




APRESENTAÇÃO 
____________________________ 
 

AS INTERFACES ENTRE 
ENSINO, PESQUISA, 

EXTENSÃO E A FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES 

NA PÓS-MODERNIDADE 
 

 
A pesquisa é parte indissociável do processo 

ensino/aprendizagem, pois, é a partir das pesquisas, que o 
espírito investigativo se desenvolve e se constitui em um 
instrumento de reflexão e capacitação argumentativa. Nessa 
direção, Paulo Freire (1996) apresenta a seguinte reflexão:  

 
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se encontram 
um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino 
porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 
constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o 
que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade (FREIRE, 1996, p. 16). 

 
Considerando a pesquisa como ferramenta essencial na 

formação do verdadeiro conhecimento, a coletânea 
“Interfaces do ensino, pesquisa, extensão e a formação de 
professores na pós-modernidade”, reúne sete valorosos 
trabalhos comprometidos com o desenvolvimento 
científico, nas interfaces do ensino, pesquisa e extensão na 
área das humanas. As pesquisas apresentadas nesta 



coletânea contemplam as temáticas: “Fala Manhês” na visão 
de pais e professores; Análise documental das ações 
extensionistas; Avaliações em larga escala e a política de 
regulação do banco mundial; Educação rural, 
cooperativismo e as experiências educacionais; 
Transversalidade e a educação ambiental no Ensino de 
Ciências; Ensino de Ciências e a formação de professores 
dos anos iniciais; Impacto dos hábitos de leitura na escrita 
de estudantes do ensino médio e o papel do educador. 

 O textos compartilhados por meio deste e-book são 
resultados das pesquisas e do comprometimento de 
professores, pesquisadores e estudantes das Pós-Graduação 
stricto sensu em Educação (Mestrado e Doutorado) e grupo 
de pesquisa em Formação de Professores de Ciências e 
Matemática (FOPECIM - UNIOESTE), e das licenciaturas 
em História, Letras Português/Espanhol, Português/Inglês, 
Pedagogia e do Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Educação, Linguagem e Sociedade (FAG/CNPq), na 
construção de conhecimentos e formação dos professores 
na pós-modernidade.  

Esperamos que a leitura desta coletânea proporcione a 
você, leitor e leitora, novas reflexões sobre as interfaces do 
Ensino, Pesquisa e Extensão e a formação de professores, e 
que deveras contribua na sua prática docente. Por fim, 
desejamos-lhes uma feliz leitura! 

 
 

Docentes organizadores/as. 
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A “FALA MANHÊS” 

NA VISÃO DE PAIS E 
PROFESSORES 

 
Giovana Romero Paula 

Carla Vertuan 

Karlla Cassol 

Jenane Topanotti 
 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A linguagem humana é objeto de estudo de vários 

profissionais, dentre eles, o fonoaudiólogo que, conforme o 

Parágrafo Único da Lei 6965 de 09/12/1981 “é o profissional, 

com graduação plena em Fonoaudiologia, que atua em 

pesquisa, prevenção, avaliação e terapia fonoaudiológicas na 

área da comunicação oral e escrita, voz e audição, bem como 

em aperfeiçoamento dos padrões da fala e da voz”. 
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Nesse sentido, compreende-se a importância do referido 

profissional no estudo das características e condições de 

linguagem que constituem a comunicação humana. 

Normalmente, a atuação é direcionada para as atividades de 

avaliação e intervenção nas situações em que há um desvio da 

norma convencional, caracterizando o que se conhece como 

transtornos ou dificuldades da fala e/ou da linguagem. 

Entretanto, outras situações de linguagem também são objeto 

de estudo desse profissional, como é o caso dos padrões 

culturais e/ou familiares que, para algumas crianças, podem 

ser considerados como fatores de risco para a efetivação do 

modelo convencional de fala.  

A linguagem é considerada uma habilidade que 

diferencia os seres humanos de outros seres vivos, sendo 

apontada como um sistema de sinais e regras utilizados para 

fins de comunicação. Por meio desse sistema os interlocutores 

são capazes de codificar significados em sons e os ouvintes 

capazes de decodificá-los em significados. A linguagem 

também é infinitamente criativa, possibilitando ao 

interlocutor e ao ouvinte criar, entender e modificar um 

conjunto infinito de enunciados novos. Assim, a linguagem é 

vista como um instrumento de comunicação e elaboração de 
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pensamento (TOPAL et al., 2018; YAMASHIRO e 

VOULOUMANOS, 2019). 

Para Rocha (2021), o desenvolvimento da fala e da 

linguagem enquanto sistema de comunicação ocorre na 

infância em um processo de aquisição gradual de habilidades 

receptivas e expressivas. Em todos os níveis, esse 

desenvolvimento se dá por meio da interação da criança com 

o meio externo em diferentes períodos, com início ainda antes 

do nascimento. Entretanto, para além de uma relação com o 

meio social, o desenvolvimento da linguagem depende 

também do desenvolvimento de um aparato neurobiológico 

altamente complexo que facilita a interpretação dos sons 

(fonemas) das palavras (KANDEL et al., 2014).  

Conforme Bishop et al. (2016), a aquisição e 

desenvolvimento da linguagem são processos essenciais na 

vida de uma criança, especialmente porque possibilita a 

socialização com o mundo. Uma criança com dificuldade na 

linguagem pode ter várias consequências no campo pessoal-

social, dificultando, portanto, sua interação com o meio.  

A linguagem é constituída por níveis ou sistemas que se 

desenvolvem de forma gradual e em relação de 

interdependência entre si. A fonética e a fonologia estão 
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relacionadas aos fonemas que constituem a linguagem falada; 

a semântica refere-se ao significado das palavras; a sintaxe diz 

respeito à utilização das regras gramaticais e habilidade de 

combinar palavras para criar frases e a pragmática está 

relacionada ao uso da linguagem adequada em contexto 

(SANTOS, FRANCISCO e LUKASOVA, 2021). Este último 

nível é especialmente importante na comunicação, pois 

também é considerado como intenção comunicativa e, no 

desenvolvimento típico da linguagem é possível observar a 

emergência precoce das habilidades pragmáticas. Antes 

mesmo de emitir palavras, a criança é capaz de responder às 

iniciativas sociais de outros através de formas não verbais. 

Com o desenvolvimento da linguagem, a interação vai se 

aprimorando e tornando a criança cada vez mais ativa na 

comunicação (TOPAL et al., 2018).  

Por meio da pragmática é possível observar o uso das 

capacidades linguísticas e não linguísticas com a finalidade de 

se comunicar. Esse sistema de linguagem possibilita à criança 

compreender os aspectos formais que definem os ajustes e 

variações que devem ser realizados em função do contexto de 

comunicação os quais, por sua vez, implicam no uso da 
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linguagem considerando-se as características do interlocutor e 

da situação (SAWASAKI, 2017).  

A aquisição e desenvolvimento da linguagem é um 

processo evolutivo cujo período crítico acontece na faixa 

etária de zero a seis anos. Neste espectro cronológico a criança 

passa pelas fases pré-linguística e linguística da comunicação, 

sendo que a primeira é a fase das vocalizações e de 

significativo desenvolvimento da linguagem receptiva que 

acontece até os 11-12 meses de vida. De acordo com 

Cheslock e Kahn (2011), nesse período, a criança interage 

vocalmente através de um conjunto de produções sonoras, 

tais como o choro, o riso, o balbucio e pequenos “gritinhos” 

(“lalação”). A partir dos balbucios, dá-se início aos jargões, 

os quais são constituídos por longas repetições de sílabas que 

abrangem modelos de entonação e acento variáveis. 

Contudo, ainda não se constituem conteúdo linguístico ou 

organização gramatical compatível à língua de sua 

comunidade (FONTE et al., 2014). Associado às 

vocalizações, o bebê utiliza gestos e apontamentos na 

tentativa de promover a comunicação com o outro.  

Na sequência, conforme Cheslock e Kahn (2011) a 

atribuição consistente do mesmo significado, por parte da 
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criança às suas produções fônicas, marca a passagem para a 

fase linguística.   Essa é a fase na qual a criança começa a falar 

as primeiras palavras com compreensão e a comunicação 

intencional ganha um impulso significativo. Com o passar do 

tempo, a criança progride em relação à complexidade da 

expressão, sendo este, um processo contínuo que ocorre de 

forma ordenada e sequencial. Em torno dos cinco anos de 

idade ela apresenta uma grande evolução da linguagem e um 

domínio significativo da gramática básica e de todos os sons 

da fala (SILVA et al., 2014; MENDES et al., 2018).  

No início da fase linguística, a criança não apenas reduz 

a reduplicação de uma ou duas sílabas (“ma” = “mama”), mas 

passa consistentemente a atribuir significados, produzindo 

palavras de acordo com as regras fonológicas da língua e 

posteriormente realizando a justaposição dessas em uma fase 

telegráfica. Assim, observa-se o surgimento das primeiras 

enunciações com diferenças na entonação (prosódia), 

formadas por uma só palavra no sentido de expressar um 

conceito complexo, associada a um conteúdo linguístico mais 

amplo que, conforme Scarpa (2011) é conhecido com o 

período da holófrase e que, normalmente se inicia aos 12 

meses de idade. 
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Em seguida, observa-se a fase dos blocos enunciados, 

quando a criança alterna sua produção verbal por meio de 

produção simultânea de holófrases e de enunciações 

completas. Segundo Fonte et al. (2014), a criança torna-se 

capaz de realizar pedidos, fazer perguntas e criar respostas 

mais longas através de significados completos.   

Nesse processo da comunicação, é natural que existam 

produções irregulares, tais como as trocas de sons e de 

palavras, variações de velocidade, ritmo, entonação dentre 

outros. Essas ocorrências são naturais, pois dependem da 

maturidade articulatória, das características pessoais gerais e 

também do contexto momentâneo da comunicação (o tipo de 

interlocutor, o domínio do assunto em questão, a pressão 

social). De maneira geral, não acarreta prejuízo para a 

inteligibilidade do discurso (PRATES e MARTINS, 2011). 

 O período de sistematicidade de aquisição e contrastes 

fonêmicos do português brasileiro ocorre por volta dos 

quatro anos de idade e o estabelecimento destes contrastes 

fonológicos parece seguir uma ordem de aquisição específica, 

baseada em critérios como modo de articulação, ponto 

articulatório e estrutura silábica (VIVAR e LEÓN, 2009). 
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Em relação ao desenvolvimento do sistema fonológico, 

é na fase pré-escolar que se observam mudanças quantitativas 

e qualitativas. A princípio as crianças apresentam um 

inventário limitado de sons da fala e, aproximadamente aos 

cinco anos, já existe um sistema fonológico completo. Este 

momento representa também o início do desenvolvimento 

sintático, quando ocorre uma expansão significativa do 

vocabulário chegando a aproximadamente 8000 palavras.  

Neste período, as formas gramaticais da língua já estão 

presentes e os sujeitos são capazes de usar a língua para se 

comunicar efetivamente (CAMPOS et al., 2014). Durante 

essas etapas do desenvolvimento linguístico, a linguagem se 

consolida a partir de sistemas que atuam de forma inter-

relacionada e que surgem de forma gradativa na evolução.  

Assim, as habilidades são adquiridas e aperfeiçoadas a partir 

do uso e compreensão da linguagem, proporcionando a 

capacidade de interpretar, estruturar, reformular e amplificar 

a linguagem oral (BELLO e MACHADO, 2015).  

Especificamente em relação aos primeiros sinais de 

intenção comunicativa linguística, os bebês utilizam o grito 

como um apelo, uma forma de trazer a mãe para perto de si: o 

bebê identifica que essa ação satisfaz à mãe trazendo-a mais 
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próxima. Ao mesmo tempo, a mãe conversa com seu bebê 

conforme ele reage e esse comportamento é definido como a 

protoconversação, necessário e importante para o 

desenvolvimento dos atos comunicativos (BENTATA, 2009).   

Condutas comunicativas de iniciar, manter e rever o ato 

comunicativo desencadeiam movimentação para ampliar o 

desenvolvimento, o que implicará na competência 

comunicativa. Assim, constitui-se tarefa primordial dos 

cuidadores, a de oferecer intenção à comunicação do bebê, 

e, sobretudo às respostas diversas, como choro, sorriso, 

levantar os braços e balbucio, ou seja, transformar atos 

inicialmente não intencionais em intenção de comunicação 

(MACHADO e BELLO, 2015). Essas trocas permitem que 

o bebê seja captado pela pessoa de maior vinculação, em 

geral quem exerce a função materna, pela satisfação que sua 

voz carrega, manifesto na produção do “manhês” 

(FLORES, BELTRAMI e SOUZA, 2011). 

Catão (2009) descreve o “manhês” como uma maneira 

significativa da fala materna com o bebê, tendo 

particularidades com relação à sintaxe (frases breves e 

repetições), léxico (simplificação estrutural/ 

multifuncionalidade de palavras) e prosódia (tom da voz mais 
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agudo, velocidade tardia e alongamento de vogais).  Para 

Fattore et al. (2017) o “manhês”  é um registo de voz em 

volume mais alto que o habitual, com uma gama de contorno 

de entonação restrita, mas com modulações e variações de 

altura muito exageradas, formas melódicas longas e doces, com 

variações amplas, que se acentuam pela resposta do bebê à fala 

materna. Essas trocas culminam com o estabelecimento de um 

vínculo emocional, a partir do qual, já aos quatro meses, a 

maior parte dos bebês é capaz de buscar o outro, ou seja, 

convocá-lo quando este deixa de lhe dar atenção. A partir deste 

momento, o bebê é capaz de constituir-se psiquicamente, 

perceber e escutar a linguagem (LAZNIK, 2013).  

Portanto, o “manhês” apoia a comunicação afetiva e 

verbal do bebê em desenvolvimento e pode despertar nas 

crianças a atenção ao discurso que se dirige especificamente e 

com conteúdo e forma que são adaptados para elas. Tais 

ajustes contínuos das mães para com seus bebês podem 

resultar na facilitação das trocas e interações, com 

consequências positivas para a partilha de emoções e aquisição 

da linguagem (CRESTANI, MORAES e SOUZA, 2015). 

Nesse sentido, evidencia-se a voz materna, pois conforme 

Socha (2008) é a voz que se mantém gravada no interior da 
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criança e revela o jogo de vozes entre a dupla e a interação 

musical, fornecendo ao bebê a possibilidade de assumir a voz 

materna como criação sua. Ou seja, quando a “fala manhês” é 

utilizada, está-se permitindo espontaneamente, que ao balbuciar, 

o bebê adquira a linguagem oral: imitando o outro, o bebê escuta 

e, ao escutar imita a si próprio.   

Tais observações se fazem relevantes ao entender a 

comunicação como uma complexa interação entre dois ou 

mais sujeitos; além disso, possibilita que esses compreendam 

alguns dos quesitos importantes em uma conversação, tais 

como: inserir um tópico, comentar ou criar uma ideia, saber 

seu lugar de falar na conversa (troca de turno) utilizar novas 

palavras, compor expressões e transformar ideias em 

linguagem, para então fortalecer o diálogo, mesmo que 

tenham contribuições diferentes entre a comunicação verbal 

e não-verbal (MACHADO e BELLO, 2015).  

Diante do exposto, o objetivo do referido trabalho foi 

de verificar o conhecimento dos pais e professores acerca da 

“fala manhês”. 
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2 METODOLOGIA 
 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos do Centro Universitário FAG 

conforme número do CAE 90630518.4.0000.5219.  

A pesquisa envolveu todos os Centros de Educação 

Infantil Municipal do município de Cafelândia, no estado do 

Paraná, após autorização da Secretaria Municipal de Educação 

e do contato prévio com as escolas participantes. A amostra 

do estudo foi obtida por conveniência e constituída pelos pais 

e/ou responsáveis das crianças que estudam nas classes do 

Berçário, Maternal e Pré-escola e pelos professores das 

referidas turmas. Os instrumentos de pesquisa utilizados 

foram desenvolvidos pelas autoras, com base no referencial 

teórico pertinente, sendo um direcionado aos pais e/ou 

responsáveis e outro aos professores. Os dois instrumentos 

foram constituídos por quatro questionamentos cada, tendo 

como opções de respostas às alternativas: “sim” ou “não”. O 

instrumento dos pais envolveu questões sobre o 

conhecimento e utilização da “fala manhês” com os filhos; 

percepção acerca dos prejuízos para a comunicação infantil e 

se, em algum momento, a família recebeu orientações de 

profissionais acerca do referido tema.  O instrumento 
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utilizado com os professores de educação infantil abordou as 

seguintes questões: conhecimento e utilização da “fala 

manhês” com os alunos; opinião acerca de prováveis 

prejuízos dessa forma de comunicação no desenvolvimento 

infantil e realização de orientações aos pais dos alunos acerca 

do referido tema.  Após a definição da população foi realizado 

o cálculo de amostra baseado em Berni (2002) considerando-

se a margem de erro de sete pontos percentuais. Para tal, foi 

considerado o total de alunos que frequentavam a escola no 

momento da pesquisa (n = 953 alunos), e conforme resultado 

do cálculo amostral, a amostra foi constituída por 169 alunos.  

Os questionários foram enviados para os pais e/ou 

responsáveis junto ao Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido por intermédio dos professores e, para estes, 

foram entregues diretamente na escola.  Após recebimento, 

os questionários respondidos pelos pais e/ou responsáveis 

foram distribuídos em grupos de acordo com a faixa etária das 

crianças. Para análise dos questionários respondidos pelos 

professores, optou-se pela análise geral.  
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3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
Considerando-se a população e amostra desse trabalho, 

107 professores foram convidados a participar, sendo que 33 

destes aceitaram fazer parte da pesquisa. Em relação aos pais, 

um total de 169 questionários foram enviados e 95 retornaram 

com as respostas de pais e/ou responsáveis. 

Ao realizar a análise dos dados foi organizada a 

distribuição dos grupos; pelo fato de apenas 01 pai ter 

respondido o questionário do grupo na faixa etária de 6m a 

11m, o mesmo não foi incluído na pesquisa. Assim, os grupos 

foram redistribuídos para fins de análise e discussão dos 

resultados, conforme segue:  

 
Tabela 1: 

Distribuição de grupos para análise dos  
questionamentos realizados aos pais. 

Grupos Idades 

G1: 1a a 1:11m 

G2: 2a a 2:11m 

G3: 3a a 3:11m 

G4 4a a 4:11m 

G5 5a a 6a 
Fonte: Autores (2018). 
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A seguir serão apresentados os resultados da pesquisa 
bem como a discussão por meio de correlações com a 
literatura pertinente.   
 

Figura 1: 
Conhecimento dos pais acerca do termo “fala manhês”. 

 
Fonte: Autores (2018). 

 
Pode-se observar na Figura 1 que os resultados 

referentes ao conhecimento do termo “fala manhês” foram 

equivalentes quando comparados os grupos G1 e G2 e os 

grupos G4 e G5, sendo que para esses dois últimos, o 

percentual de conhecimento foi maior. Presume-se que os pais 

utilizam esse formato de fala, caracterizada pelo aumento da 

voz, entonação diferente, fala simplificada com frases e palavras 

curtas, fala lenta e com repetição (PAPALIA e OLDS, 2000), 

sem, necessariamente, terem conhecimento do termo científico. 

Conforme as autoras supracitadas, a maioria dos adultos e até 

mesmo as crianças, utilizam esse modelo de fala naturalmente e 

muitos pesquisadores concordam que a “fala manhês” auxilia o 

43% 43%
50%

57% 57%57% 57%
50%

43% 43%

G1 n=7 G2 n=7 G3 n=20 G4 n=23 G5 n=37

SIM NÃO
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aprendizado da língua nativa. Com efeito, essa fala pode ser 

naturalmente utilizada, considerando-se que é uma 

manifestação espontânea e universal e, não necessariamente, 

deve-se conhecer a terminologia.  

O resultado também remete à outra discussão que diz 

respeito a como a mídia divulga esse aspecto da comunicação 

aos leigos. Normalmente, se observa uma confusão entre as 

terminologias “fala manhês” e “fala infantilizada”, sendo que 

essa última não é considerada uma fala adequada em razão das 

implicações negativas que podem ocasionar na linguagem da 

criança. Nessa perspectiva, de acordo com o blog “Big Mãe”, 

a linguagem infantilizada deve ser evitada ao máximo, porque 

pode ocasionar diversas dificuldades no momento da 

aprendizagem, como a confusão ou troca de letras, 

dificultando a percepção de que cada letra tem um som 

diferente. Essa dificuldade pode ter consequências não apenas 

na educação, mas também no convívio social, pois a criança 

pode ficar envergonhada de fazer novas amizades, em virtude 

da “fala errada” que utiliza, podendo deixá-la tímida, retraída 

e com receio da interação com outras pessoas.  

    Segundo Lessa (2013) quando a ligação afetiva entre 

pais e filhos é atravessada por uma fala errada, pode gerar, 
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como consequência, a compreensão de que eles ainda são 

“criancinhas que falam engraçadinho” mesmo que a idade já 

não seja compatível com a fala utilizada. Esse comportamento 

pode gerar o receio de que as mudanças na sua fala possam 

ser negativas para a relação de afeto com seus pais. 

Na Figura 2, é apresentado o resultado comparativo 

entre pais e professores acerca do termo “fala manhês” o 

qual mostra que os professores têm maior conhecimento 

acerca do termo (85%) quando comparado ao 

conhecimento dos pais (53%), o que pode ser parcialmente 

justificado pelo fato dos professores terem conhecimento 

teórico mais consistente sobre o desenvolvimento infantil, 

em virtude da sua formação pedagógica.  

 
Figura 2: 

Comparativo do conhecimento de pais e professores  
acerca da “fala manhês”. 

 
Fonte: Autores (2018). 

 

85%

53%

15%

47%

PROFESSORES PAIS 

SIM NÃO 
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O pouco conhecimento dos pais, além de refletir a 

possibilidade de informações equivocadas de origens diversas, 

também pode ser decorrente da pouca orientação repassada 

pelos profissionais que estão próximos da criança, o que 

justifica a importância do trabalho preventivo considerando-

se todas as especialidades profissionais. 

Em um sentido mais amplo da comunicação, para além 

da utilização da “fala manhês”, muitas das dificuldades que 

são observadas na infância poderiam ser eliminadas ou 

minimizadas através de estratégias de estimulação de 

linguagem, orientação aos pais e identificação precoce. No 

aspecto evolutivo, considera-se que os problemas de 

aprendizagem estão relacionados à história prévia de 

dificuldades no progresso da linguagem oral (SCHIRMER et 

al.,2004). Assim, o reconhecimento precoce dessas alterações 

no desenvolvimento da criança, pode auxiliar na minimização 

de posteriores problemas educacionais (LANDRY et al., 2002).  

Orientações simples podem contribuir para identificação 

das dificuldades as quais podem ser observadas na criança 

ainda em fase bem precoce. Aneja (1999) indica alguns sinais 

de alerta para as desordens na linguagem da criança, entre elas: 

nenhuma palavra dita até os 18 meses; não utilizar duas 
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palavras em conjunto, ausência de imitação e uso simbólico 

aos dois anos de idade; não apresentar formação de sentenças 

e discurso inteligível aos três anos.  

De modo geral, pediatras e professores são os 

profissionais requisitados a esclarecer e orientar, por estarem 

mais presentes no momento do desenvolvimento infantil, 

porém outros também exercem uma função especial nesse 

processo, como psicólogos, terapeutas ocupacionais e agentes 

comunitários de saúde. Além desses, merece especial atenção, 

o fonoaudiólogo que legalmente é o profissional habilitado 

para identificar, diagnosticar e tratar indivíduos com 

problemas na comunicação oral e escrita, voz e audição 

(MARCONDES, 2003). A Fonoaudiologia, ao compartilhar 

seus conhecimentos sobre prevenção, aquisição e 

desenvolvimento de linguagem com os professores, pode 

contribuir para os avanços da criança no ambiente escolar 

(ZORZI, 2003 e MORAIS, 2001).  Entretanto, a efetiva 

atuação desse profissional muitas vezes está comprometida 

em virtude das políticas públicas de saúde e educação que 

ainda são limitadoras em relação à presença desse profissional 

como membro efetivo da equipe educacional.  
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Os fonoaudiólogos enfrentam uma situação delicada 

referente à sua atuação nas secretarias de educação. Realizam-

se os concursos públicos com vagas para as referidas 

instituições visando um trabalho relacionado a questões 

escolares/educacionais. Entretanto, a realidade que o 

profissional encontra, muitas vezes não convém com suas 

expectativas. Ocorrem divergências porque o município não 

supre a demanda dos atendimentos clínicos, os quais não são 

realizados devido à falta de vagas nas secretarias de saúde ou 

por desconhecimento dos gestores em relação à atuação do 

fonoaudiólogo em âmbito escolar. Consequentemente, a 

Secretaria de Educação, na tentativa de resolver os problemas 

de demanda clínica, acaba se responsabilizando por algo que 

não está no seu domínio. O fonoaudiólogo, junto aos 

professores e equipe escolar, deve, com base nos saberes 

específicos de sua área de atuação, auxiliar o acesso ao 

currículo e a melhoria da qualidade de ensino. O foco do 

trabalho do fonoaudiólogo na escola deve estar voltado para 

o desenvolvimento e aprimoramento das habilidades 

relacionadas à comunicação oral e escrita, que possibilitarão o 

processo aprendizagem, com ênfase na formação dos 

professores (CFFª, 2018).  
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No presente estudo, foi possível observar que as 

orientações e/ou informações pouco acontecem em relação 

ao uso da “fala manhês”: dentre os 95 pais pesquisados, 

apenas 20 referiram receber orientações em relação à fala as 

quais foram, eventualmente, realizadas por psicólogos, 

professores, fonoaudiólogos e médicos, como também 

provenientes de amigos e familiares. 

A Figura 3 apresenta os resultados acerca da utilização 

da “fala manhês” pelos pais com seus filhos. 

 
Figura 3: 

Utilização da “fala manhês” com os filhos. 

Fonte: Autores (2018). 

 
Conforme análise da Figura 3 observa-se maior 

incidência no uso da fala por pais com filhos em idades 

menores, entre 01 a 03 anos e 11 meses (G1, G2 e G3), 

embora a diferença, quando comparada com os demais 

grupos (G4 e G5) não tenha sido significativa (média de 10%).  

71% 71% 70%
61% 62%

29% 29% 30%
39% 38%

G1 n=7 G2 n=7 G3 n=20 G4 n=23 G5 n=37

SIM NÃO
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Cavalcante (1999) explica o uso da “fala manhês” em duas 

instâncias: para o autor, a primeira é a fala atribuída, ou seja, 

o posicionamento da mãe em relação ao bebê, o qual se torna 

um interlocutor da voz materna; pelo fato do bebê ainda não 

falar, principalmente em seus primeiros meses de vida, a 

genitora dá voz ao comportamento vocal e/ou corporal do 

bebê.  Na fala atribuída, a mãe é responsável por tomar o seu 

lugar de mãe e elaborar o lugar do infante; a partir desse 

momento, a criança já começa a manifestar o seu lugar na 

dialogia, o que marca a segunda instância, tendo a falta materna 

como ponto de partida; posteriormente, a mãe promove um 

deslocamento assumindo seu devido lugar novamente.  

A “fala manhês” é constantemente utilizada com as 

crianças menores e conforme a criança cresce os pais vão 

deixando de utilizá-la para dar voz ao seu filho. No presente 

estudo os resultados mostraram que, embora os pais dos 

Grupos 1, 2 e 3 tenham um maior percentual de desempenho 

em relação ao uso da “fala manhês”, houve pouca diferença 

nos resultados entre os demais grupos (G4 e G5), mostrando 

a possibilidade de que o uso desse formato de fala aconteça 

em idades posteriores.  
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Entretanto, deve-se ressaltar que a continuidade dessa 

fala, não caracteriza oficialmente a “fala manhês” que ocorre 

na interação com o bebê e sim, pode ser a manifestação da 

fala infantilizada, a qual tem as mesmas características 

entoacionais, com a diferença de que, nesse modelo de 

comunicação, a fala “errada” manifestada pela criança é 

estimulada pelos pais, que a repetem, criando nessa uma 

confusão acerca do modelo que deve seguir e isso torna o 

modelo de fala infantilizada.  

Assim, reitera-se a importância de que os adultos, ao 

conversarem com as crianças, disponham de cuidados com a 

própria fala, comunicando-se de forma clara sem imitar o jeito 

como elas falam e sem infantilizações. Ressalta-se que as 

possibilidades e situações comunicativas e expressivas irão 

desenvolver as capacidades linguísticas das crianças 

(SANTOS e FARAGO, 2015). Embora não se encontre 

embasamento teórico para justificar o que é a fala infantilizada 

e quais são seus prejuízos, observa-se que é bastante habitual 

os profissionais envolvidos com o desenvolvimento da 

linguagem ou até mesmo os leigos referir que a fala 

infantilizada acarreta prejuízos, orientando assim que a 

mesma seja evitada.  
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Mediante análise da figura 4, pode-se observar que os 

pais dos Grupos 2 e 4 tiveram maior percepção dos prejuízos 

que a “fala manhês” pode acarretar na linguagem da criança 

(71% e 70%, respectivamente).  Os demais grupos 

manifestaram um equilíbrio em relação às opiniões positivas 

e negativas acerca da utilização dessa forma de comunicação.   

 
Figura 4:  

Percepção sobre as consequências negativas no  
uso da “fala manhês” na linguagem. 

 
Fonte: Autores (2018). 

 
É perceptível que quando a “fala manhês” é utilizada 

com crianças pequenas (ato esse que ocorre de uma maneira 

natural e espontânea), observa-se uma maximização do 

processo de aquisição da linguagem. A fala é marcada por uma 

linguagem simples para que a criança consiga assimilar todas 

as informações, adquirir vocabulário e entender a relação 

entre as palavras. Na sequência, a sintaxe poderá estar mais 

43%

71%

55%

70%

51%
57%

29%

45%

30%

49%

G1 n=7 G2 n=7 G3 n=20 G4 n=23 G5 n=37

SIM NÃO
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elaborada, já que a semântica bem desenvolvida é condição 

importante para promover a organização das frases.  

Entretanto, quando a criança já está uma idade em que a 

linguagem oral precisa ser utilizada como principal forma de 

comunicação (por volta dos três anos), torna-se 

imprescindível o cuidado para que se evite a fala infantilizada: 

a utilização de uma linguagem pouco elaborada nesse período 

pode deixar a criança com um vocabulário mais restrito e uma 

linguagem apenas de nível familiar, o que pode acarretar em 

dificuldades no seu relacionamento social e causar déficits no 

desenvolvimento dos níveis linguísticos.  

Sokolov (1993) analisou as relações em enunciados de 

itens lexicais (se eles eram excluídos ou acrescentados) e 

verificou que quanto mais telegráfica era a fala da criança, 

maior a probabilidade de os pais acrescentarem os 

componentes faltantes. Essas inserções realizadas pelos pais 

mostraram efeito na idade das crianças, que diminuía 

conforme a linguagem se tornava mais complexa, 

contribuindo para a autonomia da criança (SOKOLOV apud 

PAPALIA e OLDS, 2000). 
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Tabela 2: 
Questionamentos realizados aos professores. 

Q1: Utilização da “fala manhês” com os alunos. 18% 

Q2: Percepção sobre as consequências negativa do 
uso da “fala manhês” na linguagem. 

82% 

Q3: Conversa ou orienta os pais dos alunos acerca 
da “fala manhês”. 

55% 

Fonte: Autores (2018). 

 
A Tabela 2 evidencia o percentual de desempenhos 

dos professores, considerando-se todas as turmas, a 

respeito de questionamentos acerca da sua conduta em 

relação à “fala manhês”. 

Considerando o primeiro questionamento, esse 

resultado pode ser avaliado, pelo menos, a partir de duas 

perspectivas.  Pensando nos professores de classes de crianças 

com quatro e cinco anos é significativamente bom, pois nessa 

idade não é indicado readequar a fala, tornando-a 

infantilizada, devido aos prejuízos que pode acarretar. Além 

disso, a comunicação mais infantilizada nesse período 

cronológico já não seria considerada oficialmente a “fala 

manhês”, propriamente dita.  Por outro lado, quando se 

analisa que esse percentual (18%) também se refere às 

respostas de professor de classes mais precoces (Maternal), o 

resultado pode ser preocupante, pois é necessário que a 
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criança receba esse input linguístico para o desenvolvimento 

da linguagem e também como forma de estabelecer um 

vínculo afetivo com o adulto de forma a tornar a 

comunicação mais efetiva.  

A questão 2 aponta para o fato de que a maioria dos 

professores (82%) conhece as implicações negativas do uso da 

“fala manhês” no desenvolvimento da criança. Esse percentual 

remete à observação de que os professores entendem ou foram 

orientados que esse tipo de fala traz consequências negativas no 

desenvolvimento da linguagem por conta disso pouco utilizam 

esse input linguístico com seus alunos.  

É bastante comum que as pessoas pensem que a 

aquisição da fala é natural e, em vista disso não se exige do 

educador uma atenção especial de forma que, embora a 

linguagem oral se encontre presente no dia a dia das escolas 

de educação infantil, muitas vezes não é tratada 

intencionalmente com as crianças (AUGUSTO, 2011). Chaer 

e Guimarães (2012, p. 76) afirmam que o “trabalho com a 

oralidade assume um importante papel no processo 

educativo” e o professor é de suma importância no processo, 

ao apresentar estratégias e possibilidades para que as crianças 

falem mais e melhor, promovendo a elas grandes capacidades. 
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“É importante que o professor converse com bebês e 

crianças, ajudando-os a se expressarem, apresentando-lhes 

diversas formas de comunicar o que desejam, sentem, 

necessitam, etc.” (BRASIL, 1998, p. 134).  

Na questão 3, o percentual indicou que a maioria dos 

professores (55%) tem o cuidado em repassar as orientações 

mostrando que, de forma geral, conhecem a importância de 

sua atuação não apenas formativa, mas informativa. Essa 

conduta pode ser decorrente de, pelo menos, duas situações 

importantes quais sejam; a formação pedagógica; e o 

constante aperfeiçoamento técnico-profissional. No aspecto 

da formação, observa-se que, embora haja um eixo norteador 

para a constituição das matrizes curriculares dos cursos de 

Pedagogia, a matriz não explicita de forma clara, os conteúdos 

curriculares que devem constar no projeto pedagógico (CNE 

2006) o que acarreta em organizações que podem priorizar 

variáveis diferentes conforme a formação técnica e linhas de 

pesquisa do corpo docente. Assim, mesmo que conste que os 

cursos de Pedagogia devem propiciar “os conhecimentos 

filosófico, histórico, antropológico, ambiental-ecológico, 

psicológico, linguístico, sociológico, político, econômico e, 

cultural” (CNE, 2006, inciso II; parágrafo 2º, Artigo 2º), ainda 
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assim cabe aos cursos a definição de prioridades a serem 

elencadas e pode ser que as questões relacionadas ao 

desenvolvimento linguístico infantil não sejam abordadas de 

forma intensiva.  Com efeito, essa observação direciona para 

uma discussão quando se analisa a pesquisa realizada por 

Morgado (2013) cujo objetivo foi o de avaliar se os 

professores recebem alguma orientação para estimular a 

linguagem das crianças na faixa etária de um a três anos de 

idade; nesse estudo, 60% dos profissionais disseram que não 

recebem nenhum tipo de orientação relatando que encontram 

dificuldades, já que muitos não têm formação específica e 

dizem não ser preparados no início de sua carreira. 

 Apesar de todas as dificuldades enfrentadas em virtude 

da formação, observa-se um interesse pessoal dos professores 

em se manterem atualizados acerca dos avanços na área da 

Educação por meio de leituras e participação em cursos, seja 

por motivação pessoal ou por meio do incentivo das 

Secretarias de Educação, que têm como propostas, a oferta de 

cursos de formação continuada às equipes pedagógicas.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Mediante análise do referido trabalho, pode-se 

observar que o termo “fala manhês” é conhecido mais pelos 

professores do que pelos pais, embora esses a utilizem de 

forma mais sistemática com seus filhos, visto que é uma 

manifestação natural e universal. Por sua vez, os professores, 

em virtude da formação pedagógica e constantes atualizações, 

têm um conhecimento técnico mais efetivo, mesmo que, 

muitas vezes, a realidade dos cursos de formação apresenta 

defasagens em seus projetos pedagógicos acerca do 

desenvolvimento linguístico infantil. 

 Também foi possível verificar que quanto menor a 

idade da criança, maior é a utilização da “fala manhês” pelos 

pais e, nesse sentido, o presente trabalho também procurou 

discutir a diferença entre essa forma de fala e a fala 

infantilizada que é manifestada, muitas vezes, em idades mais 

avançadas e que pode, embora não haja evidências científicas, 

ser um dificultador no processo de aprendizagem infantil.  

 Outro dado curioso é que, mesmo referindo que 

utilizam a “fala manhês”, os pais, em resultado percentual 

semelhante, acreditam que essa forma de falar pode ser 

prejudicial à criança o que nos remete à discussão da 
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importância dos profissionais que atuam com as crianças em 

esclarecer aos pais que o uso da “fala manhês” é mais benéfico 

que prejudicial quando comparado ao uso da fala infantilizada 

que empiricamente, é considerada como um comportamento 

linguístico que pode desencadear dificuldades nas crianças.  

Considerando-se os profissionais que atuam com as 

crianças, merece especial atenção o professor que, na maioria 

das vezes é quem mais convive com a criança desde a mais 

tenra idade. Por conta disso, é importante que os referidos 

profissionais que atuam no nível da Educação Infantil, 

conheçam e aperfeiçoem seus conhecimentos em assuntos 

relacionados ao desenvolvimento da linguagem a fim de 

melhor orientar e identificar prováveis dificuldades.  

De forma mais específica, também compete ao 

fonoaudiólogo, especialista na área da linguagem, promover 

ações a fim de divulgar os conhecimentos técnico-científicos 

que possam contribuir para o melhor desenvolvimento 

linguístico das crianças. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As ações de extensão desenvolvidas nas universidades 

têm dentre os seus objetivos aproximar a instituição da 

comunidade em que está inserida e propiciar aos estudantes 

vivências e experiências do campo profissional. Estas 

atividades são, por norma, predominantemente presenciais. 
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O Ministério da Educação (MEC) publicou em março de 

2020 a Portaria nº 343, de 17 de março de 2020, possibilitando 

a substituição das aulas presenciais por aulas remotas pelo 

prazo de 30 dias, em função do cenário mundial de Pandemia 

provocado pelo SARS COV2 (BRASIL, 2020). Porém, as 

incertezas sobre o avanço da pandemia no Brasil levaram às 

sucessivas prorrogações desse prazo.  

Diante do cenário estabelecido, as instituições de ensino 

precisaram se reorganizar em caráter emergencial, 

primeiramente com a suspensão das aulas e depois com a 

implantação do sistema remoto de aulas. 

Neste contexto, a Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR), em atendimento aos protocolos sanitários 

emergenciais, nacionais e internacionais, interrompeu o 

ensino presencial em março de 2020. Assim, era necessário 

regulamentar e organizar os processos educativos no novo 

formato. Após diversas reuniões, o Conselho de Graduação e 

Educação Profissional (COGEP) publicou a Resolução nº 

19/2020, visando regulamentar a operacionalização das 

atividades didáticas não presenciais (ADNP) dos cursos de 

graduação da UTFPR.  
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No entanto, essas orientações contemplaram as 

atividades de ensino, ou seja, a ministração das disciplinas que 

constituem os currículos dos cursos de graduação e pós-

graduação, não contemplando as atividades de pesquisa e 

extensão que compõem as atividades de ensino, a tríade em 

que se sustentam as ações universitárias. Compreendendo que 

a pesquisa e a extensão são parte fundante da ação 

universitária e que a extensão universitária tem como 

característica e objetivo principal a proximidade com a 

comunidade, este trabalho buscou compreender se e como se 

desenvolveram as ações de extensão universitária no cenário 

de pandemia da COVID 19 e atividades remotas. 

Para compreender tal questionamento, elencamos como 

objeto de estudo o cenário vivenciado na Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Visto que o ensino 

foi retomado emergencialmente no sistema remoto, foi 

possível manter o sentido das ações de extensão, que 

ultrapassam os espaços da instituição de ensino superior? 

Para responder a essas perguntas, foram analisados 

documentos institucionais para verificar as ações 

extensionistas na UTFPR entre os anos de 2020 e 2021, 

período em que vigorou o sistema de ensino remoto. 
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2 METODOLOGIA 

 A pesquisa lançou mão dos pressupostos da pesquisa 

qualitativa, exploratória e da metodologia de análise 

documental. Os documentos consultados foram o relatório de 

autoavaliação institucional e editais relacionados à extensão, 

disponibilizados no sítio eletrônico da universidade, 

analisados por meio da análise documental. 

 Para análise dos dados optou-se pelos pressupostos de 

Análise de Conteúdo de Bardin (2011). Sobre os resultados 

obtidos foram realizadas inferências tendo como base o 

referencial bibliográfico utilizado e a questão 

problematizadora. 

 

3 LEGISLAÇÃO EXTENSIONISTA BRASILEIRA: 

FORMAÇÃO CIDADÃ E MELHORIA SOCIAL 

 

 As ações de extensão desenvolvidas nas universidades 

fazem parte do famoso tripé que compõe a área de atuação 

destas instituições de ensino, pesquisa e extensão. Jezine 

(2001, p. 17) compreende que a extensão pode auxiliar na 

transformação do contexto social, cultural e político do 
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indivíduo, ou seja, trata-se de ações desenvolvidas com e 

para a comunidade. 

A compreensão do aspecto social da extensão culminou 

na criação do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 

Instituições de Educação Superiores Públicas Brasileiras - 

FORPROEX em novembro de 1987. A partir desse espaço, a 

extensão nas universidades brasileiras passou a ter caráter 

educativo articulado ao ensino e a pesquisa (GADOTTI, 2017). 

A Constituição de 1988, em seu Art. 207, refere-se à 

extensão como uma obrigação das universidades, tendo essa 

como um dos pilares do ensino superior, parte do princípio 

de “[...] indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” 

(BRASIL, 1988). A Lei de Diretrizes e Bases de 1996 

(BRASIL 1996, Art. 43) é mais explícita no que concerne ao 

papel da extensão no ensino superior, apontando sua relação 

direta com a sociedade, em “[...] promover a extensão, 

aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 

pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição” 

(BRASIL, 1996, Art. 43).   

 Afunilando-se na legislação da extensão, as Diretrizes 

para a Extensão na Educação Superior Brasileira, relaciona a 
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formação docente com a sociedade, mediada por uma 

interação dialógica (BRASIL, 2018). A concepção e a prática 

da extensão podem ser sintetizadas da seguinte forma: 

interação dialógica, formação cidadã dos estudantes e 

transformação mútua.  

A Interação dialógica compreende que a comunidade 

acadêmica tem algo a contribuir com a sociedade, assim como 

a comunidade externa pode contribuir para o 

desenvolvimento da academia. Nessa direção, a natureza da 

formação do estudante passa a ter um caráter de formação 

cidadã, devido a esse contato prévio com a sociedade. O 

resultado esperado é uma transformação mútua, da 

comunidade acadêmica, que passa a ter uma compreensão 

mais ampla dos problemas da sociedade, ajustando suas 

práticas de ensino e de pesquisa à realidade social. Outro 

aspecto importante, a sociedade também é transformada, pela 

prestação de serviços, treinamentos, tendo sua própria visão 

sobre o papel da universidade ajustado (BRASIL, 2018).   

A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é 

teoricamente conhecida. No entanto, do ponto de vista 

prático, nem sempre é fácil defini-la. Assim, o documento, em 

seu Art. 7º, faz uma definição explícita: “São consideradas 
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atividades de extensão as intervenções que envolvam 

diretamente a comunidade externa às instituições de ensino 

superior e que estejam vinculadas à formação do estudante” 

(BRASIL, 2018).  O esquema a seguir pretende representar a 

relação entre os diferentes sujeitos envolvidos na extensão:  

 

Figura 1:  
A extensão na formação do estudante  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: BRASIL, 2018. Desenvolvida pelos autores 

 

Do ponto de vista formativo, a extensão cumpre 

também um papel social com o futuro profissional, ao inseri-

lo em projetos na sociedade externa. Nessas atuações, em 

qualquer modalidade, o estudante tem um olhar para a 
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realidade concreta da sua área de formação, contato este, por 

vezes, mais intenso do que o próprio estágio curricular.  

Na outra ponta, a comunidade, seja externa ou mesmo 

acadêmica, terá a oportunidade de vivenciar processos 

formativos e/ou experiências únicos. No contexto brasileiro, 

não é difícil encontrarmos serviços oferecidos pelas 

instituições de ensino superior à população mediados por 

ações extensionistas. Algumas vezes, as pessoas não teriam 

acesso a esses serviços por outros meios. 

Apesar de sua importância, a extensão universitária ainda 

se desenvolve de forma pontual por meio de projetos. Com a 

intenção de prever a extensão nos projetos pedagógicos dos 

cursos e assim contemplar todos os estudantes, a Resolução 

nº 7, de 18 de dezembro de 2018, estabeleceu a 

curricularização da extensão, ou seja, a partir deste documento 

os cursos de graduação precisarão prevê em seus Projetos 

Pedagógicos de Curso (PPC) ações extensionistas que pesem 

10% da carga horária total do curso. 

 

 

 



 
 

Página 43 

 

4  A UTFPR A EXTENSÃO E A PANDEMIA 

 

 Seguindo a legislação nacional, a UTFPR, em seu 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI), reconhece a 

importância da extensão como: 

 

O contato com a comunidade constitui-se espaço privilegiado para a 

socialização do conhecimento produzido na Instituição, assim como para a 

criação de novos conhecimentos que possam contribuir para o 

desenvolvimento socioeconômico e deve ser, por esses motivos, preocupação 

fundamental da UTFPR (UTFPR, 2020, p. 21).   

 

 Se os estudantes são profissionalmente beneficiados 

pela interlocução com a sociedade, ela também pode ser 

favorecida por tais ações. Neste cenário, a UTFPR atende os 

pressupostos do Plano Nacional de Extensão:  

 

[...] que propõe três eixos integradores: Áreas Temáticas, Território e Grupos 
Populacionais O eixo Áreas Temáticas têm por objetivo nortear a sistematização das 
ações de Extensão Universitária em oito áreas correspondentes a grandes focos de 
política social O eixo Território destina-se à promoção da integração, em termos 
espaciais, das ações extensionistas, assim como das políticas públicas com as quais 
elas se articulam.  O eixo Grupos Populacionais busca promover a integração das 
ações extensionistas, assim como a das políticas públicas com as quais elas se 
articulam, em grupos populacionais específicos, especialmente os excluídos e aqueles 
em situação de vulnerabilidade social (FORPROEX, 2012, p. 43-44).   

 

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR) conta com treze campi, que atendem praticamente 
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todas as regiões do estado do Paraná, na região Oeste estão os 

Campi Toledo, Medianeira, Santa Helena; na região Sudoeste 

situam-se os campi Dois Vizinhos, Pato Branco e Francisco 

Beltrão; na região Centro-oeste, Campo Mourão; na região 

norte, os Campi Londrina, Apucarana e Cornélio Procópio; na 

região sul, os Campi Guarapuava e Ponta Grossa e na região 

leste o Campus Curitiba  conforme indicado na figura 2.  

Figura 2: 
Abrangência da UTFPR no estado do Paraná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.utfpr.edu.br/comunicacao/design/mapa-parana-com-todos-

os-campus-da-utfpr/mapa-campus-da-utfpr/view 

 

 

http://www.utfpr.edu.br/comunicacao/design/mapa-parana-com-todos-os-campus-da-utfpr/mapa-campus-da-utfpr/view
http://www.utfpr.edu.br/comunicacao/design/mapa-parana-com-todos-os-campus-da-utfpr/mapa-campus-da-utfpr/view
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 Com campi em diferentes regiões do estado, a 

universidade pode desenvolver ações extensionistas com 

vistas à formação profissional e ao atendimento às 

comunidades onde está inserida.  

As atividades de extensão são classificadas em 

diferentes tipos: programa, projeto, cursos e oficinas, eventos, 

e apoio tecnológico e são destinadas tanto para comunidade 

externa quanto para a comunidade interna. 

Assim como todo e qualquer ser humano, como toda e 

qualquer instituição, as universidades sofreram grande 

impacto no desenvolvimento de suas ações durante a 

pandemia da COVID-19. As atividades de ensino precisaram 

ser adaptadas ao modelo de ensino remoto, que por vezes foi 

confundido como o ensino a distância. 

A depender de sua natureza, muitas atividades de 

pesquisa foram suspensas e até mesmo encerradas. Neste 

cenário a extensão foi duramente atingida uma vez que sua 

característica principal é o contato com a comunidade seja 

interna ou externa.  

Apesar disso, muitos projetos foram mantidos, outros 

foram encerrados e outros ainda foram criados. Na seção a 
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seguir apresentamos dados referentes à extensão na UTFPR 

durante o período de pandemia e atividades remotas. 

 

4.1 OS PROJETOS DE EXTENSÃO  
DURANTE A PANDEMIA 

  
Embora os campi da UTFPR estivessem fechados de 

março de 2020 a setembro de 2021, os editais de extensão 

continuaram a ser ofertados.  

O relatório de gestão do ano de 2020 demonstra que o 

número de programas e projetos de extensão caiu praticamente 

pela metade, retomando os números de 2015. Eles refletem as 

limitações sociais que ocorreram durante o período.   

 

Quadro 1:  
Programas e Projetos de Extensão da UTFPR 

 
Fonte: UTFPR, 2021. Elaborado pelos autores. 
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Além dos números, é preciso refletir sobre a natureza 

dos projetos de extensão ocorridos durante os anos de 2020 e 

2021. Mesmo remotamente, as ações de extensão 

continuaram ocorrendo nos 13 campi da instituição. Muitas 

dessas ações se voltaram para, em alguma medida, auxiliar a 

comunidade acadêmica e a sociedade nas novas demandas que 

a pandemia impôs.   

 

4.2 ANÁLISE DOS PROJETOS 

 

Apesar da Pandemia e do ensino remoto, em 2020 e em 

2021, a Pró-Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias 

(PROREC), em conjunto com a Diretoria de Extensão 

(DIREXT) abriram inscrições para submissões de projetos de 

extensão, inclusive com concessão de bolsas.  

Conforme o resultado do Edital PROREC 02/2020, 

publicado em 15 de junho de 2020, foram selecionados 325 

projetos. Desses, dois projetos tinham títulos diretamente 

relacionados à COVID-19, foram eles: “COVID-19 e agora?” 

e “Apoio ao abastecimento alimentar em tempo de COVID-

19”. É importante esclarecer que, seguindo os protocolos, a 

maioria dos projetos executados ocorreram de forma remota.  
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Em 2021, foram classificados 219 (duzentos e 

dezenove) projetos, o resultado final, do Edital PROREC 

03/2021, foi publicado em 15 de maio de 2021. Percebe-se 

uma redução de mais de 100 (cem) projetos. Pode-se afirmar 

que, em 2021 havia uma expectativa de retorno iminente. Já 

em 2022, as incertezas eram maiores, o que pode ter 

motivado a redução no número de projetos. No que diz 

respeito aos títulos dos projetos de 2022, houve acréscimo 

de projetos com relação direta com a pandemia da COVID-

19, foram eles: “Incubação da associação feira permanente 

de economia popular e solidária: ações para gerar trabalho e 

renda no contexto da pandemia COVID-19”, “Detecção 

molecular do Coronavírus (SARS-COV-2) em alunos, 

servidores e comunidade da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná” e “Diagnóstico da Covid-19 por PCR em 

tempo real (RT- GPCR) no Sudoeste do Paraná”.  

Além desses projetos classificados nos editais publicados 

pela Pró-Reitoria de extensão, alguns campi também se 

organizaram individualmente e propuseram ações de extensão 

específicas para a pandemia. Para exemplificar, o campus de 

Apucarana, lançou o Edital DIREC-AP 01/2020 visando 

apoiar projetos de transferência tecnológica de produtos, 
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processos ou serviços relevantes no contexto da pandemia do 

COVID-19, foi disponibilizado neste edital o valor total de R$ 

16.000,00 (dezesseis mil reais), os projetos selecionados foram: 

 

✔ Desenvolvimento de sistema positive end-expiratory 

pressure (PEEP) para ventilador pulmonar. 

✔ Produção de sabões em barra e líquido para 

distribuição a famílias em situação de 

vulnerabilidade.  

✔ Interface homem-máquina com display gráfico 

aplicado a ventilador pulmonar para combate 

COVID-19.  

✔ Câmara de baixo custo de desinfecção por radiação 

ultravioleta.  

✔ Moda e saúde na prevenção do coronavírus.  

✔ Confecção de máscaras de proteção para combate 

ao coronavírus.  

✔ Produção de máscaras caseiras para atender a 

comunidade de Apucarana. 

✔ Kit do afeto. 
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Mesmo em um momento em que o Campus precisou 

repensar o formato das suas atividades nas diferentes áreas de 

atuação, a extensão continuou buscando o diálogo com a 

sociedade e a melhor forma de atender as necessidades até 

então desconhecidas. No entanto, percebe-se que os recursos 

financeiros foram baixos, o valor médio total do recurso ficou 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por projeto.  

 

4.3 RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO DA UTFPR 

 

O relatório de autoavaliação é um documento anual 

obrigatório, elaborado pelas universidades e exigido pelo 

Ministério da Educação. Nesse documento, a instituição relata 

os desafios e melhorias implantadas, de acordo com o Plano 

de desenvolvimento institucional (PDI).  

No documento referente ao ano de 2020, diversos 

campi comentaram sobre o impacto da pandemia na 

extensão, bem como, sobre alguns dos procedimentos 

adotados durante esse período.  

O campus de Dois Vizinhos, por meio da Diretoria 

de Relações Empresariais e Comunitárias, ofereceu 

suporte remoto aos projetos em execução.  Neste período, 
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a forma de abordagem do público foi por meio de envios 

de e-mails (UTFPR, 2021). 

O Campus de Pato Branco descreveu no relatório as 

seguintes ações: 

 
 
A direção de relações empresariais e comunitárias apesar da COVID-19, desenvolveu 
diversas ações em 2020, como a parceria entre UTFPR e Secretaria Municipal de 
Assistência Social: UTFPR se engaja à Campanha Municipal de Arrecadação de 
Doações; "UTFPR em Inter(Ação)"; Divulgação nas redes sociais e canais oficiais da 
Instituição de um material intitulado "Saúde mental em tempos de coronavírus”; 
Clube de Leitura Virtual; Doação de ovos de Páscoa para o Lar dos Idosos; 
Encomendas de produtos da Feira de Produtos Orgânicos (FEPOUT); oferta de 4 
cursos gratuitos on-line e certificados pela Cisco Systems, no Programa Escola Pato 
Branco Digital; Professores de química ensinam receita de sabão glicerinado; 
Brincando e aprendendo - GEAstro oferta atividades lúdicas voltadas ao ensino da 
Astronomia e Astronáutica para crianças; GEAstro abre etapa para submissão de 
trabalhos (desenho, livrinho, tirinha, história, etc) produzidos por estudantes de até 
14 anos; Um poema por dia... A poesia em tempos de pandemia!; o núcleo de apoio 
ao estudante (NUAPE) divulgou dicas de estudo e planejamento para os acadêmicos; 
Convite para Clube de Leitura Virtual: "Caminhos Escrevividos”; Programação das 
atividades do Projeto de Extensão "Movie Talks"; Retorno às atividades do Projeto 
de Extensão “Parceria Universidade Escola”; Convite do NUAPE: "Café com 
Debate - (Im)Produtividade e sentimento de culpa"; Projeto “COLETivizando 
Ideias” convida para a ação de extensão “Eu li este livro...”; Convite do NUAPE: 
"Café com Debate - Vida pessoal + vida acadêmica + vida profissional = Como 
lidar?"; parceria na organização do evento chamado TECSUL, promovido pela 
Prefeitura de Pato Branco em associação com outras instituições, resultando na 
primeira edição 100% digital (UTFPR, 2021, p. 94). 
 
 

O Campus Toledo também desenvolveu um projeto 

para auxiliar a comunidade no enfrentamento da pandemia. O 

projeto em questão propôs produzir álcool em gel e álcool 

líquido, tal projeto contou com a participação de professores 

e de alunos (UTFPR, 2021).  
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Neste contexto, a pandemia também se tornou uma 

oportunidade de aproximar a universidade da sociedade, 

possibilitando ações diretas e rápidas de apoio à comunidade: 

“O contato do pesquisador com os problemas reais da 

sociedade [...] estimulam-no a buscar sempre maior preparo 

em sua área de atuação, como condição para responder aos 

desafios que lhe são postos” (UTFPR, 2018, p. 30). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreende-se que, em situações emergenciais, como 

as vividas em 2020 e 2021 com a pandemia da COVID-19, as 

ações de extensão têm um importante papel no 

aprofundamento das relações da universidade com a 

sociedade. Tal condição se dá, pois, as ações extensionistas 

são, por vezes, o único meio de acesso a alguns tipos de 

serviço à população. Nesse sentido, ainda que remotamente, 

elas são essenciais no desenvolvimento acadêmico do 

estudante e na vida da comunidade atendida.   

O contexto apresentado descreve uma característica 

importante presente nas universidades públicas: a prestação de 
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serviço à comunidade por meio das ações de extensão. Também 

caracteriza o papel destas instituições nas demandas sociais. 

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR), assim como as demais instituições de ensino, 

precisou adaptar-se à nova realidade. As ações de extensão 

proporcionaram serviços importantes à comunidade. 

Mesmo a extensão não tendo sido objetivo de discussões 

mais profundas durante o tempo do fechamento dos campi 

devido a pandemia, os projetos de extensão mantiveram o 

fluxo normal. Muitos desses projetos se voltavam 

especificamente às condições e problemas que emergiram no 

ponto alto da pandemia da COVID-19.  

A extensão foi essencial para muitas pessoas afetadas não 

só pela doença, mas também por seu reflexo na sociedade. Os 

projetos extensionistas se tornaram ou se reafirmaram como 

um apoio no acesso à saúde física, mental, higiene, etc., a uma 

expressiva parcela da população. 

Cabe ressaltar que apesar das universidades públicas 

serem mantidas pelo governo, o orçamento é anual, ou seja, 

nenhuma instituição em seus planejamentos anuais previu o 

cenário devastador da pandemia e, portanto, tais projetos 

foram frutos de decisões institucionais baseadas na realidade 
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de cada local onde estas instituições estão inseridas e gozando 

da autonomia universitária. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como ponto de partida considerações 

sobre a influência exercida pelo Banco Mundial (BM) na 

política macroeconômica brasileira, tendo em vista que traz 

reflexos imediatos nas políticas sociais e, consequentemente, 



 
 

Página 57 

 

nas políticas educacionais. Com isso, a análise parte da 

perspectiva de globalização do capital, decorrente das 

transformações sociais que ocorreram com a crise estrutural 

do mesmo na década de 1970 e da solução iminente trazida 

pela reestruturação produtiva. 

O principal objetivo do texto é analisar a relação entre 

Estado Avaliador e as recentes orientações do Banco Mundial 

para as políticas educacionais brasileiras. 

Assim, nosso estudo contou com uma pesquisa 

bibliográfica e documental, de abordagem qualitativa e que 

contou com os seguintes procedimentos metodológicos: 

levantamento e leitura de bibliografias sobre concepções os 

impactos das políticas educacionais de avaliação que 

demonstram a necessidade de ajustes e melhorias nos 

instrumentos e meios utilizados para a melhoria da qualidade 

da educação. Pontuamos que a análise está centrada no 

documento do Banco Mundial (2017) e no documento do 

IPEA (2018), que subsidiam ações e apontamentos nas 

políticas educacionais com o intuito de promover a regulação 

por meio do Estado Avaliador. 

 

 



 
 

Página 58 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Considerando as determinações da sociedade classista, 

nossas considerações, aqui delineadas, pautam-se sob o 

entendimento de que o mercado é a mola propulsora para o 

crescimento e acumulação do capital. A partir da década de 

1990, ocorreram grandes modificações, especialmente na 

educação, devido ao processo de globalização e ascensão do 

neoliberalismo. Assim, a nova configuração socioeconômica 

propõe uma focalização de suas prioridades na educação 

básica como estratégia principal para o alívio da pobreza, 

provenientes das relações de produção capitalistas. 

A partir da década de 1990, observamos que há uma 

reconfiguração dos serviços sociais prestados pelo Estado, 

tendo como base uma fundamentação economicista que tem 

por objetivo reestruturar produtivamente a sociedade em 

meio às diversas modificações ocorridas. Uma das áreas 

afetadas por estas modificações é a educação pública como 

parte fundamental da estrutura da sociedade capitalista, 

apresentando interações entre o Estado e o processo de 

reestruturação produtiva. O foco da globalização está no 

incentivo ao privado por meio de mecanismos de cooperação 
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e assistência, na diminuição de direitos e da participação do 

Estado como provedor, descentralizando o financiamento, 

por outro lado, amplia e cria mecanismos de controle e 

regulação. A mediação que o Estado toma como ponto de 

partida, tendo em vista a demanda advinda do mercado e seus 

direcionamentos são constituídos pelas instituições e/ou 

organismos internacionais de cunho regulador e que 

estabelecem diretrizes para que os países possam alcançar o 

status de desenvolvido econômico. 

O direcionamento apregoado pelo Banco Mundial, 

perpassa as políticas e programas de construção dos sistemas 

de ensino do país e consequentemente da avaliação em larga 

escala influenciando nas medidas e iniciativas de formulação 

e implementação para o “melhoramento” da qualidade da 

educação pública no Brasil. 

Nesse sentido, buscamos compreender as reformas 

educacionais como parte do processo de globalização do 

sistema capitalista. Partindo, desse pressuposto, da reforma 

do Estado, pois: 

 
Depois disso, consolidou-se a “integração” da economia brasileira à globalização 
econômica, através dos mecanismos produzidos pela implantação do Plano Real, em 
1994, reforçados com outras reformas institucionais, sociais, econômicas e políticas, 
implementadas nos Governos FHC (1995 -2002) E Luiz Inácio Lula da Silva (2003-
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2006), com vistas à modernização, flexibilização, abertura e integração econômica ao 
mercado competitivo internacional [...] (DEITOS, 2006, p. 73, Grifos do autor). 

  
Observamos que o modelo da administração pública 

gerencial, em consonância com a globalização, contribui para 

o desenvolvimento de um Estado Avaliador focalizando suas 

ações nos resultados e não os recursos ou na sua distribuição, 

estes devem ser os parâmetros para os resultados. Para que 

isso ocorra, o Estado adota e implementa estratégias de 

participação, avaliação e aferição de rendimentos e 

desempenho a serem explicitados sob a forma de rankings. 

A política educacional ganhou relevância nesse contexto 

de internacionalização, em especial a partir da reestruturação 

produtiva que contribuiu para o alinhamento das diretrizes 

curriculares da educação básica aos fundamentos do mercado. 

Em partes, esse ajuste é justificado, pelo discurso neoliberal, 

como uma necessidade diante do mal gerenciamento dos 

recursos empregados nos sistemas de ensino, evidenciados 

pelos escores obtidos por meio das avaliações em larga escala. 

Segundo o documento do Banco Mundial, intitulado 

“Um ajuste justo” (2017), ainda há ineficiência tanto na gestão 

da educação quanto nas informações obtidas por meio das 
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avaliações em larga escala, isto é, evidenciado e deve 

reformulado para melhoria da qualidade, assim:  

 
A ineficiência do gasto em educação básica no Brasil é elevada e vêm 
aumentando. Uma Análise Envoltória de Dados (DEA)82 com dados do PISA da 
OCDE sobre educação no Brasil e em outros países latino-americanos demonstra 
que as escolas brasileiras são relativamente ineficientes no uso de recursos (DEA 
orientada a insumos). Ademais, a ineficiência média aumentou de cerca de 45% em 
2006 para 55% em 2012. Embora os gastos por aluno tenham aumentado, a maioria 
das escolas não conseguiu melhorar o desempenho, o que resultou em menor 
produtividade geral. A eficiência e o desempenho estão correlacionados: as escolas 
com os melhores resultados são, também, as mais eficientes. Os 25% de escolas com 
o melhor desempenho são, na média, 20% mais eficientes que as escolas no segundo 
quartil (BANCO MUNDIAL, 2017, p. 124-125). 

  
A gestão educacional passa, então, a ser utilizada como 

um dos mecanismos chave para a construção desse sistema 

educacional tido como de “qualidade, eficiente e eficaz”, 

sendo que: 

 
Para dar conta da reprodução da lógica do capital é preciso que a escola, assim como 
outras organizações sociais, se ocupe daquilo que estamos chamando aqui de 
controle ideológico do trabalho. Essa tarefa será desempenhada não apenas através 
da difusão/socialização de hábitos e atitudes, mas a partir da adoção dos 
mecanismos/estratégias empregados pela administração/gestão que se desenvolve, 
não apenas nas empresas capitalistas, mas em um conjunto de 
organizações/instituições sociais. A escola reproduz a lógica do capital no espaço 
da difusão do conhecimento, mas também no da organização do trabalho que é por 
ela realizado (ZANARDINI, 2006, p. 16). 

 
Assim, as reformas implementadas a partir dos anos 

1990, buscavam justificar a “política avaliativa como 

mecanismo de controle social por meio da valorização dos 

resultados enquanto fins em si mesmos. O artifício político 
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que a respalda pode ser detectado na proposição e 

importância creditada ao processo de descentralização” 

(ZANARDINI, 2008, p. 97).  

A partir desse pressuposto, ocorreu uma reorientação no 

processo de descentralização por parte do Estado em seu 

sentido provedor, passando para os cidadãos o poder de 

escolha, uma vez que são considerados consumidores de uma 

mercadoria. Assim, alguns aspectos como o individualismo, a 

responsabilização e o controle social podem ser apontados 

como instrumentalização deste processo. 

No que se refere à economia, sob a ótica gerencial, o 

aparelho do Estado deve centrar suas atividades na regulação, 

buscando uma mediação entre a qualidade e produtividade 

devidamente exposta, no caso da educação, por meio da 

avaliação do desempenho escolar, possibilitando entre outras 

perspectivas a competitividade (entre escolas e indivíduos) 

requerida pelo mercado. Em termos sociais, o papel do 

Estado tem a função de implementar e financiar políticas 

públicas que possam atrair o mercado, as empresas e a 

comunidade para partilhar das responsabilidades dos bens e 

serviços públicos prestados e voltados principalmente para a 

educação, campo este que perpassa pela formação do sujeito. 
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Dessa forma, observamos esse crescente argumento de 

avaliar as diferentes esferas educacionais e seus diferentes 

sujeitos para que possam atingir a qualidade exigida e 

requerida para estar em consonância com a globalização, 

assim, notamos que há uma referência a modelos avaliativos 

que empreguem esta perspectiva como citado no documento 

do Banco Mundial: 

 
No Brasil não faltam experiências positivas e inovadoras de como melhorar a 
qualidade da educação com recursos limitados. Inovações na gestão escolar no 
estado do Ceará demonstraram como melhorar significativamente os resultados de 
aprendizagem por meio de incentivos ao desempenho (Figura 95). No Ceará, a 
distribuição da receita tributária estadual (o ICMS) é baseada no índice de qualidade 
da educação de cada município. O Ceará também realizou intervenções na 
aprendizagem dos alunos, tais como o Programa de Alfabetização na Idade Certa 
(PAIC) e introduziu o fornecimento aos professores de materiais de ensino e 
alfabetização pré-elaborados. No Amazonas, os professores são avaliados pouco 
tempo após a sua contratação, e somente os melhores são mantidos. Um curso online 
obrigatório de duas horas e uma avaliação final são requisitos para todos os 
professores durante seu estágio probatório. Os estados do Rio de Janeiro e 
Pernambuco introduziram um bônus para os professores e funcionários com base 
no desempenho das escolas. O Rio de Janeiro também eliminou a nomeação política 
de coordenadores regionais e diretores de escolas, além de introduzir uma avaliação 
de desempenho anual para diretores escolares e regionais, e reuniões regulares para 
disseminar os resultados e dar destaque às escolas com desempenho melhor. Todas 
essas experiências se mostraram custo-efetivas, não somente melhorando o 
desempenho dos alunos, mas também aumentando a eficiência do gasto público em 
educação (BANCO MUNDIAL, 2017, p. 131). 

 

As proposições para as políticas de avaliação em larga 

escala, tendo em vista a verificação e mensuração dos 

problemas nos sistemas de ensino, resultam na introdução de 

novas técnicas e modelos de sistemas de ensino, gestão 
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educacional, currículo, financiamento e avaliação. Nesse 

sentido, o foco de análise proposto é analisar como as 

Experiências Exitosas, principalmente, por meio das avaliações 

em larga escala afetam a Gestão e, consequentemente, o 

Currículo nos sistemas de ensino brasileiro. 

Para Souza e Oliveira (2003, p. 881), a avaliação como 

instrumento de gestão educacional tem como finalidade o 

controle de resultados por parte do Estado, compreendendo 

como o “[...] estabelecimento de parâmetros para a 

comparação e classificação de desempenhos, estímulo por 

meio de premiação, possibilidade de controle público do 

desempenho do sistema escolar”. 

Segundo o discurso do Banco Mundial (2017), as 

proposições para que o gasto em educação seja eficiente e 

consiga chegar ao esperado, diante das demandas do sistema 

capitalista gira em torno de dois eixos, o segundo 

principalmente, demonstra o uso do controle social por meio 

das avaliações em larga escala, para realizar com precisão o 

consenso de uma educação com qualidade, sustentada pelos 

escores. No trecho a seguir, observamos: 

 
(ii) Expandir e compartilhar experiências positivas de gestão escolar que 
demonstraram bons resultados em vários estados e municípios do país. Alguns 
bons exemplos de intervenções que poderiam ser replicadas são: a nomeação dos 
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diretores escolares com base em seu desempenho e experiência (e não por 
indicações políticas); o pagamento de bônus aos professores e funcionários com 
base no desempenho das escolas; a adaptação das políticas estaduais a 
necessidades locais específicas; o compartilhamento de experiências e melhores 
práticas; e o destaque às escolas com desempenho melhor. A contratação de 
empresas privadas para o fornecimento de serviços de educação também poderia 
melhorar o desempenho e a eficiência dos gastos públicos com educação. As 
escolas charter provavelmente teriam mais flexibilidade para gerir seus recursos 
humanos. Por poderem ser penalizadas por mau desempenho, elas baseariam as 
decisões sobre contratação, demissão, promoções e salários no desempenho 
individual dos professores, e não em sua estabilidade ou antiguidade. No entanto, 
talvez sejam necessárias novas leis federais, estaduais e municipais para permitir 
PPPs no Ensino Básico (BANCO MUNDIAL, 2017, p. 137). 

 

Diante dessas considerações, o Estado passa a ser visto 

como mecanismo de controle de ações e estratégias para as 

políticas educacionais e cada vez menos tem se mostrado 

como provedor dessas políticas. Nesse sentido, direciona a 

responsabilidade de prover a parcerias estabelecidas em 

âmbito civil, para concretizar e implementar uma nova 

perspectiva de ensino e um modelo a ser seguido, por todas 

as áreas sociais.  

Como há um descompasso, segundo os neoliberais, 

entre a educação e o setor econômico, os conteúdos e 

currículos educacionais das redes de ensino, necessitam de 

uma nova mudança para que pudessem atender às novas 

demandas do cenário globalizado. 

Assim, destacamos que há um grande impacto das 

orientações do Banco Mundial para o novo ciclo de ajustes 
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neoliberais no Brasil. No cenário atual, evidenciamos que a 

partir do novo regime fiscal houve a criação de precedentes 

para a atuação do BM de forma mais incisiva, e para a 

legitimação da privatização do setor educacional, ao 

mencionar e implementar as PPPs. 

O documento citado, demonstra que o Banco Mundial 

opera na perspectiva de fragilizar ainda mais o financiamento 

da educação básica no Brasil, além de incentivar as reformas, 

objetivando concluir de forma rápida às mudanças 

demandadas pelo mercado e em consonância com a forma 

operacional do sistema capitalista e a exploração da mão de 

obra dos países de capitalismo periférico. As recomendações 

dadas pelo BM, para a superação da crise, seguindo a 

perspectiva indicada em seu nome, utiliza-se por meio do 

“ajuste justo”, categorias da esfera privada como eficiência, 

qualidade, produtividade e também modelo de experiências 

exitosas, trazendo sua relação direta com a redução de gastos 

e a focalização de uma série de políticas sociais, com a 

justificativa de que:  

 
Após um período de estabilidade econômica, altas taxas de crescimento e redução 
substancial da pobreza, o Brasil enfrenta hoje grandes desafios para lidar com seus 
gastos públicos. O crescimento das despesas primárias superou o PIB mesmo 
durante a fase favorável do super ciclo das commodities. O gasto tornou-se cada vez 
mais engessado pela rigidez constitucional em categorias como folha de pagamento 
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e previdência social, deixando quase nenhum espaço para despesas discricionárias e 
de investimento (BANCO MUNDIAL, 2017, p. 1). 

 
Com base nessas elucidações, o documento denominado 

“Lições de Experiências Exitosas para Melhorar a Educação 

em Regiões com Baixos índices de Desenvolvimento” 

publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), de 2018, aborda como a gestão deveria se pautar em 

um novo movimento realizado pelas políticas de avaliação, 

entendida como Experiências Exitosas. 

O documento tem a iniciativa de demonstrar as práticas 

de alguns lugares do Brasil, que mesmo estando em um 

contexto social de desigualdade, buscam por meio de políticas 

educacionais sanar as barreiras para conseguir atingir o escore 

almejado. Segundo o documento: 

 
Exceções como essas ganham notável importância na área da gestão pública. Elas 
sinalizam que é possível ter Educação de qualidade em contextos historicamente 
desfavorecidos – de modo que se possa romper, por exemplo, a “corrente 
transmissora” do analfabetismo entre gerações de cidadãos de determinada localidade 
–, assim como apontam que aportes financeiros não bastam para que o processo 
educativo seja efetivado a contento. Buscar compreender essas experiências coloca-
se então como algo promissor para a Educação em nosso país, sendo particularmente 
oportuno no momento atual. Além da crise fiscal por que passa o Brasil, clamando 
pela redução e racionalização dos gastos públicos, encontra-se em discussão a 
reestruturação do principal mecanismo de financiamento da Educação Básica, o 
FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação) (IPEA, 2018, p. 2). 

 
Essa proposta de construção de políticas educacionais 

voltadas às práticas exitosas está fundamentada em um 
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sistema de colaboração federativa sustentado por um tripé: 

 
Esse regime de colaboração consubstancia-se em três tipos de políticas que, 
funcionando de maneira articulada, se reforçam sinergicamente: Avaliação, 
Bonificação e Capacitação. Elas constituem as recomendações de políticas 
apresentadas neste relatório, por atenderem aos seguintes critérios: são passíveis de 
replicação; possuem amparo legal; são financeiramente viáveis; e levam a bons 
resultados (IPEA, 2018, p. 3). 

 
Para atingir a dimensão política e ideológica, no Brasil, a 

BNCC faz parte da continuidade de mudanças ocorridas no 

sistema educacional, justificada como um mecanismo para a 

melhoria do IDEB. Em decorrência disso, ocorre o processo 

de padronização, que se faz necessária, segundo o discurso 

oficial, pois favorece a quantificação da qualidade de ensino 

no país, por meio da avaliação em larga escala 

(GONÇALVES, 2020). 

Ao definir quais as competência e habilidades necessárias 

para a educação de “qualidade”, o documento explicita suas 

intenções de estruturação da política educacional no país, 

assim, está em consonância com as teses defendidas pelos 

neoliberais que dão sustentação ao sistema capitalista, 

contribuindo para sua manutenção. Esse novo sentido dado 

às avaliações em larga escala demonstradas pelas exceções, 

que são as Experiências Exitosas, buscam a partir das relações 

entre as políticas de avaliação, as políticas de gestão 
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educacional e as políticas curriculares pelo consenso em 

constante movimento afirmar o controle social exercido 

dentro do ambiente escolar. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Consideramos como principais resultados desse estudo a 

análise dos ajustes do Banco Mundial por meio das ações do 

Estado avaliador e seus desdobramentos nas avaliações em 

larga escala que afetam a gestão, e, consequentemente, o 

currículo nos sistemas de ensino brasileiro.  

 Uma das formas de interferência do Estado Avaliador na 

gestão escolar foi representada pela análise das denominadas 

práticas exitosas que são utilizadas como exemplos a serem 

seguidos pelos sistemas de ensino a fim de direcionar a 

educação às demandas do mercado e da economia para 

ampliação e manutenção do sistema capitalista. 

Esse processo interfere diretamente no cotidiano escolar 

e nos sujeitos que ali estão inseridos, assim, ocorre também a 

culpabilização desses sujeitos que ficam com a 

responsabilidade de seguirem exemplos exitosos de projetos 

para ampliação e aperfeiçoamento de habilidades e 
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competências, estas influenciadas pela demanda do mercado 

e de suas atribuições para cada etapa da produção e do 

trabalho dentro do sistema capitalista. 

A lógica gerencial, ponto de partida da reforma do 

Estado nos anos de 1990, no Brasil, alinha-se às novas 

demandas do mercado, às orientações de ajustes proferidas 

pelo BM provocando mudanças nas políticas educacionais. 

Os resultados das avaliações em larga escala, têm servido 

de referências para indicar o que é uma gestão escolar de êxito 

e o que as escolas que não obtiveram “êxito” precisam trilhar 

para obter a mesma performance. Um dos indicativos para tal, 

é a reestruturação curricular que tem a BNCC como 

orientação da formação para educação básica. 

Portanto, como expressão recente do Estado Avaliador, 

notamos o alinhamento entre gestão escolar, avaliação em 

larga escala e currículo na direção de contribuir com 

regulações e controle de acordo com diretrizes internacionais 

que promovem o aprofundamento da perspectiva gerencial na 

forma de Estado Avaliador. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho tem origem a partir de levantamento 

bibliográfico da pesquisa desenvolvida para o Mestrado, onde 

foi apresentado a construção educacional do campo no 

Sudoeste do Paraná, tendo a participação ativa dos 
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Movimentos Sociais (DANIELI, 2014). A intenção da 

pesquisa foi apresentar a construção histórica educacional 

popular do campo no Sudoeste do Paraná, desenvolvida na 

região pelos movimentos sociais, associações e entidades. 

Aqui, evidenciamos brevemente a importância do 

cooperativismo para essa construção educacional na região. 

A educação rural no Sudoeste do Paraná, foi pensada e 

desenvolvida pelos sujeitos sociais, partindo da própria 

realidade da região. Esses agentes faziam parte de 

organizações e de movimentos sociais, que perceberam as 

dificuldades que as pessoas do meio rural enfrentavam, 

devido à falta de acompanhamento e de orientação técnica. É 

a partir dessa realidade que, associações, sindicatos, 

cooperativas e entre outros, buscaram propor um trabalho 

educacional para contribuir com uma assistência rural. 

Muitas cooperativas, no Sudoeste, surgiram a partir da 

organização dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, com 

apoio dos Missionários do Sagrado Coração de Jesus – MSC. 

Para Battisti (2003, p. 135), a criação das cooperativas tinha 

também a finalidade de atender um dispositivo legal da 

legislação trabalhista na abertura de cooperativas de consumo, 
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comercialização e crédito para beneficiar os associados, que 

eram compostos por pequenos, médios e grandes produtores. 

O que se tem registro, a primeira cooperativa aberta no 

Sudoeste foi a COMFRABEL – Cooperativa Agrícola Mista 

de Francisco Beltrão, fundada em 1964. No ano seguinte, em 

1965 surgiu a Cooperativa Agropecuária Mista de Dois 

Vizinhos (CAMDUL), hoje as duas estão extintas. As demais 

foram sendo criadas posteriormente. Na região, foram criadas 

primeiras as cooperativas de produção e depois as 

cooperativas de créditos, o exemplo da região foi a CRESOL 

– Cooperativa de Crédito Solidário1. 

Para tal levantamento bibliográfico em que se estrutura 

o presente trabalho, o referencial teórico está sustentado em 

fonte primária e histórica, o “relatório de atividades” da 

CONFRABEL, de 1969 e 1970. Contribuindo historicamente 

com a temática, traz-se discussões de autores renomados 

regionalmente (Sudoeste do Paraná), como: Elir Battisti, 

                                                           
1 O sistema CRESOL (Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária) foi o anseio dos movimentos sociais 
do Sudoeste, como ASSESOAR, Movimento Sindical, entre outros, em parceria com uma fundação da Bélgica. 
Assim está escrito no site (endereço eletrônico) da CRESOL: “O surgimento do Sistema Cresol de Cooperativas 
de Crédito Rural com Interação Solidária deu origem à construção de outro cooperativismo. No lugar de estruturas 
centralizadas e grandes unidades, optou-se por estruturas descentralizadas, com forma de rede e unidades 
pequenas, mas articuladas entre si e com a comunidade local, contribuindo assim para a democratização do crédito 
rural e para o efetivo controle social. O Sistema Cresol é fruto da luta dos agricultores familiares por acesso ao 
crédito e por uma vida digna e sustentável no campo. Em 1996, surge as primeiras Cooperativas Cresol, sendo 
três no Sudoeste do Estado do Paraná e duas no Centro-Oeste”. Atualmente o Sistema Cresol possui mais de 210 
mil famílias cooperadas e conta com agências em dez estados brasileiros. (CRESOL, 2020). 
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Claudino Domingo Veronese, Jaci Polli, entre outros; e, para 

aprofundar sobre o Cooperativismo outros autores, como: 

Assis do Couto, José D. G. López e Karl Marx. 

Para a elaboração deste trabalho, a metodologia de 

pesquisa sobre o objeto de estudo foi realizada a partir de 

levantamento bibliográfico. Num primeiro momento com a obra 

primária e histórica, específica sobre o tema: “relatório das 

atividades”, da CONFRABEL. Posteriormente livros, artigos e 

jornais que analisam a temática. Isso contribuiu para 

construirmos a fundamentação teórica e para ser coerente 

com a trajetória histórica do tema. 

Tendo como caminho a importância do cooperativismo 

para a construção educacional na região Sudoeste do Paraná, 

vamos dividir esse estudo em três momentos. No primeiro 

momento, entender brevemente o que é cooperativismo. No 

segundo, breves apontamentos sobre a educação rural e o 

cooperativismo na região, buscando compreender 

historicamente suas construções. Por fim, o terceiro 

momento, detalhar sobre a CONFRABEL, não entrando em 

sua história, mas sim, um trabalho em especial, sobre a 

educação rural realizada pela cooperativa, os comitês educativos. 
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2 COOPERATIVISMO 

 

O cooperativismo designa um organismo social que 

organiza grupos ou associações de pessoas que buscam os 

mesmos objetivos e interesses coletivos. O funcionamento da 

cooperativa deve ter princípios de ajuda mútua, de 

solidariedade e uma direção democrática. Um dos objetivos 

buscados pelo cooperativismo é melhorar as condições 

econômicas, culturais, políticas e sociais dos associados. 

Segundo o pensador latino-americano José Daniel 

López (2000), as cooperativas são estruturas dotadas de uma 

ampla base da sociedade. Elas se caracterizam por serem 

agentes geradoras de várias atividades, capazes de contribuir 

para o desenvolvimento sustentável para as pessoas do meio 

rural.  “Las cooperativas son la única empresa del pueblo, en muchos 

casos, y continuan siendo estructuras imprescindibles para vertebrar el 

tejido social, poniendo en comun y rentabilizando todos aquellos valores 

que identifican, dignifican y dan valor añadido a una zona desfavorecida” 

(LÓPEZ, 2000, p. 13). 

O cooperativismo, enquanto instituição de cooperação 

mútua, não é recente. Desde os primórdios da humanidade 

temos vestígios dessa forma de cooperação. Com as tribos 
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primitivas que se ajudavam entre si, nos serviços e dos 

afazeres da sociedade tribal. Como Marx (2020) afirma, “a 

cooperação no processo de trabalho, tal como a encontramos 

predominantemente nos primórdios da civilização da 

humanidade, entre povos de caçadores [...], assenta, por um 

lado, na propriedade comum das condições de produção”. O 

autor ainda define que a forma de cooperação é “a forma de 

trabalho em que muitos trabalham planejadamente lado a 

lado, ao mesmo processo de produção ou em processos de 

produção diferentes, mas conexos (MARX, 2000). 

A cooperativa, enquanto instituição social, é uma 

construção moderna. Segundo a Organização das 

Cooperativas Brasileiras – OCB (2020), sua história começou 

em 1844, na cidade de Rochdale-Manchester, Inglaterra, onde 

vinte e oito (28) trabalhadores se reuniram para montar seu 

próprio armazém. A proposta era simples, comprar alimentos 

em grande quantidade, para conseguir preços melhores e 

dividido igualmente entre os membros. 

Segundo Couto (2008, p. 10), as cooperativas 

ultrapassam um sistema fechado e unicamente a um grupo 

social. Para o autor elas “são organizações voluntárias, abertas 

a todas as pessoas aptas a utilizar os seus serviços e dispostas 



 
 

Página 78 

 

a assumir as responsabilidades de membro, sem discriminação 

social, social, política, racial e religiosa”. 

Eles vão além do sistema de negócios comercial, 

financeiro, agrícola, etc. Elas buscam uma identidade, e uma 

formação sobre cooperativismo, a partir de um elemento 

educacional estruturante. “As cooperativas promovem a 

educação e a formação de seus membros, dos representantes 

eleitos, dos dirigentes e dos trabalhadores, de modo a que 

possam contribuir eficazmente para o desenvolvimento de 

suas cooperativas (COUTO, 2008, p. 11). Isso se comprova, 

nas ações desenvolvidas pelas cooperativas aqui da região 

Sudoeste, como a proposta da COMFRABEL (década de 

1970 e 1980), bem como o sistema Cresol, que atualmente faz 

um trabalho educacional nas escolas do campo2. 

 

3 EDUCAÇÃO RURAL E COOPERATIVISMO  
NO SUDOESTE DO PARANÁ 

 

A educação rural na região Sudoeste do Paraná, desde 

a década de 1960, pode ser entendida como uma educação 

                                                           
2 O Sistema Cresol, tem um amplo trabalho nas escolas do campo de toda a região. Através do Instituto Cresol, 
os agentes educacionais levam para as famílias que vivem no meio rural, a partir dos alunos, uma proposta dos 
princípios do cooperativismo e da educação do campo. Neste momento não vamos aprofundar essa proposta 
do sistema Cresol, deixando para um próximo trabalho. 
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popular. Deixa-se claro, que nesse trabalho, quando nos 

referirmos à educação rural, estamos nos referindo a uma 

educação, que não passa pelas instituições oficiais, ou 

melhor afirmando, escolares. É uma educação não-formal, 

oriunda das classes populares que necessitam de um 

conhecimento científico para aliar-se com o conhecimento 

do dia-a-dia, com as suas práticas. 

Por isso, havia a necessidade de pensar uma proposta 

educativa que estivesse em consonância com a realidade 

concreta dos sujeitos, ou melhor falando, com as classes 

populares da região. E, esse caminho, de pensar em uma 

escola e uma educação rural, está muito bem descrito na 

matéria da CAMBOTA, Educação Rural: uma proposta alternativa, 

de agosto e setembro de 1986. Nela se discutia as escolas e a 

educação rural, e, que a proposta educacional que se 

pretendia, a mesma, precisava estar em consonância com as 

ideias, a prática e a realidade concreta. 

 
[...] o importante não são apenas as ideias, mas sim estas são um reflexo da prática 
que assumimos perante as exigências da realidade. Realmente é a prática que serve 
de termômetro à nossas ideias. Se nossa prática é incoerente, nossas ideias 
também o são. Por isso, não se trata de inventar teoricamente uma proposta de 
educação, mas sim de elaborá-la a partir da realidade concreta. A organização 
escolar (educativa), é reflexo da prática que temos no tratamento da realidade 
(CAMBOTA, ago./set. de 1986, p. 7). 
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Com esse caminho educacional claro e traçado, buscou-

se construir atividades e projetos que se materializasse na 

prática. E quem podia propiciar essa dinâmica de 

instrumentalizar esses sujeitos sociais populares? 

Antes de buscar resposta para tal questionamento, 

precisamos entender que o Sudoeste do Paraná, foi uma região 

ocupada recentemente, se comparamos com outras regiões do 

país. As duas primeiras cidades datam do final do século XIX, 

e, as outras surgiram somente a partir da década de 1940, 

quando há um movimento migratório na região, a partir de 

uma política federal (como a criação da Colônia Agrícola 

General Osório – CANGO, em 1943) para ocupar as terras 

devolutas e por ser uma região fronteiriça (com a Argentina). 

Das pessoas que chegaram e foram cadastradas, em sua 

maioria, eram analfabetas3. Mais do que isso, as suas 

condições eram precárias, havia muita carência de serviços, 

como aponta Padre Jef, um Missionário, que acompanhou 

esse movimento migratório. “O desprezo total do agricultor. 

O agricultor sofria, se esborrachava tudo, não tinha condições 

nenhuma, de médico, escola e tudo isso era um sofrimento” 

                                                           
3 Segundo Lazier (1998, p. 40), dos habitantes cadastrados em 1948, 75% eram analfabetos. Em 1956, o número 
diminuiu, dos habitantes que chegaram e foram cadastrados, 70% eram ainda analfabetos. 
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(ASSESOAR, DVD, 1996). A partir dessa situação da região, 

principalmente a do campo, alguns missionários do Sagrado 

Coração – MSC4, juntamente com líderes locais, pensaram em 

construir uma Instituição que servisse de estudo e formação 

educacional para as pessoas que viviam no campo. Surgindo 

a Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural – 

ASSESOAR5, em 1966, e posteriormente, o surgimento de 

outras organizações e movimentos sociais que construíram 

projetos educacionais do campo. 

Assim respondemos à pergunta, foram os movimentos 

sociais, juntamente com a ASSESOAR que deram 

instrumentos necessários para as pessoas do campo. As 

propostas e os projetos desenvolvidos, levaram uma 

educação, ou melhor, um conhecimento científico, que não 

anulou os conhecimentos populares que as pessoas 

construíram ao longo da vida, a partir das experiências vividas 

e transmitidas por gerações. Era e foi preciso aliar esse 

conhecimento prático, do dia-a-dia com um conhecimento 

                                                           
4 Os missionários chegaram na região, em 1948, acompanhando o movimento migratório vindos de Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. Foram responsáveis pela criação de sindicatos, cooperativas e associações, como 
a ASSESOAR. 
5 A ASSESOAR, é uma associação que foi fundada em 1966, em Francisco Beltrão, pelos padres belgas 
(Missionários do Sagrado Coração – MSC), juntamente com jovens da Juventude Agrária Católica – JAC e de 
leigos da cidade. Um dos objetivos era incorporar uma metodologia e formação educacional que viesse ao 
encontro da realidade do dia-a-dia dos agricultores da região, ligada a um desenvolvimento rural de acordo com 
a doutrina Social Cristã, com orientação e assistência rural. 
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científico. Construindo assim, uma educação rural a partir da 

própria realidade das pessoas. E muitas experiências 

educativas foram construídas pelos movimentos sociais, 

desde a década de 1960 até os dias de hoje, como o exemplo 

dos comitês educativos da CONFRABEL. Salientando assim, que 

as cooperativas também contribuíram nessa construção 

histórica da educação na região. 

Sobre as cooperativas, segundo Veronese (1998, p. 212), 

as primeiras que surgiram na região Sudoeste estão muito 

interligadas com os Grupos de Reflexão6. Desses grupos e da 

ASSESOAR, surgiu a ideia de reunir pequenos agricultores e 

desenvolver experiências de cooperação, para resolverem os 

problemas e necessidades do campo. Para o autor, o 

cooperativismo dos Grupos de Reflexão não é o oficial do 

capital industrial e financeiro, é “aquele cooperativismo que se 

manifesta, por exemplo, no mutirão, na compra conjunta de uma 

trilhadeira”7. Nesse sentido, muitas experiências foram feitas 

                                                           
6 Segundo Danieli (2014, p. 78), os Grupos de Reflexão nasceram, a partir da década de 1960, da ação pastoral 
da Igreja Católica. No Sudoeste do Paraná, tiveram início em 1968, uma iniciativa da ASSESOAR e de um 
grupo de Paróquias do Sudoeste do Paraná, ligadas a Igreja Católica, Diocese de Palmas, que se identificavam 
com a concepção filosófica das Comunidades Eclesiais de Base – CEBs (pequenos grupos organizados em 
torno da paróquia (urbana) ou da capela (rural), por iniciativa de leigos, padres e bispos). Esse movimento social 
tinha como organização a aproximação das pessoas nas comunidades locais (rurais e urbanas), para juntas, 
pensarem, refletirem e tomarem decisões em conjunto, sobre problemas locais, municipais e regionais. 
7 Máquina de debulhar cereais, como o milho, feijão, entre outros. É uma máquina parecida com as 
colheitadeiras atuais, mas as trilhadeiras eram movidas por tração animal ou rebocada por trator, e, era tocada 
por correias acopladas a um motor a diesel ou a gasolina. 
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entre os agricultores, como o plantio e a colheita em conjunto, a 

busca de novas alternativas para a produção agrícola, a 

cooperação, em nível de comercialização e de equipamentos 

agrícolas, entre outras (VERONESE, 1998, p. 213). 

 
As cooperativas do Sudoeste foram pensadas como um instrumento de reforço aos 
sindicatos na comercialização dos produtos dos agricultores, que, na época, estava 
nas mãos de atravessadores – intermediários –, e para facilitar a aquisição de 
mercadorias. Foi também uma forma de o agricultor receber assistência e orientação 
técnica e desenvolver a solidariedade (BATTISTI, 2003, p. 135). 

 

As cooperativas surgiram como um instrumento para 

melhorar as condições de vida dos agricultores no campo da 

produção agrícola8 suporte que não era fornecido pelas 

grandes cooperativas, por serem fomentadas pelo capital 

industrial e financeiro do mundo capitalista, mas também não 

aconteceu por parte das novas cooperativas na região, 

oriundas dos movimentos sociais, ocasionando um fracasso 

nas propostas das mesmas. 

Segundo Battisti (2003, p. 137), vários pontos levaram o 

fracasso das cooperativas do Sudoeste do Paraná, como a 

CONFRABEL e a CAMDUL, entre eles, a nova política 

agrária durante regime militar, que incorporou o 

                                                           
8 Para Veronese (1998, p. 198), quando se refere ao "campo de produção”, não se está se referindo apenas à 
dimensão econômica, mas também à social, política e educacional desses agricultores. 
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cooperativismo, tendo uma política voltada para a 

mecanização da agricultura, mudando os objetivos e 

finalidades das cooperativas; as reformas econômicas de 1960 

e 1970, que abriram espaço para o setor das cooperativas 

tendo uma política específica de incentivos financeiros e de 

créditos, entre outras. Ainda segundo o autor, as cooperativas 

cresceram muito e os agricultores encontraram dificuldades 

de dirigi-las e mantê-las no controle, todavia tornam-se “um 

dos elos entre este grupo do capital e os produtores rurais, 

acabou o cooperativismo por desconsiderar os interesses dos 

pequenos produtores familiares” (VERONESE, 1998, p. 

211), que no passar dos anos deixaram de participar das 

atividades das cooperativas. 

Mesmo com o fracasso desses modelos de cooperativa, 

elas juntamente com os movimentos sociais, contribuíram de 

várias formas para o desenvolvimento da região Sudoeste do 

Paraná. E uma dessas contribuições foi na área educacional, 

através do projeto dos comitês educativos. 
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4 CONFRABEL E COMITÊS EDUCATIVOS 

 
Alguns aspectos importantes devem ser apontados sobre 

o cooperativismo na região, pois, teve um papel importante 

na construção do Sudoeste do Paraná. Para detalhar essa 

importância histórica, o “Relatório de Atividades”, o Balanço 

Geral de 1978 e o Plano de ação de 1979 da CONFRABEL 

serão usados como suporte. 

Segundo os relatórios de 1978, a CONFRABEL tinha sua 

sede no município de Francisco Beltrão e mais quatro (4) 

entrepostos em Ampére, Renascença, Marmeleiro e Enéas 

Marques. Teve nesse ano, o maior número de associados, 2.651. 

Em comparação com o ano de 1970 a Cooperativa tinha apenas 

627 associados. Em oito anos teve um salto de 2.024 associados, 

um crescimento de 323% (CONFRABEL, 1979, p. 11). 

Ressalta-se que não há intenção de entrar nos números, nos 

resultados da cooperativa e, sim, nas atividades realizadas naquele 

ano. Por exemplo, no trabalho de campo, de quatro projetos a 

serem executados pela cooperativa, foram feitas 72 reuniões, 476 

visitas, sendo o número aproximado de pessoas atingidas a 1.457 

na área de abrangência da cooperativa. O “Cooperativismo” foi 

tema de reuniões (63) e visitas (421), com um público alvo de 
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1.058 pessoas. Percebe-se, assim, a preocupação dos dirigentes 

em mostrar para os associados a importância e o real significado 

de “cooperação” na vida das pessoas, em especial a vida do 

campo (CONFRABEL, 1979, p. 26). 

O que mais chama atenção nesse trabalho de campo foi a 

fundação (criação) de “Comitês Educativos”, na sede e nos 

entrepostos da cooperativa. Os balanços mensais mostram, que, 

em todos os entrepostos, foram feitas reuniões antes da criação 

desses Comitês falando da importância de uma educação para 

homem do campo. E no final, no dia 15 de dezembro de 1978, 

foi realizado o I Encontro de Comitês Educativos, com a 

presença de 90 líderes da área de ação da cooperativa, para tratar 

sobre assuntos diversos de interesses dos associados e da 

cooperativa (CONFRABEL, 1979, p. 24-25). 

 
Por ocasião das reuniões e visitas em nível de campo, procurou-se enfocar a educação 
do homem rural, tornando-o muito mais suscetível a agir em consonância com 
modernas tecnologias hoje aplicadas à agropecuária, pois se não modificarmos o 
comportamento dos produtores em termos de uma tomada de consciência na 
eficiência e no crescimento cooperativista, jamais poderemos endossar um 
desenvolvimento socioeconômico capaz de aumentar a sua própria rentabilidade e 
projetá-lo num mundo mais justo (CONFRABEL, 1979, p. 26). 

 

Tendo a preocupação de dinamizar as atividades, a 

conscientização dos associados e o surgimento de novas 

lideranças, os Comitês Educativos eram um forte 
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instrumento que ajudaria a incorporar novos líderes e assim 

ter maior participação dos associados nos trabalhos da 

cooperativa. Além de esses líderes trazerem novas ideias, 

futuramente eles ocupariam cargos nas próximas direções, 

evitando que a cooperativa ficasse nas mãos de poucos 

(CONFRABEL, 1979, p. 27). 

Segundo o relatório, no ano de 1978, foram realizadas 

20 reuniões, quatro em cada município onde se encontrava 

a cooperativa, sobre os Comitês Educativos, tendo o 

número de 548 participantes. O resultado foi a 

identificação de 110 líderes comunitários escolhidos por 57 

comunidades diferentes dos cincos municípios, que iriam 

compor os Comitês Educativos das cinco unidades 

(CONFRABEL, 1979, p. 27, 45). 

Para os dirigentes da cooperativa, um dos objetivos dos 

Comitês era levar os:   

 
[...] associados e produtores em geral a uma tomada de consciência para uma 
participação mais atuante na cooperativa e na própria comunidade, fortalecendo o 
cooperativismo como um sistema socioeconômico capaz de garantir a continuidade 
deste trabalho que pretende formar homens novos para participação e mais 
justamente aquele homem que, literalmente, alimenta a nação e que muito 
estranhamente tem merecido tão pouca atenção em termos de educação 
(CONFRABEL, 1979, p. 28). 
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Esses foram alguns dados do balanço do ano de 

1978, realizado pela CONFRABEL. Nesse relatório, há 

algumas ações e atividades que iriam ser projetadas para 

o ano de 1979, expondo as ações da cooperativa em 

relação ao setor de Educação. 

Três foram os objetivos de ação para o ano de 1979. O 

primeiro era difundir o espírito de cooperação entre 

associados e principalmente aos filhos destes. Segundo, 

promover um entrosamento entre cooperativa e cooperados, 

mostrando aos associados que o sistema de cooperação é o 

mais adequado para a solução dos problemas do homem do 

campo. Terceiro, estabelecer um projeto/programa de 

assessoria sócio educacional, com o objetivo de atingir toda a 

família dos associados (CONFRABEL, 1979, p. 51-52). 

Para alcançar esses objetivos, os dirigentes lançaram 

propostas e atividades a serem executadas. Realizar reuniões 

nas comunidades do interior de Francisco Beltrão em 

conjunto com o MOBRAL9 (Movimento Brasileiro de 

                                                           
9 O Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL surgiu por meio de campanhas de alfabetização de 
adultos idealizadas pelo educador e pedagogo brasileiro Lourenço Filho, conhecido pela sua participação no 
movimento dos pioneiros da Escola Nova. O MOBRAL foi criado em 1967, no Governo Militar, pela Lei nº 
5.379, “propondo a alfabetização funcional de jovens e adultos, visando conduzir a pessoa humana (sic) a 
adquirir técnicas de leitura, escrita e cálculo como meio de integrá-la a sua comunidade, permitindo melhores 
condições de vida”. (BELLO, 1993, p. 01). 
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Alfabetização), PRODAC10 (Programa Diversificado de Ação 

Comunitária), FACIBEL (Faculdade de Ciências Humanas de 

Francisco Beltrão), ASSESOAR e Sindicatos, buscando 

refletir sobre os problemas comunitários que envolvem 

adultos e jovens. Realizar, em todos os municípios de 

abrangência, reuniões sobre educação, princípios, valores, 

divulgação e esclarecimento dos objetivos e atividades da 

cooperativa (CONFRABEL, 1979, p. 52). 

A assinatura de convênios com escolas particulares 

localizadas na área de ação da CONFRABEL, através do 

Ministério da Educação e Cultura – MEC, para aplicação da 

contribuição salário Educação em bolsas de estudo para os 

filhos de associados. Em Francisco Beltrão, fazer convênio 

com o Colégio Miniguaçu, que era ligado à FACIBEL, na 

possibilidade de aquisição de oito (8) vagas no Curso Técnico 

em Agropecuária (IIº Grau profissionalizante), destinado a 

filhos de agricultores. Outro convênio com a FACIBEL, na 

busca de aproveitar os acadêmicos estagiários do curso de 

Economia Doméstica, para desenvolver um programa sócio 

                                                           
10 O Programa Diversificado de Ação Comunitária – PRODAC teve início em 1975, sob a responsabilidade da 
gerência pedagógica do MOBRAL e para ajudá-lo nas atividades e ações comunitárias desenvolvidas no país 
pelo movimento de alfabetização. 
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educacional em comunidades da área de abrangência da 

cooperativa (CONFRABEL, 1979, p. 53). 

Promover a semana do cooperativismo para divulgar à 

comunidade em geral, e em especial, entre os jovens a 

filosofia da cooperação. Palestras a serem realizadas nas 

escolas do interior do município de Francisco Beltrão 

mostrando o espírito e a vivência cooperativista 

(CONFRABEL, 1979, p. 53). 

Esses foram alguns apontamentos sobre o 

funcionamento das atividades da COMFRABEL. Uma 

cooperativa pensada pelos agricultores da região Sudoeste do 

Paraná, mostrando a sua importância social, econômica e 

educacional na região de sua abrangência. É claro que aqui foi 

feito levantamento de um ano da cooperativa e o 

planejamento para outro, não podendo generalizar as 

atividades, em especial as educacionais, aos outros anos. Mas, 

ainda identificamos mais uma atividade educacional, o Projeto 

PROINER. Não temos conhecimento aprofundado do 

mesmo, apenas uma menção das atividades da FACIBEL, em 

parceria com a COMFRABEL e a EMATER. Canterle (2011, 

p. 161), assim descreve: 
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Outra atividade que se evidenciou foi o Projeto PROINER (Programa Integrado de 
Extensão Rural), que foi uma realização em parceria com a COMFRABEL 
(Cooperativa Mista de Francisco Beltrão), com atuação de estagiários de Economia 
Doméstica, em colaboração com os técnicos da COMFRABEL e da EMATER e 
diversos grupos de jovens de Francisco Beltrão e Enéas Marques. A experiência bem 
sucedida chamou a atenção do INCRA, que quis firmar convênio com a 
COMFRABEL e a FACIBEL para 1980. 

 

Evidenciando a importância dos trabalhos da 

COMFRABEL no meio rural, com a preocupação de 

formação e extensão rural. Isso remete ao que Veronese 

(1998, p. 213) afirmou, as: “experiências de cooperação 

começaram a ser desenvolvidas com vistas à construção de 

um novo tipo de Escolas para o meio Rural”. Mais à frente, 

na década de 1990, os movimentos sociais da região uniram-

se, para pensar e construir uma escola e uma educação popular 

para os agricultores e trabalhadores do campo, concretizando-

se em ações práticas voltadas para as pessoas do meio rural, 

como a exemplo das Escolas Comunitárias de Agricultores – 

ECAS e no Projeto Vida na Roça – PVR11. 

 

 

                                                           
11 Essas duas propostas educacionais foram construídas pelos movimentos sociais da região, como ações 
práticas para contribuir com agricultores em formação e orientação rural. As ECAs, era uma educação não-
formal, ou seja, fora das instituições escolares oficiais. Já o PVR, era uma proposta desenvolvida dentro das 
escolas oficiais, as municipais. Para conhecer melhor essas propostas, veja a dissertação de Mestrado: João 
Paulo Danieli. Educação do Campo e Movimentos Sociais no Sudoeste do Paraná: lutas, redes e alguns 
apontamentos. Universidade Estadual de Maringá. 2014. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao encerrar esse trabalho sobre as “Cooperativismo e 

Educação Rural”, na região Sudoeste do Paraná, buscou-se 

historicizar e entender essa temática, bem como a proposta 

educacional popular, os comitês educativos, iniciada no final da 

década de 1970 realizada pela Cooperativa Agrícola Mista de 

Francisco Beltrão – COMFRABEL. 

Esse trabalho pedagógico, os comitês educativos, feito pela 

COMFRABEL, foi pensado a partir de problemas sociais e 

econômicos da própria região. Além de difundir o tema do 

cooperativismo e ações da cooperativa para os agricultores, 

buscou suscitar nos mesmos, princípio de cooperação, de 

ajuda mútua e de solidariedade, tendo como caminho a 

própria realidade históricas dos agricultores. Como Danieli 

(2014), afirma: a priori, defende-se que a história é construída a partir 

das ações dos sujeitos, que num movimento dialético, transformam a 

natureza e são transformados por ela. Compreender a história é dar vida 

aos sujeitos que lutaram para que ela se constituísse, a favor das 

“minorias”, bem como, suas ideias, lutas e ações. 

As cooperativas, que foram pensadas e construídas pelos 

movimentos sociais (a CONFRABEL, por exemplo), deixaram 
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um legado para as futuras gerações de solidariedade, de partilha, 

de ajuda mútua e, principalmente, em relação à formação 

educacional popular de novas lideranças. E ainda hoje, como a 

exemplo do Sistema Cresol, contribui para os agricultores da 

região Sudoeste do Paraná, com ações econômicas, sociais e 

educacionais, para um desenvolvimento local. 

Portanto, o cooperativismo na região, desde a década de 

1960 até os dias atuais, contribuiu para o projeto educacional 

popular do campo e continua fazendo. Os comitês educativos são 

elementos concretos e práticos, que nos mostram que, além 

dos princípios do cooperativismo que foram levados para as 

pessoas do meio rural, levou-se também, um conhecimento 

científico que não chegava ou era negado para as mesmas. Os 

comitês também contribuíram historicamente para que os filhos 

dos agricultores tivessem uma educação escolar e superior, que 

muitos de seus pais não tiveram, a partir de ações e parcerias 

entre a cooperativa e as instituições escolares da região. 

Por fim, o tema cooperação está presente no cotidiano 

dos trabalhadores, dos agricultores/colonos da região 

Sudoeste, prova disso é a conquista da terra, através da revolta 

dos posseiros e colonos em 1957, nas reivindicações, nas 

mobilizações e na luta do dia-a-dia. Mais que isso, a região 
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soube auto avaliar-se e reorganizar-se – a partir dos 

movimentos sociais –, encontrando soluções e mecanismos 

para os problemas e as necessidades enfrentadas pelos 

trabalhadores, em especial os do campo. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As discussões em torno da Educação Ambiental (EA) 

vêm sendo salientadas há mais de cinco décadas em nosso 
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país, bem como, em outros. Tais discussões são fomentadas 

em torno da dimensão sociocultural, política, econômica, 

sobre ideologias, além de tratarem sobre as medidas para 

correção dos problemas ambientais (MEGID NETO, 2009). 

 Diante disso, compreende-se que a EA deve dirigir-se a 

pessoas de todas as idades, a todos os níveis, seja na educação 

formal e não formal e prover os conhecimentos necessários 

para interpretar os fenômenos complexos que configuram o 

meio ambiente. 

Assim, vislumbrando o âmbito escolar, a Política 

Nacional de Educação Ambiental promulgada em 2009, 

dispõe em seu artigo 2° que:  

 
[...] A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação 
nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 
modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal (BRASIL, 
1999, s.p, grifo nosso). 

 

 Congruentes a isso, para se realizar uma formação 

articulada em relação a EA, deve-se suscitar uma vinculação 

mais estreita entre os processos educativos com a realidade do 

educando, para que o mesmo assimile os conhecimentos 

teóricos e práticos para possíveis resoluções dos problemas 

ambientais apresentados.  
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Por esse prisma, corrobora-se com Santos et al. 

(2020) no qual em relação a EA no âmbito educacional 

ministrado na disciplina de Ciências, contribuem de que 

os estudos voltados para a EA devem considerar os 

conhecimentos prévios dos alunos, fazer com que 

desenvolvam a cidadania, a solidariedade além da 

compreensão do que é a sustentabilidade.  

Dessa forma, o presente artigo de cunho bibliográfico e 

documental (SEVERINO, 2017), a partir das contribuições 

introdutórias acima, discute a presente questão, isto é, sobre a 

importância da EA no ensino de Ciências estar atrelada de 

modo transversal aos estudos dos alunos, além de modo 

introdutório trazer uma reflexão sobre as possibilidades das 

ações docentes no período da pandemia causada pela Covid-

19, e o prejuízo que a falta de formação de professores frente 

a transversalidade e o ensino de Ciência. 

 
2 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL:  

UM BREVE PERCURSO HISTÓRICO 
 

A história e a consolidação da EA se relacionam com o 

surgimento e a consolidação dos movimentos ambientalistas 

pelo mundo nas décadas 1960 e 70. Nessa ótica, os 
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ambientalistas começaram a discutir sobre uso desenfreado 

dos recursos naturais pelo alto consumo das indústrias e do 

consumo acelerado da sociedade, o que poderia ocasionar 

desastres e desequilíbrios ambientais 

Dessa maneira, eclodiu-se em todo mundo a 

preocupação com a perda da qualidade de vida e a crise 

ambiental deixa o campo restrito dos ecólogos e biólogos e 

passa a ser domínio da sociedade civil. Neste momento, 

percebeu-se a necessidade de uma consciência do indivíduo 

sobre sua relação com a natureza e o meio ambiente para 

garantir não somente a sua preservação e conservação, mas de 

todos os seres vivos. 

 Frente a isso, pode-se considerar a primeira definição 

para a EA, foi na década de 1970, divulgada pela International 

Union for the Conservation of Nature (IUCN) (1970; grifo nosso). 

Esta define a EA como um processo de reconhecimento 

de valores e entendimentos de conceitos, voltado para o 

desenvolvimento de habilidades e atitudes necessárias à 

compreensão e apreciação das interrelações entre o homem, 

sua cultura e seu entorno.  

Nesse contexto, em junho de 1972, ocorre a primeira 

conferência global sobre o meio ambiente, sendo esta 
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denominada Conferência de Estocolmo na Suécia.   A 

presente conferência contou com a participação de 113 

países e marcou a eco política global, resultando em inúmeras 

questões, como mudanças climáticas, problemas ambientais 

e crescimento econômico acelerado. Sobre isso, Passos 

(2009) aponta que:  

 
A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, conhecida como 
Conferência de Estocolmo, realizada em 1972 em Estocolmo, na Suécia, foi a primeira 
Conferência global voltada para o meio ambiente, e como tal é considerada um 
marco histórico político internacional, decisivo para o surgimento de políticas de 
gerenciamento   ambiental, direcionando   a   atenção   das   nações   para   as 
questões ambientais (PASSOS, 2009, p.1, grifo nosso).  

  
Em função disso, na Conferência de Estocolmo houve 

discussões sobre as consequências da degradação do meio 

ambiente como: as mudanças climáticas, a qualidade da água, 

a utilização de pesticidas na agricultura, a quantidade de 

metais pesados lançados na natureza, a modificação da 

paisagem e o desenvolvimento sustentável.   

Pode-se dizer que foram abordadas as políticas de 

desenvolvimento humano em busca por uma visão comum 

de preservação dos recursos naturais. 

Após três anos da conferência de Estocolmo, no ano de 

1975, surge a criação de um programa Mundial em Educação 

Ambiental (PIEA) pela Unesco no Congresso de Belgrado. 
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No Congresso de Belgrado, fora aprovada a Carta de Belgrado, 

no qual delineava sobre as   questões pertinentes à EA, sob 

uma perspectiva de desenvolvimento sustentável: 

 
A Carta de Belgrado estabeleceu que a meta básica da ação ambiental seria melhorar 
todas as relações ecológicas, incluindo as relações do ser humano entre si e com os 
demais elementos da natureza, bem como desenvolver uma população mundial 
consciente e preocupada com o meio ambiente e com os problemas associados a ele, 
com conhecimento, habilidade, motivação, atitude e compromisso para atuar de 
forma individual e coletiva na busca por soluções para os problemas atuais e para a 
prevenção de novos problemas (BARBIERI, 2011, p.55).  

 

No ano de 1977 há a Conferência Intergovernamental 

de Tbilisi sobre a EA. A presente conferência, visou mostrar 

a necessidade da compreensão e consciência dos problemas 

ambientais e do desenvolvimento e nesse passo, que tanto os 

problemas ambientais e sobre o desenvolvimento, deveriam 

basear-se na ciência.  

Em 1983, é criada a Comissão Mundial de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento (CMMAD).  A partir disso, é elaborado um 

relatório chamado Nosso Futuro Comum, no ano de 1987 pela 

comissão. Nesse relatório, é definido o conceito mais aceito 

sobre Desenvolvimento Sustentável, que atende as necessidades 

do presente sem comprometer as gerações futuras. 

Em 1987, também ocorreu a segunda conferência sobre 

a EA no qual é denominada Segundo Congresso Internacional sobre 
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Educação e Formação Ambiental de Moscou. Foi uma conferência 

não governamental e que reuniu educadores ambientais de 

100 países, visando a avaliação sobre o desenvolvimento da 

EA em todos os membros da Unesco. 

No ano de 1992 é realizada uma outra conferência 

sobre a EA, sendo denominada Conferência Cúpula da Terra, 

na cidade do Rio de Janeiro. Essa conferência reuniu 178 

países e foi a segunda maior reunião das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente.  

 Carlos Ritt, coordenador do programa de Mudanças 

Climáticas da WWF-Brasil, considerou que a conferência foi 

um marco para o Meio Ambiente e que chamou a atenção do 

planeta para as questões ambientais:  

 
Foi um marco divisor porque atraiu a atenção dos quatro cantos do mundo. Foi como 
se o planeta tivesse acordado e passado a ter uma dimensão mais clara do problema. 
Reconheceu-se que só haveria avanços se compromisso e cooperação fizessem parte 
do debate. Houve uma grande mobilização e hoje só podemos sentar em uma mesa 
e definir metas porque houve esse diálogo no Rio de Janeiro (IPEA, 2009).  

 

Ainda sobre a presente conferência, nesta foi elaborada 

a Agenda 21, no qual, foram delineadas ações que tinham 

como compromisso central a responsabilidade ambiental, 

pondo em evidência as mudanças aos padrões de consumo e 

utilização e proteção dos recursos naturais, a universalização 
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do saneamento básico, a importância da biodiversidade, as 

consequências das mudanças climáticas e a desertificação. 

Desse modo, no que tange ao Brasil, este a partir de 1992, 

foi considerado um dos líderes globais nas discussões sobre 

questões ambientais, sendo um dos países protagonistas na 

defesa do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. 

 

3 A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL:  
UM TEMA TRATADO DE MODO TRANSVERSAL E 

INSERIDO NO ENSINO DE CIÊNCIAS 
 

O ensino de Ciências deve ser relevante aos alunos 

(DELIZOICOV; SLONGO, 2011). Assim, é fundamental 

que a disciplina auxilie o aluno a compreender o mundo em 

que vive e proporcionar uma formação de cidadãos que 

participem dos diferentes debates de temas que circundam a 

sociedade (FOUREZ, 2003).   

Nesse sentido, o ensino de Ciências necessita priorizar a 

formação de cidadãos que sejam ativos e participativos frente 

a realidade que vivem (CHASSOT, 2003).  À vista disso, o 

ensino de Ciências também deve ter como essência a 

humanização (CACHAPUZ; PRAIA; JORGE, 2004) e para 
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que os alunos se tornem cientificamente cultos é fundamental 

que saibam: 

 

[...] ajudar a formular e debater responsavelmente um ponto de vista pessoal sobre 
problemáticas de índole científico/tecnológica, juízos mais informados sobre o 
mérito de determinadas matérias e situações com implicações pessoais e/ou sociais, 
participação no processo democrático de tomada de decisões, uma melhor 
compreensão de como idéias da Ciência/Tecnologia são usadas em situações sociais, 
econômicas, ambientais e tecnológicas específicas[...]( CACHAPUZ; PRAIA; 
JORGE, 2004, p. 367, grifo nosso).  

 

Mediante isso, corrobora-se com a ideia de que é 

necessário que no ensino de Ciências, um ensino que valorize 

o tendência Ciência/Tecnologia, Ciência/Sociedade, 

Ciência/Ambiente (CTSA), pois a partir desta o aluno poderá 

exercer a sua cidadania de modo responsável (CACHAPUZ; 

PRAIA; JORGE, 2004).  

Assim, os estudos voltados para a Educação Ambiental (EA), 

puderam contribuir com a formação dos alunos os tornando 

críticos, e que se relacionem com o ambiente que estão preservando 

e transformando-o (MEDINA, 2001; SAUVÉ, 2005).   

Por esse passo, a EA objetiva a construção de um 

mundo com uma sociedade sustentável que seja formada com 

valores éticos, que vise a cooperação, a generosidade, a 

solidariedade, a tolerância, a dignidade e o respeito 

(CARVALHO, 2017).  
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Nesse panorama, considera-se que com todos esses 

objetivos claros sobre a ES, inseridos no ensino de Ciências e 

repassados em forma de estudo por meio dos conteúdos, será 

de grande valia em todos os níveis da Educação Básica.  

Além disso, a EA, bem como a consciência da 

importância da mesma, deve ser inserida de forma contínua e 

os professores no ambiente educacional têm esse papel, isto 

é, de abordar sobre as questões ambientais (OLIVEIRA; 

OBARA; RODRIGUES, 2007). 

Perseverantes a isso, os documentos oficiais que 

norteiam o ensino do país, como a Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB) (1996), os Parâmetros Nacionais Curriculares (PCNs) 

(1997; 1998), e a Base Nacional Comum Curricular (2017), 

discorrem da importância e necessidade da EA estar no 

ambiente escolar bem como, no ensino de Ciências.  

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 

a educação deve voltar-se para o mundo do trabalho e da 

prática social e desse modo o aluno deve ter a compreensão 

do ambiente material e social que vive (KRASILCHIK, 2000). 

Os PCNs (1997; 1998) discorrem sobre a EA em dois 

volumes, sendo o volume para o ensino de Ciências para os 

as séries iniciais e finais do Ensino Fundamental e com um 
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volume especial, denominado como temas Transversais, 

sendo um deles intitulado como “ Meio Ambiente; Saúde”.  

O PCN direcionado ao ensino de Ciências para 1° a 4 

série bem como, para 5° a 8° série, explicam de maneira 

igualitária a importância de um ensino científico que valorize 

a cidadania, da formação da criticidade, além de que os alunos 

se perceberem parte do meio ambiente e que podem 

transformá-lo e interagir com o mesmo (BRASIL, 1997; 

1998, grifo nosso).  

Já o PCN direcionado ao tema transversal Meio Ambiente 

(BRASIL, 1997), salienta que ao se trabalhar a temática, esta irá 

contribuir com a formação de cidadãos conscientes, que irão 

decidir e atuar sobre a realidade ambiental, bem como seus 

comportamentos serão mais corretos a partir do momento que 

as questões ambientais voltadas para a solidariedade, higiene e 

negociação, forem implementadas.  

Além disso, o PCN com a temática transversal, indica 

que a EA trabalhada nas disciplinas, em especial aqui 

reiteramos a de Ciências, os alunos poderão perceber as 

relações que a escola e comunidade tem de afinidade, 

identificar os subsistemas do meio ambiente e poderá discutir 

e aplicar ações de sustentabilidade (BRASIL,1997).  
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Assim, também justifica que a EA deve ser trabalhada de 

modo transversal pois, na sociedade todos os conhecimentos 

se interligam e são ativos no dia a dia, inclusive as questões 

ambientais (BRASIL,1997).  

Mediante isso, para o documento, por exemplo, Ciências, 

História e Geografia são parceiras nos conteúdos relacionados 

à temática da Educação Ambiental (BRASIL,1997).  

Por fim, a Base Nacional Comum Curricular (2017), retrata 

que é fundamental que os alunos saibam responder a perguntas 

e observar o mundo à sua volta. Nesta acepção, incrementa que 

é também essencial que os alunos saibam desenvolver ações de 

intervenção no ambiente para melhorar a qualidade de vida 

socioambiental (BRASIL, 2017, grifo nosso).  

Nesta perspectiva a BNCC (2017) indica que no ensino 

de Ciências os alunos dominem os processos, práticas e 

procedimentos científicos para que também se sintam seguros 

frente aos debates das questões socioambientais. Assim, 

defende a necessidade de os alunos serem formados para 

agirem individual ou coletivamente com respeito, autonomia, 

responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação no 

que tange aos assuntos ambientais relacionados com a 

sociedade (BRASIL, 2017).  
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Desse modo, vislumbrando os dos documentos que 

norteiam a educação do país e a relação da EA de modo 

transversal e a disciplina de Ciências, compreendemos que está 

sempre assumirá papel importante no processo de ensino. 

Além disso, a EA como um tema transversal que pode e 

deve perpassar pelas disciplinas escolares, em especial aqui de 

Ciências, faz jus ao que a presente disciplina elencada por 

meios dos autores aqui supracitados e dentre outras 

referências no país, ou seja, a necessária aprendizagem em 

Ciências considerando que o aluno e possa debater diferentes 

assuntos frente a realidade que vive se tornando um cidadão 

responsável, crítico e apto a mudanças sustentáveis.  

Todavia, mesmo defendendo e concluindo precisamente 

isso, mazelas frente a formação de professores que atuam com 

a disciplina de Ciências, afetam o estudo do tema transversal 

Meio Ambiente, sendo a EA no ambiente escolar. Discussão 

esta, que veremos no próximo subtópico. 
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4 MAZELAS NA FORMAÇÃO DE  
PROFESSORES DE CIÊNCIAS:  

AS POSSIBILIDADES DO ENSINO DA EA  
POR MEIO DA TRANSVERSALIDADE  

E O PERÍODO PANDÉMICO 
 

A realidade da educação no Brasil ainda não é o que se 

espera, temos muito para caminhar e severos problemas ainda 

impedem um bom desenvolvimento educacional 

principalmente na formação dos professores de Ciências na 

Educação Básica.  

Frente a isso, os cursos de licenciaturas voltados para o 

ensino de Ciências no Brasil, como a pedagogia, biologia, 

física e química, têm por objetivo formar professores para a 

educação básica, como a educação infantil (creche e pré-

escola); ensino fundamental e o ensino médio. Esses cursos 

devem promover uma formação acadêmica que o profissional 

da educação seja capaz de superar a dicotomia entre a prática 

e a teoria e atender a demanda da sociedade, pois a educação 

é a “chave” para o desenvolvimento (GATTI, 2010).  

A licenciatura não pode ser vista como uma segunda 

opção ou um "quebra-galho”, exige dedicação, horas de 

estudo e planejamento, muitas vezes, educadores acabam 

levando serviço para casa, o profissional deixa o seu descanso 
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para se dedicar e finalizar as suas pendências, nessa 

perspectiva: 

 
Não há consistência em uma profissionalização sem a constituição de uma base sólida 
de conhecimentos e formas de ação. Com estas conceituações, estamos saindo do 
improviso, da ideia do professor missionário, do professor quebra-galho, do 
professor artesão, ou tutor, do professor meramente técnico, para adentrar a 
concepção de um profissional que tem condições de confrontar-se com problemas 
complexos e variados, estando capacitado para construir soluções em sua ação, 
mobilizando seus recursos cognitivos e afetivos (GATTI, p.1360, 2010). 

  

No Brasil, o profissional dos anos iniciais é o Pedagogo, 

um profissional polivalente, este ensina a maioria dos 

componentes curriculares, a carga horária nos cursos de 

pedagogia, muitas vezes não é suficiente para a formação do 

docente, a respeito dos conteúdos de ciências. 

Cruz, Mendes e Viégas (2015, p. 518) ressaltam que “à 

formação do professor de Ciências/Biologia, tendo em vista que 

as disciplinas específicas da área são tratadas com maior ênfase, 

enquanto as disciplinas pedagógicas são menos importantes no 

decorrer da formação”, podemos confirmar que os cursos de 

licenciaturas mesmo os dos anos finais e médios, não preparam 

os futuros docentes para o cotidiano nas escolas, gerando 

insegurança e não articulando a teoria e prática.   

 Congruentes a isso, o ensino de Ciências de maneira geral 

tem um papel fundamental na formação do indivíduo com o 
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potencial de transformá-lo. Desta maneira, uma formação 

frente aos conteúdos que serão ministrados pelos professores 

que atuam com a disciplina, em especial a Educação Ambiental 

e a transversalidade devem estar presentes.  

 Nesse passo, vislumbrando o nosso olhar para a 

atualidade desde o ano de 2020 devido ao Coronavírus (Sars-

CoV-2)12, os desafios que os professores da educação básica 

enfrentam no dia a dia de sala de aula tornou-se um desafio, 

em especial para ministrar os conteúdos voltados para 

Educação Ambiental de maneira transversal.  

A pandemia causou vários efeitos negativos e têm sido 

observados em vários setores da sociedade. E um dos mais 

afetados foi a área educacional, pois, como medida de 

enfrentamento à doença, as atividades presenciais nos 

estabelecimentos de ensino foram suspensas, sendo realizadas 

por meio do ensino remoto. 

Algumas instituições optaram por vários métodos para a 

realização da aula, como impressas e outras de modo on-line. 

Desta forma os educadores se questionaram como poderiam 

trabalhar neste período com a EA de modo transversal. 

                                                           
12 Essa doença surgiu em 2019, na cidade de Wuhan, na China, e espalhou-se pelo mundo, atingindo em março 
de 2020 o Brasil, ganhando status de pandemia, como anunciado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).   
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Segundo Berté e Pelanda (2021, p.1), “Por meio da 

tecnologia, é possível gerar novas formas de ensino, e 

destacamos a aprendizagem com aplicativos de celulares. Neste 

cenário é importante entender e reconhecer o papel fundamental 

destes recursos informatizados na construção do saber”.  

Ainda os autores ressaltam que é fundamental os 

docentes usarem a criatividade, saindo do ensino tradicional, 

buscando ambientes prazerosos e diversificados.  Nesse 

passo, apontam que:  

 
Temos muitas tecnologias que podem auxiliar o professor neste momento e levar 
o conhecimento da Educação Ambiental para além da sala de aula tradicional 
(BERTÉ; PELANDA, 2021, p.1). 

 

Nesse sentido, o uso de aplicativos a partir da tecnologia 

disponível, as aulas de EA e sua relação com a 

transversalidade puderam ser mais atrativas para os alunos no 

período de pandemia que estudaram em instituições privadas, 

em especial. Porém, difere-se de muitos alunos de escolas 

públicas que não tinham acesso a recursos tecnológicos.  

Isso consequentemente, afetou a prática pedagógica de 

diferentes professores no momento de trabalhar os conteúdos 

voltados para a EA e sua relação transversal. Por esse prisma, 

diferentes professores da educação básica do país, em especial 
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do viés público, tiveram que buscar outras alternativas para 

trabalharem os conteúdos voltados para a EA e de maneira 

transversal, não podendo fazer uso da tecnologia.  

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Considera-se a partir do que fora apresentado no 

presente artigo que a Educação Ambiental é o resultado de 

uma reorientação e articulação de diversas disciplinas e 

experiências educativas que facilitam a percepção integrada do 

meio ambiente, tornando possível uma ação capaz de 

responder às necessidades do ser humano sem prejudicar 

efetivamente o meio ambiente.  

Um argumento bastante utilizado para defender a não 

criação de uma disciplina é a suposição de que, havendo um 

profissional na escola dedicado ao assunto, os outros 

professores não se envolveriam com a questão.  

A esse respeito, os PCNs são referências a todas as 

escolas do país para que garantam aos estudantes uma 

educação básica de qualidade. Sua finalidade é garantir que 

crianças e jovens tenham acesso aos conhecimentos 

necessários para a integração na sociedade moderna como 

cidadãos conscientes, responsáveis e participantes.  
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É preciso que o educador possa discutir esses conteúdos 

relacionados ao Meio Ambiente no decorrer das suas aulas, para 

que os alunos consigam desenvolver e adotar durante o processo 

de desenvolvimento comportamentos ambientalmente correto, 

solidário, responsável, crítico e reflexivo. 

 Contudo, os professores podem utilizar-se de 

ferramentas que auxiliem na sua prática metodológica na 

Educação Ambiental, para que possam despertar em seus 

alunos uma consciência em relação ao seu meio, para que 

essas crianças possam a vir desenvolver valores e atitudes 

ambientalmente corretos em relação ao seu ambiente. Mas a 

falta de preparo na formação dos professores e a grande 

quantidade de conteúdos em cada disciplina, fazem com que 

o tema Meio Ambiente seja abordado de uma forma simples 

e reducionista apenas por disciplinas consideradas mais 

intimamente ligadas, como ciências. Portanto a Educação 

Ambiental é vista e entendida como um processo e não como 

um fim em si mesmo.  

O trabalho em Educação Ambiental, assim como 

qualquer trabalho educativo, que envolva a formação de 

cidadãos, não pode ser constituído de práticas 



 
 

Página 115 

 

descontextualizadas, deve possibilitar aos estudantes uma 

sensibilização com as questões relativas ao meio. 

A pandemia trouxe vários desafios, uma delas foi para a 

educação, por meio de tecnologias ou não, professores tiveram 

que reinventar as aulas, para a EA o uso de alguns recursos 

tecnológicos pode ser uma alternativa para que esse estudo seja 

mais difundido entre os alunos e até mesmo entre os docentes, 

fazendo que a EA  não seja um tema exclusivo de certas 

disciplina e partindo realmente para a interdisciplinaridade. 

A EA é um ato educativo e social que tem por finalidade 

formar valores e conceitos, proporcionando possibilidades de 

atitudes, que não englobam apenas o bem do indivíduo, mas 

também o coletivo.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

As pesquisas sobre formação de professores vêm 

ganhando muita importância principalmente nos últimos 

anos. Isso porque a formação do professor é uma ação 

contínua devido ao docente estar sempre buscando novos 

conhecimentos para aperfeiçoar sua prática e se adaptar às 

formas em que seus alunos aprendem. De acordo com Veiga 

(2008), a formação se refere ao desenvolvimento do 

indivíduo. Portanto, a formação de professores diz respeito 

ao ato de formar docentes, de educar o indivíduo para que 

este seja apto a exercer a profissão do magistério, para ensinar, 

educar, aprender, pesquisar e avaliar.  

A formação de professores busca mudanças para a 

prática pedagógica em relação ao processo formativo e 

educativo dos alunos, sobretudo na sociedade. Assim o 

profissional da educação é visto como um mediador entre os 

conhecimentos históricos acumulados e os indivíduos que 

estão em processo de aprendizagem (FILHO; GHEDIN, 

2018). Assim a escola é um lugar de formação cultural e 

científica para os alunos, que está em constante articulação 

com as diversidades sociais e culturais dos indivíduos, por 

meio do ensino e aprendizagem focados na formação e 
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desenvolvimento cognitivo, moral e afetivo dos estudantes 

(LIBÂNEO, 2015). 

As mudanças impostas pela ciência e a tecnologia são 

refletidas no cenário atual da sociedade. Desse modo, para a 

formação de professores é de grande importância destacar o 

desenvolvimento científico e tecnológico para construção de 

novos conhecimentos, valores e atitudes. Assim o ensino de 

Ciências precisa despertar o interesse e a curiosidade dos 

estudantes, oferecendo uma visão mais clara da realidade em 

que o indivíduo vive (SERRA, 2012).  A disciplina de ciências 

que é desenvolvida em sala de aula é diferente da ciência de 

laboratório que possui normas e posturas específicas. 

Portanto, o conhecimento científico que está em constante 

desenvolvimento pelos cientistas é diferente da parcela de 

conhecimento usado nas escolas pelos professores e alunos 

(BIZZO, 2009). Para entrar na escola, o conhecimento 

científico passa por mudanças, adaptando sua linguagem para 

esta esfera e público. 

De acordo com Bizzo (2009, p. 66), identificar as 

dificuldades dos alunos no cotidiano escolar oferece uma rica 

fonte para avaliação do aprendizado dos alunos e da prática 

do professor. Por isso o autor destaca a importância de deixar 
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os alunos exporem suas ideias “ao falar de suas ideias elas se 

tornam claras ao próprio sujeito”. O professor está sempre 

aprendendo com seus alunos, em relação à forma com que 

leva os alunos a construírem o seu conhecimento. Com um 

destaque maior para o professor dos anos iniciais, que 

necessita dominar disciplinas tão distintas como português, 

matemática e ciências, que todo o tempo estão se renovando. 

Para tanto, à medida que o professor adquire novas 

experiências pode discutir ideias com seus colegas, pois 

conhecer novos estudos é sempre importante. 

A aprendizagem da ciência escolar possibilita ao 

estudante ampliar sua participação social e seu 

desenvolvimento, logo cabe ao professor organizar atividades 

que despertem o interesse de seu aluno e que permitam que o 

próprio faça sua pesquisa. Dessa forma, a formação de 

professores é um processo contínuo por toda a vida 

profissional.  Para o ensino de ciências a alfabetização 

científica é indispensável, de modo que através de 

metodologias ligadas ao código escrito pelos alunos 

possibilitem a interpretação de novas informações e 

compreensão de seus significados para o desenvolvimento da 

sociedade (SERRA, 2012). 
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A partir deste panorama, na presente pesquisa foi 

realizado um estudo acerca da formação inicial do professor 

no ensino de ciências voltada para os anos iniciais, mais 

especificamente, abordando como a temática vem sendo 

abordada no Encontro Nacional de Pesquisa em Educação 

em Ciências (ENPEC). A perspectiva é de contribuir para as 

reflexões sobre o professor de ciências, estimulando para que 

este se mantenha em constante aprendizagem para o 

aperfeiçoamento de sua prática em sala de aula, procurando a 

melhor forma para ensinar seus alunos.  

A pesquisa segue a linha qualitativa que busca 

compreender os significados e características de forma 

detalhada (MARCONI e LAKATOS, 2011). Assim, os 

objetivos principais do trabalho focaram em verificar em 

literaturas como os autores apresentam a formação de 

professores na área de ciências, com intuito investigar quais 

características estão sendo atribuídas a formação de 

professores no ensino de ciências. 
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2 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada seguiu a linha qualitativa com 

perfil estado da arte. Desse modo, foi elaborada uma análise 

nos artigos disseminados pelo Encontro Nacional de Pesquisa 

em Educação em Ciências (ENPEC) com recorte nos anos de 

2011 a 2019, sendo as cinco últimas edições. Assim, a partir 

da análise das produções acadêmicas foi possível encontrar 59 

artigos que, para melhor exposição dos dados, foram 

divididos em quatro categorias de acordo com sua temática 

principal, sendo elas: Construção teórica; Construção prática; 

Recursos didáticos e Experimentação.  

 

3 TRABALHOS DO ENPEC QUE TRATAM 
DO ENSINO DE CIÊNCIAS ANOS INICIAIS 

 

A partir das análises feitas das produções acadêmicas das 

últimas cinco edições do Encontro Nacional de Pesquisa em 

Educação em Ciências dos anos de 2011 a 2019, procurou-se 

inicialmente a frequência com que a temática formação de 

professores no ensino de ciências para os anos iniciais vem 

sendo abordada ao longo dos anos. Assim, como já descrito 

anteriormente, por meio da pesquisa estado da arte foram 
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encontrados 86 artigos que abordam formação inicial de 

professores para o ensino de ciências, no entanto apenas 59 

artigos correspondiam aos objetivos desta pesquisa 

(ABRAPECNET, 2022). 

O VIII ENPEC foi realizado entre 5 e 9 de dezembro 

de 2011 na Universidade Estadual de Campinas, São Paulo. 

Ao todo foram submetidos 1695 trabalhos, e após avaliação 

foram aprovados 1235 trabalhos divididos em 1009 para 

modalidade comunicação oral, 677 na modalidade pôster e 16 

como simpósios temáticos. Os trabalhos foram separados em 

14 eixos temáticos e constatamos que no eixo “Formação de 

professores de ciências” foram enviados 131 trabalhos. Nesta 

edição do evento foram encontrados 12 trabalhos que 

abordam a temática direcionada para os anos iniciais 

(ABRAPECNET, 2022). 

O IX ENPEC foi realizado entre os dias 10 e 13 de 

novembro de 2013, na cidade de Águas de Lindóia em São 

Paulo, tendo sido utilizadas as dependências dos hotéis 

Majestic e Bela Vista. Foram submetidos 1526 trabalhos 

completos, destes 466 foram recusados e 1019 foram aceitos. 

Os trabalhos foram divididos em 19 eixos temáticos, no eixo 

formação de professores no ensino de ciências foram 
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enviados 236 trabalhos, destes apenas 9 abordavam a temática 

voltada para os anos iniciais (ABRAPECNET, 2022). 

O X ENPEC foi realizado em Águas de Lindóia, São 

Paulo, de 24 a 27 de novembro de 2015, tendo sido utilizadas 

as dependências do Hotel Majestic. Foram submetidos 1768 

trabalhos, sendo que destes foram aceitos 1272 e 496 foram 

recusados. Os trabalhos foram divididos em 15 eixos 

temáticos contendo no eixo Formação de professores de 

ciências 282 trabalhos aceitos, destes apenas 8 abordavam a 

temática relativa aos anos iniciais (ABRAPECNET, 2022). 

O XI ENPEC foi realizado entre os dias 3 a 6 de julho 

de 2017 na Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis. Foram submetidos 1840 trabalhos, no entanto 

foram aceitos apenas 1335. Os trabalhos foram divididos em 

17 eixos temáticos, contendo no eixo Formação de 

professores para o ensino de ciências 269 trabalhos, destes 

apenas 16 artigos abordavam a temática na especificidade dos 

anos iniciais (ABRAPECNET, 2022). 

O XII ENPEC foi realizado entre os dias 25 a 28 de 

junho de 2019 na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, em Natal/RN. Neste ano foram submetidos 1752 

trabalhos, deste total, 1249 foram aprovados e apresentados. 
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Os trabalhos foram divididos em 13 eixos temáticos, no eixo 

Formação de professores foram enviados 203 trabalhos, 

destes apenas 14 abordavam a temática de forma direcionada 

aos anos iniciais (ABRAPECNET, 2022). 

A presença da temática ‘formação de professores no 

ensino de ciências para os anos iniciais’ por edição do evento 

ENPEC está explicitada no gráfico 1 a seguir. 

 

 

 
4 FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE 

CIÊNCIAS PARA OS ANOS INICIAIS NO ENPEC 
 

Diante da análise da produção acadêmica do Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) 

nas últimas cinco edições, dos anos de 2011 a 2019, para tratar 

da formação inicial do professor de ciências para os anos 

iniciais, efetivou-se, pela leitura dos textos na íntegra, a divisão 
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dos 59 artigos de acordo com sua temática e movimento de 

construção principal, levando em consideração o tipo de 

trabalho e o perfil de sua abordagem. Sendo assim, 

identificamos quatro categorias: “Construção Teórica”; 

Construção Prática"; Recurso didático; e “Experimentação”. 

Na primeira categoria, denominada Construção Teórica, 

foram classificados 22 artigos que apresentam a formação 

inicial dos professores, por meio de pesquisas bibliográficas e 

documentais com caráter teórico. Estas buscam apresentar a 

importância do estudo da formação do professor assim como 

sua trajetória histórica, destacando seus benefícios para o 

processo de ensino. 

Dessa forma, de acordo com os artigos, a formação 

inicial de professores apresenta o ensino de conhecimentos 

teóricos e práticos para preparar os professores, via disciplinas 

de metodologias para ensinar diversos conteúdos. Assim, nos 

cursos de pedagogia o professor recebe uma formação 

polivalente, capacitado para atuar na educação infantil, anos 

iniciais do ensino fundamental e na gestão escolar 

(BLASZKO; UJIIE, 2019). 

Decorrente da formação ampla dos professores nos 

cursos de pedagogia, não recebem um aprofundamento das 



 
 

Página 128 

 

disciplinas como o ensino de ciências (PIZARRO; JUNIOR, 

2013). De acordo com Fernandes e Marques (2017) a 

formação inicial apresenta como principais críticas em 

relação ao ensino de ciências o modelo de ensino 

conteudista, a pouca valorização da pesquisa e a pouca 

articulação entre a instituição formadora e a escola. Assim, se 

a formação for sua primeira graduação, fará com que o 

professor apresente uma abordagem de ensino por 

memorização, sem levar em conta os conhecimentos já 

adquiridos pelos alunos (DANTAS; MARTINS, 2011). 

Apesar dos artigos presentes nesta categoria não 

abordarem de forma direta os problemas de aprendizagem 

dos alunos com o ensino de ciências, estes destacam como 

uma das principais dificuldades a aquisição da linguagem da 

ciência, como o uso de nomenclaturas científicas e conceitos. 

Também é destacado a problemática referente aos manuais 

didáticos que não apresentam de forma clara os conteúdos 

científicos para aplicação em uma situação do dia a dia (OJA; 

BASTOS, 2013). Os professores destacam que para a 

educação infantil é fundamental apresentar a temática com 

um ensino lúdico, como jogos de faz de conta e para a 

construção do conhecimento a criança precisa interagir com 
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o meio (FERREIRA; MARQUES, 2015).  

O ensino de ciências possui uma função muito 

importante para a compreensão do mundo e as 

transformações que nele ocorrem. Assim, o ensino de 

ciências oferece curiosidade pela busca de informações para 

compreender o ser humano como indivíduo e fenômenos 

da natureza e suas formas de utilizar esses recursos naturais 

(UJIIE; PINHEIRO, 2019).  A educação científica precisa 

valorizar a curiosidade e o interesse dos alunos para 

oferecer meios para compreender os fenômenos naturais 

(SILVA; MARCONDES, 2013).  

Na segunda categoria, denominada ‘Construção Prática’, 

foram classificados 16 artigos, que apresentaram a formação 

de professores por meio de pesquisas de campo com 

entrevistas, questionários e relatos de experiência, com a 

finalidade de compreender o que os professores têm a dizer 

sobre o ensino de ciências para os anos iniciais.  

De acordo com os dados, os saberes docentes são 

adquiridos de diversas maneiras, inclusive a partir das 

vivências profissionais, assim a formação docente propõe ao 

professor um estudo contínuo, que parte de um acúmulo de 

conhecimentos decorrente da carreira profissional.  Por este 
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motivo, ao ensinar ciências o professor deverá levar em 

consideração que tudo que for passado para seu aluno só fará 

sentido se de alguma forma este poder aplicar esse 

conhecimento em seu cotidiano, em seu meio social 

(BERTAGNA; MEGID NETO, 2017). 

De acordo com Missirian et al. (2017), a lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB) apresenta a educação 

infantil como a primeira etapa da educação básica. O 

conhecimento científico tem um papel de diferenciar senso 

comum de pesquisas comprovadas, a fim de constituir um 

ambiente favorável para o desenvolvimento da criança. A 

abordagem dos conhecimentos científicos nos anos iniciais 

está atrelada com a tarefa de ler e escrever do aluno, podendo 

iniciar a alfabetização científica já no primeiro contato da 

criança com a escola (MOREIRA et al., 2017). 

Alguns professores apontam como estratégias o ensino 

por meio de projetos que instiguem a curiosidade da criança, 

despertando a atenção e o desejo de conhecer (OLIVEIRA et 

al., 2015). Os professores mais tradicionais reproduzem os 

conteúdos dos livros didáticos, sem levar em conta a 

experiência prática com o cotidiano do seu aluno. Isso se 

deve, muitas vezes, por insegurança ou falta de domínio em 
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alguns assuntos específicos no campo do ensino da ciência e 

isso acaba por reforçar que os professores seguem à risca o 

livro didático (MISSIRIAN et al., 2017). 

As crianças têm tendência a serem curiosas, a primeira 

infância se caracteriza pela descoberta do mundo e por meio 

dessa interação com os adultos e com o meio ela constrói seu 

conhecimento. Assim, para a sala de aula é de grande importância 

que o professor aprenda a ouvir seu aluno, oferecendo meios para 

que este possa expor suas ideias e curiosidades. Os alunos devem 

ser desafiados a criar suas próprias teorias sobre determinados 

assuntos, formulando hipótese para a discussão em sala de aula 

(MISSIRIAN et al., 2017). 

 Na terceira categoria, denominada ‘Recursos didáticos’, 

foram classificados 12 artigos que apresentam a formação de 

professores com encaminhamentos de novas metodologias, 

atividades e planos de aula, que buscam apresentar o ensino 

de ciências de maneira inovadora.  

Para os anos iniciais o ensino de ciências é primordial 

para que a criança possa desenvolver e ampliar seus 

conhecimentos acerca do mundo. Assim, muitos professores 

pensam no ensino de ciências como um desafio, decorrente 

da complexa realidade em que vivemos. No entanto, podemos 
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perceber que no campo de pesquisa em educação em ciências 

tem-se desenvolvido muitos recursos didáticos e 

metodologias a fim de orientar o trabalho do professor 

(OLIVEIRA et al., 2019). Os principais recursos apresentados 

para o ensino de ciências nos anos iniciais são a ludicidade, 

propondo partir do cotidiano do aluno para uma aproximação 

aos conteúdos científicos (ROCHA; MATOS, 2017).   

Para tratar dos problemas de se ensinar ciência para os 

anos iniciais, primeiro é necessário olhar para a formação 

inicial do professor, visto que o professor pedagogo tem uma 

formação muito ampla e acaba não conseguindo se 

especializar em uma disciplina específica. Destacamos 

como alguns problemas na formação a falta de segurança 

do professor ao lecionar alguns assuntos específicos de 

ciência (OLIVEIRA et al., 2019). De acordo com Santos et 

al. (2011) a prática no ensino de ciências para o ensino 

fundamental é marcada pelo uso do livro didático, aulas 

expositivas e mecânicas que acabam não oferecendo uma 

base científica para o aluno. O currículo também tem um 

papel importante para a construção da identidade do 

professor, pois este também molda sua prática à medida 

que seleciona, classifica e avalia o conhecimento imposto 
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via documentos (ABREU; COVA, 2015).  

Produzir atividades que permitam ao aluno experimentar 

e explorar fenômenos nas salas de aula acaba sendo um 

desafio para o professor, decorrente da falta de materiais. Nos 

artigos é apresentada a produção de brinquedos, elaboração 

de jogos e demais atividades lúdicas que podem levar a 

aproximação do estudante com o objeto de estudo, sobretudo 

as atividades que promovem a interação social entre os alunos 

(SANTOS et al., 2011). Dessa forma o ensino de ciências 

contribui para a compreensão da natureza por meio da 

apropriação dos conteúdos científicos pelo aluno e isso acaba 

contribuindo para o desenvolvimento do aluno como sujeito 

(BENETTI; RAMOS, 2015).   

Na última categoria, denominada ‘Experimentação’, 

foram classificados nove artigos que defendem o ensino de 

ciências por meio do recurso da experimentação. Esta 

categoria se diferencia da Recursos Didáticos, por apresentar 

trabalhos que defendem como ponto principal a 

experimentação para o ensino de ciências. 

     Para o ensino de ciências é fundamental realizar o 

processo de investigação, comunicação e debates.  A 

experimentação possui um importante papel para estimular 
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situações didáticas de problematização, pois despertam o 

interesse tanto no professor quanto no aluno, por apresentar 

uma aula mais atrativa (BENETTI; RAMOS, 2013).  A 

aprendizagem de ciências traz como objetivo principal 

apreender o sentido do mundo que nos cerca, de forma que os 

alunos possam potencializar esse estudo (SOUZA et al., 2017). 

  A experimentação oferece condições para a construção 

do conhecimento científico pois aproxima o aluno de 

discussões científicas por meio da observação, coleta de dados 

e organização de ideias para formular hipóteses. Assim, a 

partir de experimentos didáticos podem se criar situações 

problematizadoras, despertando o interesse do aluno 

(BENETTI; RAMOS, 2013).  

As atividades investigativas trazem grande relevância ao 

ensinar ciências, principalmente nos anos iniciais, decorrente 

de ser o primeiro contato que as crianças possuem com a 

ciência de maneira formal e este período é marcado pela 

escolha de preferência no contexto educacional e social 

(BACELO; HECKLER, 2019). O aluno precisa ser inserido 

no contexto da ciência, compreendendo sua forma de 

produzir, legitimar e divulgar o conhecimento respeitando 

suas regras e sua linguagem específica. Assim a alfabetização 
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científica possui o objetivo diminuir o distanciamento entre 

quem ensina e quem aprende, por meio do entendimento da 

linguagem científica (STOQUE et al., 2013).  

A realidade nas salas de aula mostra que a prática do 

professor de ciências está apoiada na transmissão de conteúdos 

historicamente acumulados, de maneira verbalizada ou 

expositiva, com intuito de memorização do que é ensinado. No 

entanto, para se ensinar ciências são necessárias diversas 

formas de abordagem dos conteúdos que possibilitam 

processos investigativos, para que os alunos possam 

desenvolver seu conhecimento por meio de construção de 

hipóteses e experimentação (SOUZA et al., 2017).   

Dessa forma, percebemos, a partir da análise dos 59 

artigos em suas respectivas categorias (“Construção Teórica”; 

Construção Prática"; Recurso didático” e “Experimentação”), 

que estes procuram trazer maior reconhecimento para a área 

de pesquisa sobre a formação de professores para o ensino de 

ciências, com interlocuções que remetem às especificidades 

dos anos iniciais da Educação Básica, com intuito de 

promover contribuições para o processo de ensino e 

aprendizagem. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise dos dados indicou que a pesquisa sobre 

formação inicial de professores vem ganhando muita 

importância nos últimos anos, ainda que na especificidade 

dos anos iniciais os trabalhos não tenham sido avultosos, 

estes têm mantido algum grau de inserção no campo da 

educação em ciências.  

O processo formativo do docente é uma ação 

contínua, devido a este estar sempre à procura de 

especializar e aprimorar seu trabalho. Para os anos iniciais 

o professor recebe uma formação inicial ampla, pois o 

professor pedagogo está habilitado a trabalhar tanto em 

sala de aula quanto em gestão escolar. Isso acaba por 

dificultar a especialização em assuntos específicos, como o 

ensino de ciências, deste modo ocorre a necessidade de 

uma formação continuada. 

Assim, os esforços em torno da formação ambicionam 

que os professores de ciências busquem despertar interesse 

em seus alunos fazendo com que as aulas sejam menos 

monótonas e tradicionais, para uma abordagem mais ativa 

a fim de que os conhecimentos científicos possam ser 
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percebidos e contextualizados. Os estudos sobre a 

formação de professores também buscam compreender e 

elencar novas metodologias de ensino para facilitar o 

processo de aprendizagem.  

 Os trabalhos não apresentam de forma específica os 

problemas de aprendizagem dos alunos com o ensino de 

ciências de forma direta, pois os artigos estão focados em 

discutir a importância de uma boa formação inicial e de boas 

práticas para o ensino.  No entanto, as abordagens 

tradicionais que seguem à risca os livros didáticos contêm 

muitas críticas nos artigos analisados, oriundos tanto de 

pesquisas com professores quanto com alunos. Outro 

elemento intensamente abordado é a dificuldade de imersão 

na linguagem da ciência, sobretudo a apropriação de 

conceitos e nomenclaturas científicas, aspecto que se mostra 

ainda mais problemático quando adicionado às aulas 

expositivas e pouco dialogadas.  

 Diante disso podemos perceber a importância que o 

estudo sobre a formação inicial do professor tanto para o 

campo da pesquisa quanto para o processo de ensino e 

aprendizagem. Como a primeira formação do professor 

pedagogo não consegue contemplar de forma aprofundada os 
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conteúdos para o ensino é necessária uma formação 

continuada. É importante ressaltar que o professor precisa 

estar sempre atento às necessidades de seu aluno, pois 

compreender questões sociais, econômicas e culturais é 

fundamental para subsidiar o processo de ensino para todas 

as disciplinas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

        O presente capítulo pretende contribuir para análises e 

estudos relacionados à leitura, com um foco para os 

estudantes do ensino médio, período que corresponde aos 
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últimos três anos da educação básica. Para tanto, recorre-se a 

dados bibliográficos qualitativos alicerçados principalmente 

em Freire (1989), Bamberger (1986), Solé (2008), Lajolo 

(1994) e Zoara Failla (2021).  

É recorrente a percepção do frequente desinteresse por 

parte dos estudantes em realizar as leituras propostas pelo 

meio escolar. Tal fato tem preocupado muito os educadores, 

uma vez que a leitura é um fator primordial para que a 

aprendizagem ocorra de forma satisfatória, pois é por meio 

dela que os saberes são integrados. O conhecimento chega 

com mais facilidade no intuito de detectar as principais 

dificuldades presenciadas pelos professores, fazendo-se assim 

reconhecer certas estratégias de incentivo que utilizam para 

tornar tal hábito uma ferramenta importante no processo de 

ensino; não obstante a isso, é substancialmente importante 

identificar a visão dos pesquisadores quanto aos métodos 

indicados que podem ser úteis para o atual conceito de 

práticas de leituras e analisar sobre a compreensão das 

alternativas que possam contribuir no processo de 

socialização e aprendizado do aluno. 

O “ato de ler”, expressão introduzida por Paulo Freire 

(1989), prevê que o leitor deve ser capaz de responder a 
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muitas perguntas sobre o mundo em que está inserido. Em 

sua obra A importância do ato de ler, o autor afirma que “a leitura 

do mundo precede a leitura da palavra” (FREIRE, 1989, p. 

13). Sendo assim, subentende-se que a realidade vivida é a 

base de todo conhecimento. 

O presente capítulo aponta questionamentos sobre o 

impacto que o hábito da leitura traz para a escrita dos alunos 

no ensino médio. Levantaremos alguns pontos que 

consideramos fundamentais para o desenvolvimento do 

adolescente inserido no meio escolar, debateremos quais são 

os fatores influenciadores na escolha de um livro, com que 

frequência é realizada a leitura de livros literários indicados 

pelas instituições de ensino, quais os gêneros preferenciais 

para contato, fazendo um adendo à motivação mediada pelos 

professores desses leitores, expondo o enfraquecimento que 

os impede de manter seus alunos em contato com livros que 

desencadeiam o gosto pela leitura. 

Por meio do método de pesquisa bibliográfica, 

estabeleceremos uma via para descobrir qual a extensão de 

interferência que rodeia alguns estudantes, tornando-os 

leitores efetivos, ou seja, buscam na leitura uma forma de 

prazer, enquanto uma grande parcela de alunos se restringe à 
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leitura meramente necessária. Ainda se espera apontar 

caminhos e sugestões para desenvolver o gosto pela leitura em 

longo prazo, transformando os estudantes em leitores críticos. 

A partir desse estudo, temos como objetivo central 

buscar reconhecer o perfil de leitores do ensino médio e trazer 

reflexões relevantes acerca desse público específico, sempre 

transferindo o conhecimento de alguns pesquisadores dessa 

alçada para ampliar esse conhecimento.  

Para a realização desse capítulo, contaremos com o 

auxílio do livro Retratos da Leitura no Brasil, em que sua 

organizadora, Zoara Failla, coordena um estudo aprofundado, 

com dados estatísticos para pôr em discussão o 

comportamento do leitor brasileiro. 

 

2 A LEITURA COMO AÇÃO FORMADORA 

 

A obra Retratos da Leitura no Brasil reúne dados de forma 

analítica, referentes ao perfil do leitor brasileiro. A obra é 

apresentada de forma estatística, quantitativa e qualitativa. Os 

textos trazem análises de diversos pesquisadores da área de 

educação e leitura e um panorama geral sobre a realidade 

leitora no Brasil e sobre os desafios para mudar esse “retrato”. 
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A leitura se caracteriza como o meio mais eficaz de 

embasamento didático e principalmente da formação acadêmica 

e escolar do ser humano, pois o ato de ler traz consigo a 

possibilidade de aquisição do conhecimento sistematicamente 

acumulado e registrado por intermédio da escrita.  

É também por esse meio que Silva (2018) afirma que os 

alunos encontram um amparo para suas produções textuais, 

ampliando seu campo de visão e seu próprio vocabulário, ou 

seja, o indivíduo que possuir laços íntimos com a leitura 

desenvolve uma visão crítica do mundo, tendo mais 

capacidade e facilidade em expor seu ponto de vista. 

 
E, é por meio de leituras que os alunos encontram inspiração para produzirem seus 
textos, uma vez que a leitura ativa o seu imaginário e enriquece o vocabulário, amplia 
o conhecimento linguístico e o campo semântico fornecendo a matéria-prima para a 
escrita de suas novas histórias. Portanto, o professor deve oferecer aos leitores uma 
rica e vasta escala de leitura, ou seja, os textos devem ser variados para que os alunos 
tenham a oportunidade de discernir o que escrever e ter meios e exemplos de como 
escrever como visam os PCNs (1997). (SILVA, 2018, p.270) 

 

É a escola que assume o papel de ingressar o aluno no 

ambiente da leitura e da escrita, apresentando e instigando o 

leitor a buscar conhecimento por meio das obras literárias, 

para assim se tornarem conhecedores do saber, acumulando 

em si um prazer de ler e interagir com todos. O ambiente 

escolar deve oferecer ao aluno uma possibilidade para 
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desenvolver suas habilidades e gostos pela leitura ofertando e 

incentivando o estudante a manter contato com os mais 

diversos gêneros, pois assim irá se deparar com ricas 

variedades textuais. Dessa forma, pode-se integrar e debater 

textos presentes em seu cotidiano, tornando a comunicação 

algo descomplicado, pois derrubou uma barreira, como 

complementa Bamberger (1986): 

 
Para os jovens leitores, os bons livros correspondem às suas necessidades internas de 
modelos e ideais, de amor, segurança e convicção. Ajudam a dominar os problemas 
éticos, morais e sociopolíticos da vida, proporcionando-lhes casos exemplares, 
auxiliando na formulação de perguntas e respostas correspondentes 
(BAMBERGER,1986, p. 11). 

 

O gosto pela leitura não está apenas relacionado aos 

modelos que são estabelecidos pelas instituições de ensino. 

Muitos alunos leem os títulos indicados pela escola apenas 

para cumprir com o calendário avaliativo da disciplina. 

Entretanto, quando se encontram fora das instituições, 

presenciamos que os alunos, quando praticam a leitura, 

fazem-no de forma livre e alheia à escola. Entram em contato 

com livros por diversas formas, podendo ser mediante a 

indicação de amigos, familiares e, sobretudo, pelo meio 

midiático. 
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Cândido (1995) afirma que a literatura desenvolve no ser 

humano a sensibilidade, tornando-nos mais compreensivos, 

reflexivos, críticos e abertos para novos olhares e 

possibilidades diante da nossa condição humana. A leitura 

literária nos permite refletir sobre o mundo em que estamos 

inseridos, abrindo nosso campo de visão, ampliando nossos 

conhecimentos, possibilitando novas perspectivas sob um 

olhar mais atento e crítico ao texto que se é lido. 

Segundo Paulo Freire (1989), a interação com textos 

literários promove o acesso ao saber sobre culturas e povos, 

seja ele próprio da imaginação do leitor ou real e também 

sobre esse saber para a própria formação humana. 

 
Um texto para ser lido é um texto para ser estudado. Um texto para ser estudado é 
um texto para ser interpretado. Não podemos interpretar um texto se o lemos sem 
atenção, sem curiosidade; se desistimos da leitura quando encontramos a primeira 
dificuldade. (FREIRE, 1989, p.33). 

 
  O ato de ler implica, segundo Freire (1989), a percepção 

crítica, interpretativa, reescrita, e na reelaboração do que 

lemos.  
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2.1 A IMPORTÂNCIA DE SER UM 
 PROFESSOR LEITOR 

 

Nesse sentido, a presente pesquisa pretende 

problematizar o seguinte questionamento: Por que os alunos 

têm tanta dificuldade em interagir com o mundo dos livros? 

Solé (2008) tenta solucionar essa questão afirmando que 

o modelo adotado pelos professores e as didáticas propostas 

não conseguem extrair um gosto pela leitura, que se deve fazer 

em determinado período. “À medida que se avança na 

escolaridade, aumenta a exigência de uma leitura 

independente por parte dos alunos que costuma ser 

controlada pelos professores mediante questionários ‘fichas’” 

(SOLÉ, 2008, p.37). 

A autora chama a atenção para esse “controle”, pois ele 

nem sempre favorece a formação de leitores que constroem 

sentidos de acordo com o gênero em foco. Isso vai muito 

além de decodificar a palavra, porque essa interação com o 

texto, esse reconhecimento do assunto, esse contato do leitor-

autor precisa ser incentivado desde o início da alfabetização, 

por meio de práticas de leitura orientadas e de diferentes tipos 

de textos (narrativos, informativos, descritivos, expositivos). 
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No Ensino Médio, espera-se que essa prática esteja bem 

desenvolvida, porque as leituras vão ficando mais complexas 

à medida que esses novos leitores avançam. Além disso, é 

nessa etapa que a escola mais evidencia a prática da leitura 

literária, devido à chegada do vestibular. É nesse momento 

que muitos fracassam, pois nem sempre entraram em contato 

de forma significativa com gêneros dessa ordem durante o 

Ensino Fundamental I e II.  

Lajolo (1994, p.15) segue com a conclusão de que o ato 

da leitura é periférico, sendo o educador vítima desse sistema, 

de modo que não encontra a liberdade de escolha no decorrer 

da aula, para ele resta somente um script de autoria alheia, ou 

seja, os professores não participam da formulação do material 

utilizado, não sendo chamados ou até mesmo consultados 

para a formulação desse material, “Ou o texto dá um sentido 

ao mundo, ou ele não tem sentido nenhum. E o mesmo se 

pode dizer de nossas aulas”.  

O professor tem papel primordial na promoção de 

reflexões culturais e na condução de obras literárias que 

acrescentem na formação, principalmente de adolescentes, 

tendo a missão de indicar as leituras e, acima de tudo, ler com 

os alunos em sala. Bamberger (1986) não deixa de destacar a 
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importância acumulada na execução de uma leitura silenciosa 

em sala de aula, pois afirma que, ao contrário da leitura oral, a 

qual os alunos se atentam somente em pronunciar palavra por 

palavra, não alcança o objetivo central, ou seja, a compreensão 

de unidades de pensamento.  

E complementa:  

 
A prática da leitura silenciosa antes de se iniciar uma tarefa de leitura é 
importantíssima, pois pesquisas provaram que se compreende melhor quando se lê 
em silêncio. Além disso, as crianças podem trabalhar mais ativamente do que quando 
uma lê e as outras prestam atenção (se o fizerem!). A leitura silenciosa é a base da 
educação individual da leitura. Não obstante, deve-se praticar alguma leitura em voz 
alta, para promover a educação da fala e a experiência estética da obra de arte literária. 
(BAMBERGER, 1986, p. 25). 

 
Então, como desenvolver o hábito de leitura em nossos 

alunos quando o professor, na sua formação profissional não 

possui esse hábito? Segundo Rangel (1990), ler é uma prática 

básica, essencial para aprender. Gontijo (2006), em seu 

capítulo “A importância da leitura na escola de ensino médio”, 

afirma que é por meio de leituras que os alunos encontram 

inspiração para produzirem seus textos, uma vez que a leitura 

ativa o seu imaginário e enriquece o vocabulário, amplia o 

conhecimento linguístico e o campo semântico fornecendo a 

matéria-prima para a escrita de suas novas histórias. Portanto, 

o professor deve oferecer aos leitores uma rica e vasta escala 

de leitura, ou seja, os textos devem ser variados para que os 
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alunos tenham a oportunidade de discernir o que escrever e 

ter meios e exemplos de como escrever como visam os PCNs 

(1997). Borges (2007) compreende que: 

 
Nada substitui a leitura, mesmo numa época de proliferação dos recursos 
audiovisuais e da Informática. A leitura é parte essencial do trabalho, do empenho, 
de perseverança, da dedicação em aprender. O hábito de ler é decorrente do exercício 
e nem sempre constitui-se um ato prazeroso, porém, sempre necessário. Por este 
motivo, deve se recorrer a estímulos para introduzir o hábito de leitura em nossos 
alunos. (BORGES, 2007, p. 3). 

 
A motivação para a leitura envolve curiosidade e o 

segmento adolescente é o mais resistente à leitura. Bamberger 

(1986, p.20), afirma que, ao chegar nessa fase, a “vida” para o 

adolescente representa algo diferente da instituição de ensino, 

pois encontra meios educacionais e de entretenimento que 

substituem a leitura.  

Um outro motivo a se considerar é que os livros 

indicados pelos educadores na maioria das vezes não cativam 

o público alvo, pois os professores por vários fatores optam 

por materiais de seu conhecimento e leitura. Geraldi (1984) 

considera que:  

 
Como estes profissionais de modo geral estão há anos impedidos de ler, por falta de 
tempo, incentivo, dinheiro, etc., a sua seleção vai se pautar pelos autores com quem 
tiveram a chance de conviver um dia, no passado. Talvez durante o curso de sua 
formação, ou por que os leram ou porque deles obtiveram referências, através da 
teoria e da crítica literária. Autores com os quais se habituaram por força da sua 
formação, da tradição, da profissão e da imposição e que para eles não significam 
risco algum. Os clássicos, por exemplo, por terem já sido consagrados, trazem 
consigo o peso da autoridade e a certeza da impunidade. Estão acima de qualquer 
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suspeita. Não podem ser questionados e rejeitados publicamente. ."são livros de 
grandes autores, por isso são livros de alta qualidade". (GERALDI, 1984, p.74) 

  
 A análise de Geraldi reflete sobre a necessidade de 

amparo aos educadores atuais, de modo que possam se 

especializar para esse novo momento no qual os adolescentes 

possuem novos interesses e gostos de leitura. Isso não 

significa excluir os livros clássicos da literatura, mas sim 

procurar um meio de integração no qual todos terão 

representatividade. 

 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por intermédio da leitura, o ser humano desde criança 

adquire informações importantes sobre o mundo ao seu 

redor. A leitura é essencial para a vida na sociedade 

contemporânea e contribui para esse desenvolvimento. Este 

trabalho preocupou-se em discutir sobre o motivo que o 

impacto do hábito da leitura traz para a escrita dos alunos no 

ensino médio e as respectivas dificuldades encontradas pelos 

educadores para fazer com que estes tragam consigo um 

apreço pelo ato de ler. Alguns pesquisadores citados durante 

o estudo nos fazem refletir sobre o papel do educador em 
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incentivar a prática de leitura dentro e fora da sala de aula, 

desde a leitura silenciosa até a leitura compartilhada.  

A escola precisa estar adaptada a essa forma de ensino. 

A prática da leitura precisa ser constante, tanto por parte dos 

alunos quanto dos educadores. Este estímulo faz-se 

necessário para a formação do cidadão mais preparado e 

qualificado para romper com as diferenças sociais, 

despertando assim para a construção de uma sociedade mais 

justa, crítica e que não se deixa dominar. 

A prática de leitura se encontra em decadência em nosso 

país. Análises sérias e estudos aprofundados se tornam 

essenciais para o rompimento desse ciclo. A pesquisa e a 

extensão têm papel primordial para esse desenvolvimento. 

Nós, enquanto pesquisadores, sabemos que ainda há muito a 

ser feito, mas com persistência e leitura, podemos alcançar 

nossos objetivos, formando jovens leitores que carreguem 

consigo o hábito e o apreço pelo conhecimento, 

compreendendo seu real valor. 
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