 9º ano).
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Em suma, o desenvolvimento dessa pesquisa foi estruturado em três
momentos complementares e sucessivos, sendo inicialmente realizado o
aprofundamento teórico acerca do tema, objetivando estabelecer o diálogo
com autores da área ou afins para fundamentar o desenvolvimento do
segundo momento da pesquisa, ou seja, a coleta de dados. Foi também
realizada a análise, apresentação e interpretação geral dos dados, à luz do
aprofundamento teórico realizado.

4 RESULTADOS
Foi possível compreender que os profissionais docentes estão
imersos num contexto de trabalho com tendência a um processo de
conformação com o trabalho, entretanto, percebe-se que isto não
tem sido facilmente aceito por estes profissionais, na medida que
foram explicitadas várias iniciativas e movimentos contínuos de lutas
contra os mandos do governo e por melhores condições de trabalho
e salário.
Dessa forma, frente às considerações tecidas pelos docentes participantes da pesquisa, foi notória a desmotivação desses profissionais com a
profissão dadas as condições atuais de trabalho e a carência de uma gama
de incentivos, tais como: o pagamento do piso salarial nacional, plano de
carreira compatível com a complexidade da atividade docente, a ausência
de programas de qualificação profissional em serviço; dentre outros de
igual importância.
O estudo foi consubstanciado na análise crítica de elementos imbricados
nas condições laborais de trabalho como, por exemplo: controle do trabalho, precarização e intensificação do trabalho. Tal análise visou demonstrar as
atuais configurações que a docência assume, a partir de demandas impostas
pelo governo mineiro e, como isso, tem afetado a categoria docente.
Foi realizada uma investigação da articulação entre Trabalho e Educação no contexto capitalista, com relevo às suas especificidades. Pôde-se, a
começar daí, inferir que a docência perpassa a prática social, concreta e dinâmica, sofre diversas influências dos aspectos sociais, políticos e econômicos.
Foram abordadas as implicações do capitalismo sobre o trabalho docente
e suas consequências na autonomia e no controle do trabalho e pôde-se
depreender que tais mudanças incidem diretamente no trabalho docente por
meio do aumento de responsabilidades e tarefas ligadas à docência.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constatou-se com o presente, por meio da fala dos docentes, uma
grande angústia, mas ao mesmo tempo, percebe-se persistência quanto
ao enfrentamento do trabalho docente que se apresenta cada vez mais
impositivo e controlado, alterando a estrutura de vida social docente com
prejuízos a saúde física e mental daí decorrentes.
O trabalho docente revelou-se complexo enquanto profissão que,
por si só, já remete a enormes desafios tendo em vista as condições de
trabalho com as quais atualmente se deparam em seu cotidiano escolar,
e, principalmente, pelo fato de que a obtenção de resultados positivos na
docência não depende apenas do seu próprio desempenho, pois pressupõe também a interação pessoal e profissional com seres humanos, no
caso os discentes, atuando como agentes ativos no processo de ensino
e aprendizagem.
A partir da pesquisa foi possível constatar que a docência é um
trabalho dotado de desafios e não pode ser analisada isoladamente das
esferas social, política e econômica, pois está em constante articulação
com estas esferas, que atualmente compõem e refletem na vida social
dos indivíduos.
Além disso, as colocações dos docentes entrevistados revelam ainda
que gostam do que fazem e pretendem fazer um bom trabalho, mas, devido às várias dificuldades enfrentadas como a necessidade de lecionar em
mais de uma escola, a falta de tempo para o preparo de aulas, a falta de
condições para executar suas tarefas com qualidade, além da sobrecarga de
trabalho e a falta de incentivos salariais, por parte do governo, há uma
grande desmotivação com a profissão docente. A soma destes fatores
traz várias implicações à saúde dos docentes.
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PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DO
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
(AEE) NO IFTM - CAMPUS UBERABA
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Jacqueline da Paixão Alves3, Nilza Maria de Oliveira4.

RESUMO
O estudo visa a implantação de uma sala de Atendimento Educacional
Especializado (AEE) para atendimento a alunos do Ensino Médio Integrado,
com Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD), especificamente alunos
com autismo, no Instituto Federal do Triângulo Mineiro - Campus Uberaba.
Temos como expectativa que a sala de AEE proporcione a integração em sala
de aula mediante o acesso às tecnologias assistivas com objetivo de oferecer
recursos e materiais facilitadores na construção do aprendizado diário, principalmente, por considerar que a adolescência é marcada como uma fase de
mudanças e, quando se soma a um transtorno, requer muito mais atenção.
Dessa forma, na sala de AEE estão reunidas as condições para a aprendizagem desses alunos. A proposta de intervenção consiste na formação de
hábitos sequenciais das atividades, padronizar atividades com o intuito de
proporcionar melhores condições de aprendizado, ampliar as habilidades e,
por fim, desenvolver a autonomia. Para tanto, ao criar rotinas, pretende-se
contribuir para amenizar os efeitos nesses alunos da dispersão, dificuldades
com concentração, memorização e disciplina, refletidos na formação de
conceitos indispensáveis à aprendizagem. O IFTM tem buscado constantemente
desenvolver as potencialidades de seus alunos, preparando-os para o mercado
de trabalho ao mesmo tempo que lhes oferece subsídios para a continuidade de
seus estudos no ensino superior. E, por ser uma proposta de implantação, os
resultados esperados ainda não respondem aos objetivos desse trabalho.
Palavras-chave: Aprendizado. Atendimento Educacional Especializado.
Tecnologias Assistivas.

1 Mestra em Educação..
2 Especialista em Gestão Pública..
3 Especialista em Gestão de Recursos Humanos.
4 Mestra em Estudos Linguísticos.
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INTRODUÇÃO
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM), cuja sede da Reitoria fica na cidade de Uberaba/
MG, é uma Autarquia Federal criada pela Lei nº 11.892/2008, a partir das
potencialidades instaladas no Centro Federal de Educação Tecnológica
de Uberaba (CEFET) e Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia. Tem
como foco principal atender às demandas crescentes por formação profissional e tecnológica e possibilitar a formação para o mercado de trabalho
e/ou para a continuação acadêmica.
Como as instalações do Campus Uberaba são muito antigas em relação aos outros campi, a administração tem se empenhado na adequação
dos prédios da instituição, visando a ampliação da acessibilidade dos
alunos com necessidades educacionais específicas cuja demanda tem sido
crescente a cada ano.
As diretrizes para o Atendimento Educacional especializado instituídas por meio da Resolução nº 4/2009 (BRASIL, 2009) preconiza em seu
art. 1º: “ Para a implementação do Decreto nº 6.571/2008, os sistemas de
ensino devem matricular os alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas classes comuns do
ensino regular e no Atendimento Educacional Especializado (AEE), ofertado em salas de recursos multifuncionais ou em centros de Atendimento
Educacional Especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos”.
Em cumprimento às exigências legais estabelecidas pela legislação
vigente, o IFTM aprova a Resolução nº 42/2012, posteriormente revogada
pela Resolução 55/2017 que trata do Regulamento do Núcleo de Atendimento as Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE/
IFTM), cuja finalidade está expressa no artigo 1º, § 1º: “garantir o acesso,
a permanência e o sucesso escolar do estudante com necessidades educacionais específicas (com deficiência, superdotados/altas habilidades e com
transtornos globais de desenvolvimento)”.
A instituição escolar, ao analisar o grau de limitação de seu público-alvo, cujas informações são obtidas inicialmente nos processos seletivos
de ingresso, tem como objetivo principal projetar a logística de acesso
desses alunos a esse ambiente e propor ações para promover a inclusão
social, romper barreiras sensoriais, cognitivas e, por fim, desenvolver a
autonomia, ou seja, assegurar a inclusão da pessoa com deficiência em
cumprimento a Lei nº 13146/2015.
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O presente trabalho tem como proposta a implantação de uma sala
de Atendimento Educacional Especializado (AEE), para atendimento a
alunos do Ensino Médio Integrado, com Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD), especificamente aluno com Autismo, no Instituto
Federal do Triângulo Mineiro - Campus Uberaba. Esse processo ocorrerá por meio do desenvolvimento de metodologias inclusivas capazes
de suprir as deficiências de aprendizagem, estimular as potencialidades e
ampliar os talentos desses alunos para que possam concorrer com igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, bem como se autoafirmarem na sociedade como um todo.
A proposta está dividida em Introdução, Desenvolvimento, Metodologia, Discussão e Resultados e Conclusão. A “Introdução” apresenta
um breve relato sobre o histórico do Instituto Federal, cita a Resolução
nº 55/2017 que trata do Regulamento do Núcleo de Atendimento as Pessoas
com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE/IFTM). Esse
Núcleo está em funcionamento nesse campus desde 2010.
No “Desenvolvimento”, descrevemos um breve estado da arte sobre
obras e autores que discutem o atendimento especializado mediado por
tecnologias assistivas e a importância da interação dos professores em sala
de aula e os profissionais nas salas de AEE.
A “Metodologia” apresenta as etapas, os objetivos e os instrumentos
necessários para implementação da sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE) para atendimento a alunos do Ensino Médio Integrado,
com Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD), especificamente
alunos com Autismo, no Instituto Federal do Triângulo Mineiro Campus
Uberaba. Essa parte do texto descreve ainda a proposta de intervenção, que
consiste na formação de hábitos sequenciais das atividades, ou seja, padronizar essas atividades com o intuito de proporcionar melhores condições
de aprendizado, ampliar as habilidades e, por fim, desenvolver a autonomia.
É apresentado aos leitores a proposta inicial de criação de rotinas com a
pretensão de contribuir para amenizar os efeitos nesses alunos da dispersão, dificuldades com concentração, memorização e disciplina, refletidos na
formação de conceitos indispensáveis à aprendizagem.
No item “Discussão e Resultados”, apresenta-se as etapas a serem
seguidas: objetivo, especificando as formas de atendimento; o público-alvo, delimitando quais serão os estudantes atendidos; os recursos
materiais, apontando os recursos de tecnologia assistiva/pedagógicos;
os recursos humanos, descrevendo os profissionais necessários; espaço
físico e cronograma de trabalho.

118

Finalmente, a “Conclusão” desta proposta considera que a adolescência é marcada por ser uma fase de mudanças e, quando se soma a
um transtorno, requer muito mais atenção. Para tanto, na sala de AEE
estão reunidas as condições para a aprendizagem dos alunos com Transtorno Global do Desenvolvimento. Dessa forma, o IFTM tem buscado
constantemente desenvolver as potencialidades de seus alunos, preparando-os para o mercado de trabalho ao mesmo tempo que lhes oferece
subsídios para a continuidade de seus estudos no ensino superior. E,
por ser uma proposta de implantação, os resultados esperados ainda não
respondem aos objetivos desse trabalho.

DESENVOLVIMENTO
A Declaração de Salamanca (1994) estabelece os instrumentos que
nortearão uma educação inclusiva para indivíduos com necessidades
educacionais especiais dentro de escolas regulares guiadas pelos princípios a seguir:
• independente das diferenças individuais, a educação é direito de
todos;
• toda criança que possui dificuldade de aprendizagem pode ser
considerada com necessidades educativas especiais;
• a escola deve adaptar-se às especificidades dos alunos, e não os
alunos as especificidades da escola;
• o ensino deve ser diversificado e realizado num espaço comum a
todas as crianças.
No Brasil, é possível observar que as políticas públicas têm avançado significativamente no que diz respeito a educação inclusiva. “Embora
sejam tímidas as iniciativas de produções de tecnologias assistivas, ainda
encontramos alguns recursos construídos com o propósito de minimizar as dificuldades do dia a dia das pessoas com necessidades especiais”
(SANTOS et al., 2017).
Dentre as necessidades educacionais especiais, destacamos os transtornos Globais de Desenvolvimento (TGD), objeto desse trabalho, visto
que estes englobam vários distúrbios que prejudicam a atenção e o foco
nas atividades diárias. A Resolução nº 4/2009 (BRASIL, 2009) especifica,
no Art.4º, que crianças com TGD são aquelas que
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“(...) apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações
sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se
nessa definição alunos com Autismo Clássico, Síndrome
de Asperger, Síndrome de Rett, Transtorno Desintegrativo
da infância, Psicose Infantil e Transtornos Invasivos sem
outra especificação” (p. 17).

Na adolescência, a apresentação desses transtornos é mais marcante e
se caracteriza por ser o período em que ocorrem as transformações fisiológicas e psicológicas, preparando o indivíduo para a fase adulta. É justamente
na adolescência que a escolaridade se torna mais exigente, ocasião em que
os talentos e as deficiências se mostram mais presentes, é o ensino médio
preparando o estudante para a tomada de decisões quanto a vida pessoal e
profissional; portanto, é preciso aumentar as doses de esforço e disciplina.
Esse é o maior desafio da escola: eliminar essas deficiências e transformar
esses talentos em resultados práticos.
Para que essas demandas se concretizem, o envolvimento da escola,
pais, professores e equipe multiprofissional (NAPNE), que fazem parte
do universo desses adolescentes são de fundamental importância. Assim,
alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, de interação social,
de disciplina, de atenção e foco, precisam ser inicialmente avaliados e
encaminhados as salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE)
da instituição. Nesse local, os professores buscarão estratégias para estimular o aprendizado, desenvolver a criatividade e estabelecer formas de
comunicação e interação, utilizando uma metodologia amplamente inclusiva, de modo que o rendimento escolar desses alunos seja suficiente para
torná-los independentes.
Quanto à escolarização de crianças e adolescentes com Transtornos
Globais do Desenvolvimento, Vasques (2012, p. 109) afirma que seria
deparar-se com um campo em construção. Segundo a autora, nesse caminho, marcado por dúvidas e respostas provisórias, a escola e a educação
emergem cada vez mais como espaços possíveis desde que seja superada a
concepção de escola como espaço social de transmissão de conhecimentos
em seu valor instrumental e adaptativo.
Nesse sentido, Figueiredo (2011, p.44) afirma que respeitar o tempo
dos pequeninos, perceber quais são suas dificuldades, trabalhar com suas
potencialidades e dedicar-se a encontrar instrumentos que despertem a
curiosidade para o aprender são algumas das estratégias que precisamos
adotar em prol de uma ação inclusiva.
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Ainda, conforme Vasques e Baptista (2014),
Os processos de ensino e aprendizagem construídos refletem
sobre como a aprendizagem é concebida pelo professor; enfatizar o corpo como possibilidade de intercomunicação (gestos,
deslocamentos, olhares), compreender a dinâmica relacional
desse aluno e suas demandas para o docente (p. 674).

Por outro lado, Rabello (2010), após pesquisas realizadas, concluiu que
os ambientes virtuais têm sido usados com sucesso para
permitir que as crianças com deficiência intelectual e de
aprendizagem aprendam tarefas diárias e melhorem seus
comportamentos. As simulações 3D de situações relacionadas
ao dia a dia da pessoa com autismo, através do uso de uma
interface de um computador ou até mesmo de grupos de colaboração mediante dispositivos de interação tangível (como
o “tapete mágico” para mover-se em torno do ambiente
virtual) auxiliam na melhoria da interação social destes
indivíduos (p.19).

Com base nesses autores, podemos observar que, com a intervenção
dos professores em sala de aula e os profissionais nas salas de AEE,
quaisquer recursos de tecnologia assistiva serão capazes de promover o
aprendizado. No entanto, esclarece-nos Portes e Baraúna (2008 p. 9) que
o processo de inclusão não elimina a deficiência, apenas cria um ambiente
menos restritivo possível.

METODOLOGIA
A metodologia aqui utilizada recorre à promoção da inclusão social
e integração dos alunos com as atividades propostas em sala de aula do
Ensino Médio Integrado no IFTM Campus Uberaba.
Nesse contexto, o NAPNE do IFTM Campus Uberaba buscará a
forma mais acessível e rápida para desenvolver essa metodologia por meio
dos recursos de tecnologia assistiva tais como: acessibilidade a computador
(teclado, mouse, lupa eletrônica), comunicação visual pela linguagem de
sinais, materiais didáticos (leitura em Braile), adaptação de salas de aula,
rampas de acesso, banheiro adaptado, etc., os quais serão fundamentais
para aumentar ou restaurar as capacidades funcionais dos estudantes.
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Temos como proposta a implantação da sala de AEE para alunos
com Transtorno Global do Desenvolvimento (TDG), a partir do quadro
abaixo, com as seguintes etapas a fim de subsidiar a proposta:
ETAPAS

OBJETIVOS

INSTRUMENTOS

Primeira

- Triagem com a família
para identificar quais são as
necessidades do aluno
- Conhecer o campus, sua
infraestrutura e acessibilidade
- Conhecer a equipe do
NAPNE e os profissionais
que atuarão na sala de AEE

- Entrevista com a família
e aplicação de questionário
para coleta de dados
- Visualização do ambiente
escolar

Segunda

- Traçar o perfil do aluno
- Identificar as habilidades
do aluno
- Identificar as dificuldades
do aluno

- Observar o aluno
e elaborar seu histórico de
aprendizagem

Terceira

- Identificar quais atividades favorecem a oportunidade de aprendizado
- Estimular a criatividade

- Elaborar o Plano de Ação

Quarta

- Implementação do Plano
de Ação

- Observar o aluno na sala
de AEE
- Analisar a funcionalidade
e efetividade dos recursos
utilizados
- Encontros para avaliação
e acompanhamento

É fato que os alunos com necessidades específicas – Transtorno
Global do Desenvolvimento – tendem a viver em um universo paralelo.
Contudo, temos como expectativa que a sala de AEE proporcione a integração em sala de aula mediante o acesso aos recursos de tecnologia assistiva
com objetivo de oferecer recursos e materiais facilitadores na construção do
aprendizado diário, ao expor pré-atividades, ou seja, quais disciplinas serão
ministradas e quais atividades serão trabalhadas em sala de aula como forma
de antecipar o conteúdo para melhor assimilação.
Essa metodologia consiste na formação de hábitos sequenciais das
atividades, ou seja, padronizar essas atividades com o intuito de proporcionar melhores condições de aprendizado, ampliar as habilidades e opor-

122

tunizar desenvolvimento da autonomia. Com a proposta de criar rotinas,
pretende-se contribuir para amenizar os efeitos nesses alunos da dispersão, dificuldades com concentração, memorização e disciplina, refletidos
na formação de conceitos indispensáveis à aprendizagem.

DISCUSSÃO E RESULTADOS
O acesso aos recursos de tecnologia assistiva pode variar de acordo
com a necessidade de cada pessoa. Alguns recursos são individuais (bengalas,
cadeiras de rodas, próteses) e já acompanham a pessoa, dada a necessidade
específica e rotina de cada um e são essenciais para a mobilidade, locomoção
e o bom desempenho funcional.
Os serviços de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia,
arquitetura, dentre outros, buscam os meios para a adaptação da pessoa
aos recursos de tecnologia assistiva. Para as atividades de recreação,
esporte e lazer são confeccionados materiais esportivos e feitas adaptações tanto nos equipamentos quanto na estrutura local para a prática de
atividades esportivas.
O uso das tecnologias como acessibilidade a computador, teclado
adaptado para aluno com dificuldade motora, teclado em braile, leitores
de tela, lupas e os aplicativos para celular proporcionam a autonomia para
o aluno poder estudar em casa.
Outros recursos são disponibilizados pela escola e podem ser utilizados individual ou coletivamente nos momentos em que desenvolvem
atividades em grupo. No entanto, estudos confirmam haver “casos em
que os alunos não eram atendidos pelo AEE, embora esse serviço fosse
oferecido pela escola em que estavam matriculados”. (TALARICO,
LAPLANE, 2012, p. 48). Nesse contexto, as intervenções iniciais com a
família e o estudante serão de suma importância para levantamento das
necessidades específicas de cada aluno, o que subsidiará o delineamento
dos objetivos, especificando as formas de atendimento.
A proposta deste trabalho é a implementação da sala de AEE para o
acesso aos recursos de tecnologia assistiva com objetivo de promover a integração em sala de aula. Dentre os Transtornos Globais de Desenvolvimento,
buscaremos focar nossa proposta no aluno com Autismo, delimitando suas
necessidades de aprendizado tendo em vista as características intelectuais que
apresentam, ponderando que cada indivíduo apresenta um comportamento
singular, embora haja algumas semelhanças.
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Alguns desenvolvem habilidades superiores aos demais colegas
(capacidade excessiva de desenvolvimento), já outros, é necessário
estimular a oratória, o raciocínio lógico e as relações interpessoais e
outras atividades que envolvam o seu potencial no ambiente escolar.
Em ambos os casos o aluno deve receber estímulos efetivos para que
suas manifestações sejam tranquilas.
Para que essa proposta se concretize, é de fundamental importância
traçar o perfil de cada estudante a fim de identificar suas dificuldades e
potencialidades e, assim, estabelecer um plano de educação individualizado
para desempenhar com segurança seu pleno desenvolvimento:
• suprir a dificuldades de imaginação com antecipação das atividades
diárias ou pré-atividades, como forma de antecipar o conteúdo para
melhor assimilação;
• incentivar a tomada de decisões apontando as alternativas para suas
escolhas;
• auxiliar na análise das vantagens e desvantagens de cada escolha;
• elaborar uma comunicação efetiva e intervenção pedagógica;
• restringir o tempo de acesso a atividades de seu interesse sem proibir;
• incentivar o envolvimento em atividades em grupo;
• compreender comportamentos, atitudes e necessidades;
• atender com responsabilidade e compromisso;
• estimular a pratica de atividades físicas e esportivas;
• impulsionar o aluno para o conhecimento e consequente uso dos
recursos de tecnologia assistiva.
Definido o público-alvo, delimitou-se que serão atendidos no máximo 3 (três) alunos em cada sala, pois um número excessivo de alunos
em uma única sala, poderá dificultar o olhar e o trabalho diferenciado do
professor, visto não se tratar de reforço, mas sim de outras estratégias de
aprendizagem.
Quanto aos recursos materiais e os recursos de tecnologia assistiva/
pedagógicos, a proposta consiste em:
1. Antecipar atividades: estabelecer um roteiro de aprendizagem ou
rotina diária (escrito ou com imagens) com estratégias diferenciadas
de aluno para aluno a partir de suas peculiaridades, incluindo a perda
de privilégios quando este não as cumprir.
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2. Desenvolver estratégias diferenciadas de ensino a partir do ponto
de interesse do aluno e assim direcionar a atividades que deverão ser
desenvolvidas.
3. Montar painel com normas da sala de aula, composto das regras
de conduta e das regras de convivência.
4. Adoção de técnicas de memorização a partir da construção de
resumos e fichamentos para disciplinas com bastante conteúdo escritos
e poucas imagens.
5. Criar o cantinho da leitura com livros de vários gêneros textuais,
com a proposta de desenvolver atenção, leitura e escrita.
6. Estímulo visual e auditivo, utilizando os recursos de tecnologia
assistiva disponíveis no computador para as atividades de:
• Palavras cruzadas, anagramas para formação de palavras com as
letras disponíveis.
• Sudoku para raciocínio lógico e matemática aumentando gradativamente o nível de dificuldade.
• Jogos com baralhos, dados, dominó, xadrez, tabuleiros com
diversos jogos, com a expectativa de desenvolver as habilidades
numéricas (noções de números, medidas e geometria) e resolução
de problemas.
• Tangram (quebra cabeças) para formar figuras, formas abstratas,
reproduzir imagens a partir de modelos.
• Desenhos para colorir.
E também com o uso de recursos audiovisuais para estimular e incrementar as atividades em grupo:
• Teatro de fantoches para desenvolver as técnicas de dramatização.
• Canto, dança, música e vídeos para estimular a percepção espacial,
linguagem corporal.
Para o pleno funcionamento do AEE, a sala contará com 1 (um)
professor do ensino regular habilitado para o exercício da docência e com
formação específica na área de educação inclusiva e 1 (um) pedagogo habilitado em educação inclusiva e familiarizado com os recursos pedagógicos
de tecnologia assistiva.
Os espaços físicos utilizados serão a sala de AEE e sala de aula do
ensino regular.
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E, por fim, o cronograma de trabalho:
Objetivos
- Triagem com a família para
identificar quais são as necessidades
do aluno e suas expectativas
profissionais

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dez

X

- Conhecer o campus, sua infraestrutura e acessibilidade
- Conhecer a equipe do NAPNE
e os profissionais que atuarão na
sala de AEE

- Traçar o perfil do aluno, observando: postura corporal, linguagem,
coordenação motora, raciocínio,
atenção, memorização, conhecimento
matemático, disciplina

X

- Mapear a trajetória escolar do
aluno desde a alfabetização
- Identificar as habilidades e
dificuldades do aluno

- Identificar quais atividades favorecem o aprendizado

X

X

- Estimular a criatividade

- Adaptação curricular – Traçar os
objetivos a alcançar

X

- Elaboração do Plano de Ação

- Implementação e acompanhamento
das atividades propostas no Plano
de Ação
- Observar o comportamento do
aluno frente as atividades

- Revisão, correção e adequação do
Plano de Ação
- Averiguação dos objetivos
alcançados

X
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CONCLUSÃO
Nesse trabalho, buscou-se elaborar um projeto para implantação da
sala de AEE no IFTM Campus Uberaba. Por se tratar de uma proposta de
implantação, a avaliação da funcionalidade, a aplicabilidade dos recursos
disponíveis e os resultados esperados ainda não respondem aos objetivos
deste trabalho.
Todavia, embora com os obstáculos enfrentados na trajetória escolar
dos alunos com Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD), é possível
prever que os estímulos aqui empregados serão suficientes para eliminar ou
limitar a repetência nas séries do Ensino Médio Integrado.
O IFTM tem buscado constantemente desenvolver as potencialidades de
seus alunos, preparando-os para o mercado de trabalho e para a continuidade dos estudos no ensino superior. Considerando que a adolescência é marcada por ser uma fase de mudanças e quando se soma a um
transtorno requer muito mais atenção visto as características específicas
que cada indivíduo apresenta, a razão deste projeto é propor a implementação da sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE),
ou seja, criar o local onde estarão reunidas todas as condições para a
aprendizagem dos alunos com Transtorno Global do Desenvolvimento
(TGD), em especial alunos autistas.
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O USO DO LIVRO DIGITAL NA EDUCAÇÃO:
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
Flávia Junia Justino Pacheco Garcia1, Hugo Leonardo Pereira Rufino2

RESUMO
Essa pesquisa tem por objetivo analisar a usabilidade dos livros digitais
que estão sendo utilizados na educação e qual a qualidade desse objeto de
pesquisa. Os teóricos que fundamentam a pesquisa são Nielsen (1995);
Pretto (2006); Almeida e Nicolau (2013); Sampaio e Mancini (2007). Para
alcançar tal objetivo, utilizamos a metodologia da Revisão Sistemática.
Após as análises efetuadas, essa pesquisa demonstrou que os livros digitais
utilizados na educação necessitam melhorar nos aspectos gráficos, de interatividade e de conexão com vistas a oferecer um material didático digital
com amplas possibilidades aos educandos.
Palavras-chave: Livros digitais. Inovação. Usabilidade.

INTRODUÇÃO
Os livros digitais são ferramentas pedagógicas muito úteis, tanto
para o aprendizado em uma plataforma de ensino a distância como nos
cursos presenciais, pois com sua interatividade é possível que a comunicação tenha diálogo escrito e diálogo por vídeos, com o uso de imagens
e sons transmitindo a informação de um modo diferenciado. Segundo
Pretto (2006, p. 07), essa tecnologia “têm o potencial de aproximar o real
do virtual, o visual do sensorial, o conhecimento acadêmico do operativo,
tornando o aprendizado mais interativo, concreto e dinâmico para a tarefa
de aprender com as tecnologias informatizadas”.
Desse modo, a utilização do livro digital propicia uma aprendizagem
rica de significados e possibilita o desenvolvimento da autonomia intelectual
e do pensamento crítico. O conceito de livro digital utilizado para essa
1 Mestra em Educação Profissional e Tecnológica.
2 Doutor em Ciências.
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pesquisa é o de livro multimídia. Esses livros oferecem conteúdo bastante
interativo, rico em recursos como áudio, vídeos, modelagens em 3D, infográficos, mapas mentais, hiperlinks. Possibilitam ao usuário mais interação,
como buscar palavras, links de pesquisa, alterar tamanho de letras, cor
e formato, o que facilita ainda mais a leitura. Nessa forma de distribuição, o texto é fluido e seu formato pode ser em XHTML, HTML5, etc.
(ALMEIDA; NICOLAU, 2013).
Nesse sentido, verificamos que o uso do livro digital pode melhorar o processo de ensino e oportunizar diversificar o processo de ensino
aprendizagem, tornando-o ainda mais dinâmico e divertido. Dessa forma,
buscamos analisar a usabilidade dos livros digitais, sob a ótica dos 10 princípios de usabilidade de Nielsen (1995) e verificar se eles oferecem a oportunidade de interação com o usuário. Para alcançar tal objetivo, utilizamos
a metodologia da Revisão Sistemática.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada nesta pesquisa foi a Revisão Sistemática,
que é uma metodologia segura e muito criteriosa. Seu objetivo é oferecer
requisitos para a conferência dos dados da pesquisa. Ela possibilita ao
pesquisador fazer uma sondagem de pesquisas relevantes sobre um dado
assunto e oportuniza definir os rumos da sua pesquisa, tendo como foco
buscar dados novos e pertinentes.
De acordo com Sampaio e Mancini (2007, p. 83), a revisão sistemática
“disponibiliza um resumo das evidências relacionadas a uma estratégia de
intervenção específica, mediante a aplicação de métodos explícitos e sistematizados de busca, apreciação crítica e síntese da informação selecionada”.
Para essa pesquisa, realizamos as seguintes etapas:
- Planejamento da Revisão Sistemática: o planejamento tem como
finalidade apoiar os pesquisadores na formulação do problema e a estipular as etapas da pesquisa. No planejamento dessa pesquisa, o problema formulado foi: os livros digitais utilizados na educação não oferecem
aos usuários a possibilidade de interação e precisam melhorar nos aspectos gráficos. Para formular o problema realizamos diversas pesquisas
na internet sobre livros digitais, com o intuito de verificar o uso dessa
ferramenta. Durante a pesquisa, verificamos que os livros utilizados na
educação a distância e presencial são estanques, em formato PDF e não
permitem muito interação com o usuário.
As etapas da pesquisa foram: 1- Pesquisa de livros digitais utilizados
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na educação presencial e a distância; 2 – Busca por pesquisas que tenham
o livro digital como foco; 3 – Análise dessas pesquisas; 4 – Proposição de
estratégias para criação de um livro que seja multimídia, interativo e com
aspectos gráficos atrativos.
- Condução da Revisão Sistemática: Nesta fase, executamos a
pesquisa, anotando os aspectos importantes de cada pesquisa, baixamos as dissertações e artigos, e anotamos os dados encontrados.
- Extração de informações e síntese dos resultados: nessa etapa,
analisamos criteriosamente cada pesquisa sobre o tema, criando um
documento em que contém a análise dos dados encontrados.

Protocolo da Revisão Sistemática
O protocolo foi adaptado ao objeto da pesquisa, que são os livros
digitais utilizados na educação.
Perguntas de pesquisa: Os livros digitais utilizados na educação
são interativos? Possuem aspectos gráficos atrativos? Possuem hiperlinks de aprofundamento de pesquisa? Possuem vídeos e imagens
interativas? Possibilitam aos usuários fazer busca de palavras, alterar
tamanho de fonte, cor e formato?
Lista de Fontes de Pesquisa: Google Acadêmico; Biblioteca Digital
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Biblioteca Digital
da Universidade de Brasília.
Tipos de fontes: Teses, Dissertações e Artigos publicados em
conferências ou periódicos. Após as análises iniciais, iniciamos o
registro da pesquisa, que segue conforme as etapas estabelecidas no
Protocolo de Revisão Sistemática.
Critérios de inclusão: pesquisas que analisam a usabilidade dos
livros digitais utilizados na educação ou em algum curso.
Critérios de exclusão: pesquisas que tinham o livro como foco, mas
não analisavam os aspectos gráficos e de interatividade.
Seleção Preliminar de trabalhos: após a definição das frases de busca:
livros digitais; análise dos livros digitais; análise de usabilidade dos livros
digitais; iniciamos as pesquisas na lista de fontes mencionadas anteriormente. Em seguida, fizemos a leitura dos resumos e aplicamos os critérios de inclusão e exclusão. Os trabalhos selecionados confirmavam sua
relevância para a nossa pesquisa.
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Estratégia de Extração de Informações: assim que fizemos a seleção dos trabalhos mais pertinentes para essa pesquisa, construímos
uma listagem com as informações mais relevantes. Anotamos também
a metodologia e as conclusões que as pesquisas chegaram.
Síntese dos Resultados: em seguida, fizemos leitura e análise das
informações contidas nas pesquisas e elaboramos uma síntese qualitativa sobre as pesquisas consideradas relevantes. Os dados relevantes são:
análise dos aspectos gráficos e de interatividade de livro digital. Logo
abaixo segue a síntese dessa pesquisa. A figura 01 ilustra o processo de
busca dos artigos nas fontes de dados:
Figura 01 – Processo de pesquisa nas bases de dados selecionadas.

Fonte: Dados da pesquisa.

Após a realização da pesquisa, aplicamos os filtros e descartamos os
trabalhos irrelevantes e duplicados, resultando em 380 dissertações, teses
e artigos. Ao aplicar a seleção de trabalhos que analisavam a usabilidade
tendo como foco os aspectos gráficos e de interatividade de livro digital,
o resultado foi de 02 dissertações e 02 artigos, que foram submetidos à
análise qualitativa.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para verificar a qualidade dos livros digitais utilizados na educação,
analisamos as pesquisas que têm como foco analisar os livros digitais em
seus aspectos gráficos e de interatividade. A primeira pesquisa que citaremos é intitulada “Análise de usabilidade de livro digital na EaD: aplicação
da avaliação heurística proposta por Pechansky”. A autora é Lacerda e
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essa pesquisa foi realizada no ano de 2014, na Universidade Federal do
Rio Grande do Norte.
A temática da pesquisa é a análise da usabilidade de um livro digital
em formato PDF disponibilizado pelo SEDIS - Secretaria de Educação a
Distância da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Além
de uma pesquisa exploratória de sondagem, manuseio e leitura do material
didático produzido na Universidade para os alunos da educação a distância,
o objetivo geral é analisar os ebooks produzidos pela UFRN através da Secretaria de Educação a Distância. O objetivo específico é elencar os problemas
de usabilidade de acordo com as heurísticas indicadas por Pechansky, autor
cujas teorias serviram de base para análise de Lacerda.
A metodologia utilizada por Lacerda é pesquisa exploratória, realizada com o objetivo de verificar como é a leitura e manuseio dos livros digitais por parte dos alunos na Secretaria de Educação a Distância (SEDIS)
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN e a análise da
usabilidade de um livro digital, feita por especialistas da área. A pesquisadora também fez uma pesquisa descritiva que objetivou compreender e
interpretar a realidade do usuário, optando pela inquirição como método
de pesquisa, através da técnica de entrevista estruturada.
Após as análises, Lacerda (2014, p. 44) afirma “que o referido
livro digital não foi projetado efetivamente para ser um e-book interativo, mas sim facilitar o acesso do aluno ao material por questões de
logística, disponibilidade de impressão na falta do livro físico, além de
proporcionar acessibilidade e portabilidade”. O livro utilizado pelos
alunos em formato PDF é mera cópia digitalizada do material impresso. Os resultados da pesquisa exploratória demonstraram que os alunos
em sua totalidade afirmaram utilizar o livro por meio da plataforma
Moodle. A análise da usabilidade realizada pela equipe de profissionais
foi baseada na lista de heurísticas propostas por Pechansky (2011),
quais sejam: autonomia; consistência; eficiência; flexibilidade; simplicidade; tolerância; visibilidade.
A pesquisadora chegou aos seguintes resultados: a leitura do livro
não possibilita autonomia dos alunos, dificulta a leitura em páginas duplas,
o sumário não possui hiperlinks de acesso aos assuntos do livro e o formato
não é fluido, o que dificulta sua adaptação à tela do computador. Quanto à consistência, o livro não possui padrão de consistência e não possibilita interação e navegação livre. Quanto à eficiência, o livro apresenta
dificuldades de navegabilidade, texto excessivo e condensado, lentidão de
resposta e ausência de hierarquia da informação.
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A respeito da flexibilidade, a autora relatou problemas de funcionalidade e de navegação, o que torna o livro inadequado para leitura em
tela. Quanto à simplicidade, Lacerda (2014) relata alguns problemas, entre
eles páginas desnecessárias, hiperlinks de referência para a pesquisa que
não funcionam, conteúdo não projetado para experiência mediada pelo
computador. Acerca da tolerância, a autora relata que a avaliação desse
item ficou prejudicada, pois o material não possibilita interatividade, visto
que o livro não possui links ativos e a barra de rolagem também apresentou problemas durante a leitura.
Lacerda (2014) afirma que os apontamentos dos pesquisadores vão
ao encontro das evidências encontradas na pesquisa exploratória, visto
que o livro é incipiente e que os usuários relataram ser bastante prático,
mas a análise de usabilidade mostrou que o livro apresenta alguns problemas de navegabilidade e interação, mas que possibilita a assimilação do
conteúdo. Lacerda ainda aponta que o material necessita de adaptações
para ser um e-book interativo, que permita maior interatividade, acessibilidade, que seja mais dinâmico e facilite a navegação. A autora ainda salienta
a necessidade de estudos gráficos de design para melhorar a leitura em tela
e deixar o livro mais atrativo.
A autora afirma que os resultados encontrados apontam um caminho para futuras pesquisas que envolvam os usuários do livro e abre a
possibilidade de discussões acerca do tema, bem como contribui para uma
mudança na percepção do aluno enquanto usuário e espera que os resultados encontrados possam contribuir para melhorar o processo de ensino
aprendizagem na educação a distância da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte. Há uma lacuna na pesquisa de Lacerda (2014) que é a
análise da usabilidade do ponto de vista dos usuários, visto que os alunos
possuem uma visão privilegiada, pois utilizam cotidianamente o material.
A usabilidade centrada na visão e satisfação do usuário tem como
abordagem metodológica o envolvimento dos usuários na pesquisa. Essa
metodologia demanda mais tempo e trabalho da equipe de pesquisa, mas
é a que mais fornece subsídios para análise da interação do usuário com
o objeto de pesquisa. Segundo Cybis, Betiol e Faust (2015, p. 138-139),
“o tipo de envolvimento básico é o informativo, no qual o usuário é
fonte de informação (...) a observação do usuário informa sobre as
estratégias utilizadas e as dificuldades por eles enfrentadas durante o
uso da maquete ou do protótipo do sistema”. De posse desses dados, os
pesquisadores conseguem mapear quais facilidades e dificuldades durante a utilização, assim como aspectos positivos e negativos do objeto de
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análise e mapear aspectos, ícones, linguagens, dentro da usabilidade que
precisam ser melhorados.
A pesquisa de Scherre intitula-se “Análise ergonômica da navegação
dos usuários em um livro digital”, foi realizada em 2007 na Universidade
Federal de Brasília e publicada em 2010. O foco do estudo é analisar o
impacto da interface de um livro digital de Química Geral no desempenho dos alunos. O estudo está embasado nos conhecimentos da Ergonomia Cognitiva de Silvino (2004) e a análise da usabilidade em Bastien
e Scapin (1993). A população do estudo é composta de 3 grupos de
usuários do referido livro.
Scherre (2010) chegou aos seguintes resultados: a avaliação dos
princípios de eficácia e eficiência teve a navegação como foco central. A
variação de desempenho na realização das tarefas, segundo a autora, é
resultado das características da interface gráfica. O conhecimento prévio
dos alunos sobre química (marcado, sobretudo, pelas diferenças de grau
de escolaridade) não determinou o desempenho durante a navegação no
livro. Scherre (2010, p. 100) afirma que “a medida realizada não conseguiu
capturar com precisão a diferença de percepção de domínio realmente
existente. Considera-se importante, para próximas pesquisas, a reformulação de forma a medir esta percepção”.
A análise da navegabilidade realizada por Scherre (2010) expôs aspectos importantes da interação com o livro digital, entre eles a ocorrência de
incidentes como travamento do menu superior do livro; dúvidas quanto
aos ícones de expansão; botões avançar/voltar e do menu lateral do livro.
Nesse sentido, Scherre (2010) afirma que é importante pensar na flexibilidade dos mecanismos de navegação, para que estes não dificultem a
navegação e a utilização por parte dos usuários. A autora ainda argumenta
sobre a necessidade de pensar a interface gráfica do sistema para que este
facilite a interação do usuário.
Nessa perspectiva, Scherre (2010) explicitou que essas dificuldades
ocasionadas pela interface gráfica poderiam prejudicar o aprendizado,
visto que o aluno, em face da sua dificuldade em utilizar o material didático, não o buscaria como fonte de estudos futuros. Nessa perspectiva, é
importante pensar os aspectos de navegação, de modo a facilitar o uso, a
navegação e a flexibilidade de uso, evitando que os usuários encontrem
dificuldades na utilização do objeto de aprendizagem.
Desse modo, Scherre (2010, p. 102) defende que “este estudo é
apenas o início (grifos da autora) para que se possa (re)conceber a interface gráfica de maneira a incorporar as competências do público-alvo”.
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A elaboração de um sistema deve pensar a interface gráfica, sua facilidade
de uso, sua utilização por parte do usuário e a incorporação de possibilidades que vão permitir ao usuário aprender e personalizar o programa.
Assim, é importante a utilização de uma interface que pense os ícones e
símbolos próximos da vivência e experiência do usuário.
Scherre (2010) argumenta que em sua pesquisa não foi possível verificar a interação dos usuários com as animações interativas e explica que
essas são relevantes, mas, devido à complexidade dessa análise, não foi
possível de realizar e recomenda pesquisas futuras que abordem o tema.
Explica que é importante ao pensar a interação do usuário com o sistema,
para que esse permita recursos como marcar textos, pesquisar palavras,
fazer anotações, visto que essa interação potencializa o aprendizado.
A pesquisa de Dourado e Oddone (2005) tem como título “A arquitetura do livro digital na plataforma Google: um estudo exploratório”,
cujo objetivo foi analisar a arquitetura dos livros digitais disponíveis na
plataforma Google Livros, visando avaliar quais características dos livros
impressos foram incorporadas às dos livros digitais. Para realizar essa
análise, as autoras utilizaram o aporte teórico da usabilidade e a legibilidade. A metodologia utilizada foi a criação de um quadro sinótico comparativo com características e atributos da arquitetura do livro.
Dourado e Oddone (2005), após a análise comparativa, constataram
que o livro disponível na plataforma alvo da pesquisa é mera cópia digitalizada da obra impressa. Não oferecendo requisitos para navegabilidade. Os
aspectos de usabilidade também ficaram comprometidos, visto que o livro
em questão não oferece aos usuários ferramentas de navegação e leitura
adequadas ao formato de livro digital. Dourado e Oddone (2005, p. 138)
argumentam que “outro aspecto que chama a atenção por sua diferença
em relação ao meio impresso é a interatividade. O Google Livros não
permite marcações no texto, permite apenas que o usuário informe algum
problema referente à visualização das páginas dos livros”. Dessa maneira,
a interatividade ficou prejudicada.
Um dos aspectos positivos apontado pelas autoras é a pesquisa que
o Google Livros oferece ao seu acervo, além dos usuários poderem contar
com as recomendações de leituras baseadas em resenhas e artigos dos
livros disponibilizados. Além de poderem acessar informações sobre quais
locais comprar ou obter empréstimos das obras. As autoras concluíram
que o livro digital ainda é muito dependente das técnicas e processos
gráficos historicamente alicerçados para o livro impresso. Dessa forma,
as autoras abrem caminhos para pesquisas futuras que apontem possibili-
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dades de romper com a forma impressa do livro e crie estratégias criativas
para a concepção de livros digitais originais, que abarquem as técnicas do
impresso, mas que ouse em formatos e formas de distribuição.
A pesquisa de Dourado e Oddone foi realizada em 2005. Desde
então, houve grandes avanços na concepção e elaboração dos livros digitais, com formatos e recursos amplos que permitem ao usuário uma gama
maior de interação e trocas, busca de conhecimento e possibilidades de
aprendizado. Esses avanços continuam e é possível que os livros digitais
superem em vendas os livros impressos, mas isso não significa o fim do
livro impresso. Chartier (1999) defende que
para todos os textos cuja existência não começou com a
tela, é preciso preservar as próprias condições de sua inteligibilidade, conservando os objetos que os transmitiram. A
biblioteca eletrônica sem muros é uma promessa do futuro,
mas a biblioteca material, na sua função de preservação das
formas sucessivas da cultura escrita, tem, ela também, um
futuro necessário (CHARTIER, 1999, p. 153).

Nesse sentido, é importante pensar em estratégias de evolução dos
livros digitais, mas a necessária conservação da biblioteca de livros impressos,
visto que ela contém a história e evolução da cultura de uma humanidade
inteira. Abordaremos agora a pesquisa de Dick e Gonçalves, com o título
“A análise de livro digital: uma visão de suas affordances”, foi realizada em
2014 e tem como objetivo avaliar os níveis de affordances presentes em
um livro digital criado para ser utilizado em tablets, desenvolvido pelos
autores em pesquisas anteriores.
Os autores fazem uma separação entre o dispositivo de leitura e do
livro em si. Dick e Gonçalves (2014, p.5) explicam que o termo affordance
“é o atributo do objeto que permite às pessoas saber como utilizá-lo”. Em
usabilidade, podemos dizer que são os ícones, barras de rolagem, objetos
que possibilitam a interação com o livro digital etc. Os autores explicitam que há três affordances, a percebida, a escondida e a falsa affordance. A
affordance percebida diz respeito ao objeto que é interativo e sua interação
é facilmente percebida. A escondida é quando objeto é interativo e não é
percebido dessa maneira. A falsa affordance diz respeito ao objeto que não
é interativo e há percepção dessa condição.
A análise do livro criado por Dick e Gonçalves mostrou que o objeto
possui algumas falhas de representação visual, mas os controles principais
(interação, localização e direcionamento) têm affordances percebidas.
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Há presença de affordances escondidas. Há também elementos que o usuário não percebe a presença. Devido à falha visual, os autores optaram
por instruções para guiar o leitor. Os autores concluem afirmando que
a pesquisa foi incipiente e que pretendem aprofundá-la para averiguar a
visão dos usuários sobre o livro digital.
Analisando as pesquisas supracitadas de Lacerda (2014); Scherre
(2010); Dourado e Oddone (2005) e Dick e Gonçalves (2014) realizadas
na área da usabilidade, os problemas encontrados foram: e-book não interativo; problemas de navegação nas páginas; falta de acessibilidade, falta de
dinamismo e design pouco atrativo; travamento de menu; links de pesquisa
que não funcionam; ícones de difícil identificação; falta de flexibilidade
de uso; animações sem interação; falta de recursos de busca de palavras e
marcação de texto. Os materiais didáticos não atendem aos princípios de
usabilidade, não permitem a interatividade, prejudicando assim o processo
de ensino aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O livro digital como proposta pedagógica pode melhorar o processo de
ensino aprendizagem e auxiliar a mudar as dinâmicas de ensinar e aprender,
oferecendo uma educação mais dialógica e em conformidade com o atual
contexto da sociedade informatizada. As transformações trazidas pela
internet modificaram nossa forma de armazenar, trocar informações e
conhecimentos. Tal fato modificou nossa relação com o saber e com o
processo de ensino, alterando até a forma de utilizar os materiais didáticos,
que devem acompanhar toda essa inovação tecnológica.
Nessa perspectiva, é necessário pensar a elaboração de livros
digitais que superem as falhas encontradas nas pesquisas supracitadas,
com vistas a oferecer um material didático interativo, com acessibilidade, flexibilidade, ícones identificáveis, animações atrativas e interativas, recurso de busca de palavras, recurso de avançar e retroceder as
páginas, links de pesquisas que funcionem e vídeos para aprofundar o
tema. Para atender a esses requisitos, é importante elaborar um material
didático que contemple os princípios de usabilidade, quais sejam, a visibilidade do status do sistema; compatibilidade do sistema com o mundo
real; controle do usuário e liberdade; consistência e padrões; ajuda para
auxiliar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar os erros do
sistema; prevenção de erros; reconhecimento em vez de memorização;
flexibilidade e eficiência de uso; estética e design minimalista; ajuda e
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documentação. Esses princípios auxiliam a elaboração de materiais didáticos interativos mais eficientes, dinâmicos, interativos e que possibilitem
maior interação com o usuário.
Afirmamos, outrossim, que o estudo possibilitou verificar que os
livros digitais utilizados na educação necessitam melhorar os aspectos
gráficos, de interatividade e de conexão com vistas a oferecer um material didático digital com amplas possibilidades aos educandos, que de fato
auxiliem no aprendizado e sejam mais atrativos e interativos. Nesse caminho, nossa proposta é contribuir na construção de conhecimento sobre
o livro digital na formação do discente, destacando que não é proposta
fechar essa discussão, mas buscar a percepção do que está estabelecido,
encontrar sentido em ações já desenvolvidas anteriormente, buscando
aprimorar e (re)ajustar às necessidades do agora.
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