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APRESENTAÇÃO

O eixo temático Aprendiz, Docência e Escola, vinculado à linha de pesquisa 

Educação, Currículo e Ensino, do Programa de Pós-Graduação em Educação, da 

Faculdade de Educação, da Universidade Federal do Ceará, foi criado em 2015 e 

é composto, atualmente, pelos professores Luiz Botelho Albuquerque e Paulo 

Meireles Barguil, do Departamento de Teoria e Prática do Ensino, da Faculdade 

de Educação, e investiga as relações entre os aspectos sociais e a constituição do 

aprendiz, da docência e seus diversos saberes, e de espaços-tempos educacionais.

individual e coletivamente, decifrá-lo, no intuito de tornar sua vida menos 

ameaçada e mais satisfatória. Aprender, portanto, é um imperativo e um convite 

da natureza para cada pessoa. Eu e o Botelho defendemos que o aprendiz e a sua 

realidade sejam o centro do currículo escolar contemporâneo e não o conhecimento 

ontológico do Homem é interpretar-se no mundo e nele se expressar, ampliando 

aqueles milenares mosaicos.

Uma Educação escolar rica promove o desenvolvimento das várias 

inteligências dos agentes pedagógicos, ultrapassando a que tem foco apenas 

na linguística e na lógico-matemática. Necessário, portanto, que as práticas 

docentes se originem na integração das dimensões humanas e a ela sejam voltadas, 

compreendendo-as nas dinâmicas intra e interpessoal, uma vez que a Educação é, 

ao mesmo tempo, educare – leva o indivíduo de um ponto onde ele se encontra para 

outro que se deseja alcançar – e educere – promove o surgimento de dentro para 

fora das potencialidades que o indivíduo possui.

O professor, dessa forma, é convidado a assumir a sua vida, percebendo-

se como artista e matéria-prima, participante de uma sociedade com muitas 

contradições, bem como a auxiliar os estudantes a fazerem o mesmo. Necessário, 

portanto, que os saberes docentes – conteudístico, pedagógico e existencial – sejam 

continuamente ampliados.

Vislumbro uma didática que favoreça a participação, o protagonismo e o 

envolvimento dos agentes pedagógicos em prol da aprendizagem, motivo pelo qual 

defendo uma Pedagogia do Percurso em detrimento da Pedagogia do Discurso. 

Esse ideário foi constituído ao longo da minha vida, merecendo destaque os alegres 



laços que desenvolvi com colegas universitários, motivo pelo qual convidei alguns 

deles – vinculados a UECE, UESPI, UFC, UFF, UFPI, UFRN e UNILAB – a partilharem 

suas ideias, frutos de suas pesquisas, sobre Aprendiz, Docência e Escola.

Este livro está dividido em três seções: artigos, crônicas e opiniões. Os artigos 

e as crônicas estão dispostos em ordem alfabética de autoria. No caso das crônicas, 

o segundo critério é a cronologia das mesmas. 

A primeira seção tem 14 artigos – sendo 7 (sete) individuais, 6 (seis) em dupla 

e 1 (um) de  quinteto – escritos por 15 (quinze) autores(as), sendo que 12 (doze) deles 

atuam em 10 (dez) instituições de Educação Superior. Em todos os artigos, há pelo 

menos um(a) professor(a) com o título de doutor.

A segunda seção é composta de 111 (cento e onze) crônicas escritas, nos 

últimos anos, por Eduardo, Botelho e eu, que possuem alguma relação com as 

temáticas deste livro. Essas narrativas, em virtude da multiplicidade de temáticas e 

estilos, expõem de forma singular nossos sonhos, sentimentos...

As crônicas do Eduardo foram divulgadas no site Crônica do Dia1, com 

exceção de Educação Self-Service, postada no blog Uma ideia depois da outra, e Não 

Atrapalharás, que consta no artigo “As escritas do agente: um sentir é do sentente; 

outro é do sentidor”, incluído no livro Leitores a caminho: formando agentes de 

leitura, organizado por Eliana Yunes, publicado pela PUC-Rio, em 2011. A crônica do 

Botelho é inédita. Todas as minhas crônicas foram propagadas no site Crônica do Dia.

A terceira seção apresenta três opiniões minhas publicadas no Jornal O Povo, 

as quais estão em ordem cronológica.

seus conhecimentos neste livro, à professora Anna Lúcia dos Santos Vieira e 

Silva (Lilu), que elaborou a bela capa, e ao Juscelino Guilherme, que concebeu e 

Desejo que a leitura desta obra o(a) entusiasme a continuar se dedicando 

pela melhoria da Educação Brasileira. 

Fortaleza, 21 de dezembro de 2017.

Paulo Meireles Barguil
Organizador

1 http://www.cronicadodia.com.br/
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PREFÁCIO

Muito me enobrece o espírito acadêmico o convite feito pelo professor 

Paulo Meireles Barguil para prefaciar Aprendiz, Docência e Escola: novas 

perspectivas. Uma coletânea que pelo visto traduz o compromisso acadêmico 

do referido mestre em levar conhecimento ao grande público. Confesso que, 

antes de me sentir lisonjeado com a oferta, fiquei preocupado em dar conta 

de tal tarefa, de grande responsabilidade, porque entendo que o preâmbulo de 

um livro, encomendado a uma determinada pessoa, precisa mobilizar o público 

leitor a adentrar no texto. O prefácio é sempre um convite. Como cartão de 

visita, pesa sobre ele a capacidade de trazer o público à leitura da obra, no seu 

conjunto.

que se sobressai numa passagem do livro Jangada de Pedras, do escritor Português, 

prêmio Nobel de Literatura, José Saramago. Se não o fosse imortal, diria que 

comedido exercício de aprendiz intelectual. Presentemente, ao me deparar com 

a incumbência de preparar o prefácio para esta coletânea me encontrei às voltas 

encontrar sentido nas palavras que se encaixariam e gerariam curiosidades aos 

leitores para percorrerem as páginas do livro.

Esse prefácio nasceu muito mais das minhas rasuras. Não me interpretem 

mal, por isso. É que, partindo da preposição estabelecida pelo pensador Paul 

Ricouer, a escrita nada mais é do que rasuras. Damos menos importâncias às 

rasuras, na nossa composição textual. No entanto, sem rasuras o texto não se 

constitui, pois as rasuras nada mais são do que a autocensura que se incumbe de 

Nesse sentido, depois de riscos e rabiscos, de muitas idas e vindas 

procurando encaixar os sentidos das palavras e das frases no contexto, isto é, 

foi maior com as rasuras, ao pretender expor um ponto de vista que se apresenta 

como cartão de visita do livro, aos leitores. A liberdade que me moveu e me 
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comoveu para tracejar algumas linhas na composição desse preâmbulo não teria 

sido possível sem a autocensura que se estabeleceu entre o que pensei em dizer e 

o que de fato escrevi e que agora vocês leem.

O prefacio de um livro é sempre aquilo que vem antes. O prefácio é dito 

preliminarmente. A responsabilidade de quem o escreve é tamanha, tendo em 

vista que dele depende a leitura do conjunto da obra. Na maioria das vezes, o 

público que adquire uma determinada obra se deixa seduzir pelo prefácio. O que 

não desmerece o esforço intelectual dos organizadores e dos autores dos textos 

que compõem a coletânea. Muito pelo contrário. É que, como cartão de visita, em 

volta dele pesa a responsabilidade da narrativa aguçar a curiosidade do leitor. Daí 

o peso sobre os ombros de quem se dispõe a escrever algumas linhas preliminares 

de uma terminada obra que é aguçar a curiosidade dos leitores na medida em que 

os convidam a apreciar o conjunto da obra. 

A comunidade acadêmica tem em mãos uma coletânea, que traduz 

sentimentos e ações, oriunda de estudos e de pesquisas acadêmicas, no âmbito 

do Eixo Temático Aprendiz, Docência e Escola, vinculado à Linha de Pesquisa 

Educação, Currículo e Ensino, do Programa de Pós-Graduação em Educação, 

da Universidade Federal do Ceará, tendo à frente os docentes Paulo Meireles 

Barguil e Luiz Botelho Albuquerque, do Departamento de Teoria e Prática do 

Ensino, da Faculdade de Educação, onde procuram empreender investigações 

que dão vazão às relações entre os aspectos sociais e a constituição do 

aprendiz, da docência e seus diversos saberes, bem com de espaços-tempos 

educacionais. 

Entretanto, se o rigor metodológico que orienta a composição dos 14 

pesquisadores vinculados a 10 (dez) instituições brasileiras de Educação Superior 

(IFCE, IFTO, UECE, UESPI, UEMA, UFC, UFF, UFPI, UFRN e UNILAB), deve-se 

enaltecer, também, o senso estético dos professores Paulo Meireles Barguil, Luis 

Botelho Albuquerque e do professor convidado Eduardo Loureiro Jr, ao trazerem 

e percepções sobre o cotidiano escolar sob o olhar instigante do docente. Na 

terceira parte do livro, os leitores são brindados com textos de opinião publicados 

no Jornal O Povo.
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Parabenizamos ao organizador do livro, professor Paulo Barguil, que 

consegue com mestria, mesmo dentro da rotina do exercício cartesiano peculiar 

ao mundo acadêmico, unir ciência, literatura e jornalismo numa demonstração 

de ruptura com as fronteiras que insistem em demarcar a Academia como 

território frio e preciso, onde não haja lugar para apreciação de ideias por meio da 

Literatura e da Arte, cujo gênero literário em forma de crônica aqui se apresenta 

para divulgação do conhecimento ao grande público. 

Não é demais admitir que uma das maneiras de responder às expectativas 

Universidade. Por isso louvamos o compromisso acadêmico e ético do professor 

Paulo Barguil com a Universidade ao lançar a iniciativa de produzir esta coletânea, 

criada criticamente com muita paixão e prazer, sem negligenciar as discussões 

pertinentes à temática educacional, oportunizando a outros colegas a chance de 

publicação de artigos que resultam de pesquisas concluídas ou em andamento, no 

âmbito das Ciências Humanas.

Assim, está lançado o convite à leitura, com a convicção de que os textos, 

metodológico, apontam experiências que podem a vir demarcar caminhos para 

futuros percursos investigativos.

Finalizam-se estas traçadas linhas pedindo licença para parafrasear o 

e a receptividade da comunidade leitora. Assim, trata-se de um ato político, mas 

também de muita coragem por não se temer a crítica advinda de quem se debruça 

a entender a mensagem que o livro encerra.  

sintonia entre o campo ideológico do organizador e o ponto de vista de quem 

o lê.  Sem perder de vista que, na maioria das vezes, o público que recebe um 

livro busca encontrar, nas suas entrelinhas, respostas às inquietações latentes que 

carecem de entendimento, principalmente no que se refere à educação escolar. 

Nesse sentido, todo empenho editorial empreendido pelo docente 

pois há sempre algo mais a ser dito, principalmente se tratando de olhares sobre 

objetos dentro do universo da pesquisa educacional.  
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um causo na educação universitária

Eduardo Loureiro Jr

22 APRENDIZ, DOCÊNCIA E ESCOLA: novas perspectivas
Paulo Meireles Barguil (Organizador)

Eis uma obra coletiva. A decisão pelo que está posto é dos autores que 

integram esta coletânea, pois cada um é responsável pelo que está dito. Eis um 

olhar sem fronteiras. Adesista à crítica, organizador e autores esperam que este 

livro seja lido. E que depois de uma apreciação crítica se diga alguma coisa sobre 

o que está pautado. Espera-se o respeito acadêmico e a tolerância ideológica, 

admitindo-se o pensamento contraditório e o amplo direito de defesa a seu 

organizador e colaboradores.

Fortaleza, 28 de dezembro de 2017.

Prof. Dr. Francisco Ari de Andrade
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE-UFC

ARTIGOS
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CARTA DE UMA EDUCACIONISTA MATEMÁTICA AO JOVEM 
PROFESSOR: REFLEXÕES SOBRE A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

Niterói, 20 de dezembro de 2016.

Caro leitor,

há bem pouco tempo, me dei conta de que seria uma das pessoas que por 

mais tempo pertence ao corpo docente de um instituto de matemática, pois, há 

mais de quatro décadas, sou professora dos cursos de Matemática (Bacharelado e 

Licenciatura) realizados no Instituto de Matemática – IME, da Universidade Federal 

Fluminense – UFF, Niterói-RJ! 

Durante todo este tempo, vi marchas e contramarchas no ensino da Mate-

mática em busca de uma melhor formação do professor, bem como a esperança e a 

dades encontradas no decorrer, tanto do curso de licenciatura, como do de bacha-

no meio acadêmico em todos esses anos.

Primeiramente, quero lembrar que, em 1994, fundei o Laboratório de Ensino 

de Geometria (LEG), localizado no IME e integrado ao Departamento de Geometria 

quisas em Educação Matemática em busca da divulgação e da democratização dos 

conhecimentos desenvolvidos em uma universidade pública. Constitui-se em um 

espaço de aprendizagem e pesquisa para o licenciando e para professores de Mate-

mática em formação continuada. Nele, são desenvolvidas várias ações pedagógicas, 

principalmente com alunos do curso noturno de duas disciplinas obrigatórias da Li-

cenciatura em Matemática: Laboratório de Educação Matemática e Educação Mate-

mática-Geometria; bem como são ministrados cursos de extensão para professores 

visando à melhoria do ensino de geometria. 

Em todas as ações realizadas no LEG, os licenciandos, além de aprimorarem 

trumentação para o ensino, são convidados a realizar pesquisas com vistas ao de-

senvolvimento de novos recursos pedagógicos e atividades para o ensino de mate-
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aceitam participar dessas ações se tornam bolsistas de extensão ou de monitoria. 

Além disso, tais licenciandos ajudam a adaptar os recursos didáticos para serem 

apresentados por todo o Brasil, em mostras itinerantes do Museu Interativo do LEG: 

o museu LEGI (KALEFF, 2012; 2016). 

volvem o ensino da matemática. Para tanto, farei considerações sobre o que seja 

um particular tipo de educador matemático: o educacionista matemático. Finaliza-

rei apresentando algumas ações realizadas no LEG, para as quais, tanto lançamos 

mão de recursos virtuais e informatizados, como de materiais concretos manipula-

tivos de baixo custo, que julgamos adequados à Escola brasileira.

UMA PRIMEIRA REFLEXÃO: SOBRE PRECONCEITOS

Há mais de 20 anos, ao participar de um evento nacional de Educação Ma-

temática, no qual o professor Ubiratan D´Ambrosio e as professoras Maria Laura 

Leite Lopes e Martha Dantas eram homenageados, estava conversando com um 

jovem professor quando este me disse considerar um absurdo ter que ouvir discur-

sos daqueles que não faziam mais pesquisa atualizada e, portanto, não tinham nada 

aquelas três pessoas haviam aberto grande parte do caminho que permitia que ali 

estivéssemos.  Acrescentei que a nossa situação acadêmica no âmbito da Educação 

Matemática e da formação do professor, dependia muito do que essas três pessoas 

haviam realizado...

O jovem me olhou com surpresa e me confessou que nunca havia pensado 

dessa maneira e só via que aquelas pessoas nada traziam de novo à pesquisa. Apa-

rentemente, já naquela época, começava a germinar a síndrome atual da superva-

lorização das pesquisas, advinda da maneira como as instituições acadêmicas valo-

rizam as ações declaradas por cada um de nós no Currículo Lattes, no qual constam 

Esse episódio me levou a pensar em como não valorizamos o ser humano 

que preparou os caminhos acadêmicos que hoje trilhamos como educadores 

matemáticos, pois, muitas vezes, só consideramos os seus nomes em artigos que, 

às vezes, até julgamos obsoletos. 
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Por outro lado, penso que uma situação semelhante também aconteça em 

Pois já ouvi colegas dizerem sobre autores que produziram resultados matemáticos 

relevantes na juventude: “mas depois disso, não fez mais nada...”. Fico pensando se 

não diriam o mesmo até de Évariste Galois (1811-1832), se este não tivesse morrido 

tão jovem!

ouvimos um professor dos cursos de graduação em Matemática dizer que os alunos 

iniciantes “são fracos” e por isso não aprendem? 

humano que está a nossa frente, ou o encaramos como um recipiente vazio ou ainda 

como uma “tabula rasa” (como diziam os antigos) na qual devemos depositar aquilo 

que julgamos como “nossa” sabedoria matemática?

Cada vez que me deparo com esses fatos, também me pergunto: onde está o 

humano em cada aluno? Onde está o ser humano que propiciou as primeiras ideias e 

os passos iniciais em uma caminhada matemática? Onde está aquele que pavimen-

tou as primeiras pedras dessa jornada acadêmica? Onde está o homem ou a mulher 

que começa a trilhar esse caminho? Quem é esse OUTRO ser à minha frente?

Nos meios acadêmicos, o que me parece, é que negamos a existência do humano 

do OUTRO: tanto do velho professor, do matemático quanto do jovem universitário. 

Será que nunca reverteremos essa situação?

Será que nunca aprenderemos o que Padre Antônio Vieira, desde o século 

XVII, nos dizia: “Para ensinar sempre é preciso saber e amar, pois quem não sabe, 

não pode e quem não ama, não quer”.

Infelizmente, esses e outros preconceitos são encontrados no nosso meio 

acadêmico e disso tratarei ainda mais adiante.

UMA SEGUNDA REFLEXÃO: ENSINAR MATEMÁTICA OU EDUCAR 
PELA MATEMÁTICA?

Dando mais uma volta ao passado, caro leitor, percebo que, desde que 

me entendo como educadora matemática (há cerca de 40 anos), acredito que a 

Educação Matemática seja uma área que pertence tanto àqueles que constroem 

a Ciência Matemática (matemáticos) como àqueles que a utilizam na Educação 
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(educadores e professores de Matemática). Assim, acredito que educar pela 

matemática seja de responsabilidade de todos nós, tanto daqueles que fazem 

parte do corpo docente de um Instituto de Matemática quanto do de uma 

Faculdade de Educação. Não se aceitar essa responsabilidade, a meu ver, é não 

tomarmos como uma verdade a premissa de que educar pela matemática seja a 

fase inicial de se educar para a Matemática.

Assim, cabe mais uma pergunta: quando exploramos a curiosidade infantil e 

juvenil, quando orientamos as crianças e os jovens para a descoberta e para a análise 

crítica dos atos e experiências da vida, também não estaríamos indiretamente 

preparando indivíduos para a descoberta e análise de conteúdos mais abstratos e 

para serem futuros matemáticos? 

No entanto, parece que esquecemos os ensinamentos do velho professor 

húngaro Zoltan Dienes apresentados em seu livro “As Seis Etapas do Processo de 

Aprendizagem em Matemática”, no final da década de 1960, no qual coloca como as 

estruturas matemáticas poderiam ser efetivamente ensinadas desde as séries iniciais 

de escolarização. Essa teoria sobre o processo de abstração e o entendimento das 

estruturas matemáticas contempla seis etapas do desenvolvimento do pensamento 

do aluno: uma primeira, chamada de ‘jogo livre’, consiste em inserir e adaptar a 

criança a um ambiente didático construído especialmente para que certas estruturas 

matemáticas possam ser dele extraídas. A segunda etapa, dos “jogos estruturados”, 

coloca a criança em contato com as regras e os objetivos do ambiente, que representam 

respectivamente as limitações nas situações matemáticas. A terceira etapa é a do 

“reconhecimento da estrutura comum” aos jogos já realizados. A quarta etapa é a 

das “diferentes representações de uma mesma estrutura”, quando já se pressupõe 

que o aluno tenha alcançado a abstração. A quinta etapa corresponde à descrição das 

propriedades abstraídas; esta seria, segundo o autor, a oportunidade de se inserir o 

simbolismo na linguagem matemática. Finalmente, a sexta etapa corresponderia ao 

agrupamento das propriedades em um número mínimo de proposições descritivas 

(axiomas), a invenção de procedimentos (demonstrações), para que, deste número 

mínimo de descrições, se deduzir outras propriedades (teoremas). Conforme o autor, 

“[...] a manipulação de um sistema como esse, chamado sistema formal, é o objetivo 

final da aprendizagem matemática de uma estrutura.”. (DIENES, 1975, p. 72). 

Ainda nos dias de hoje, ao observarmos a apresentação acadêmica das 

estruturas matemáticas nos cursos de Matemática para jovens adultos, vemos que 
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geralmente trabalhamos exatamente em sentido contrário ao proposto por Dienes. 

Introduzimos um sistema formal estruturado, por meio de símbolos representantes de 

conceitos abstratos. Daí, ao percebermos que o aluno não está apto a compreender tal 

sistema, lançamos mão de exemplos triviais para fazê-lo compreender a estrutura. Isto 

quer dizer que, a partir da etapa do simbolismo, passamos à etapa da representação. 

Alguns professores descobrem, no entanto, que o aluno ainda não está apto a aplicar 

as definições, mesmo depois de vários exemplos. Consequentemente percebem 

que ainda se torna necessário ensinar ao jovem mais aplicações de outras maneiras, 

incluindo modelos concretos manipulativos. 

Pelo descrito, por um   caminho inverso (cognitivo e de ações) ao que a criança 

ter partido. Desta forma, no ensino da Matemática acadêmica, a metodologia das 

ações que o professor implementa vai contra o que Dienes observava no ensino das 

crianças, já naquela época “[...] a direção da aprendizagem é exatamente contrária à 

proposta nestas páginas.”. (DIENES, 1975, p. 72).

Ao não apresentarmos para o jovem graduando o caminho contrário, partindo 

tamos a aprendizagem e o desestimulamos a buscar novos conhecimentos. Isto traz 

consequências no desenvolvimento geral do educando, pois acredito que:
 sem a curiosidade motivadora para a descoberta do novo, não aconteça a 

descoberta de caminhos inovadores e de novos campos do saber (incluindo os 
da Matemática);

 sem o interesse e a perseverança na busca por resultados, não há a inovação 

Frente a tudo isso, como negar que não seja também de responsabilidade dos 

que estão em um Instituto de Matemática a preparação para o exercício do “educar 

pela matemática”, já que a cultura escolar vigente, principalmente no Ensino Médio, 

ainda não se encarrega disso? Será que algum dia se encarregará? Quem sabe?

Vivemos uma época de mudanças educacionais regidas por medidas provisórias! 

Mas... 

Não somos nós, nos cursos de graduação das licenciaturas, que formamos os 

professores do Ensino Médio? 

Nos cursos de Matemática, tanto na licenciatura quanto no bacharelado, 

ao nos eximirmos da responsabilidade de acolhermos aqueles que escolheram o 

curso, mas que consideramos “fracos em matemática”, por acreditarmos que não 
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conseguem seguir as nossas regras e conteúdos pré-estabelecidos, considero estar-

assenta: o galho da formação do futuro professor ou do futuro matemático.

advindo do Ensino Médio e, se, como mestres, não temos a menor ideia de como e o 

quê o aluno aprende na Educação Básica, como melhorarmos o ensino universitário? 

Como saberemos ensinar? Como reduziremos a taxa de evasão dos cursos brasilei-

ros? Essa taxa não mudou muito da década de 1970 até a atual, em que temos uma 

universidade globalizada, na qual a grande maioria dos professores são doutores com 

excelência em formação matemática!

Por tudo que observei, acredito que negar a nossa obrigação de mestres e do 

nosso papel de professor dos alunos “fracos” é uma lamentável desculpa para não 

neira de efetivarmos a dicotomia ensino/aprendizagem. Precisamos nos dar conta 

de que, ao trabalharmos o ensino na graduação, com vista à aprendizagem, esta-

mos desconstruindo essa dicotomia; ao nos preocuparmos apenas com os conteú-

dos matemáticos a serem ensinados, a aprofundamos! 

OS DIAS DE HOJE E A FORMAÇÃO DOS GRADUANDOS

Frente a tudo isso, como professores de futuros matemáticos e como mestres 

de futuros professores de matemática, não podemos mais achar que, ao ministrar-

mos os conteúdos da mesma maneira que nos foi ensinado no passado, os nossos 

alunos também o aprenderão. Não podemos continuar a acreditar que a resolução de 

listas imensas de exercícios demonstrativos ou de algoritmos padrões, mas sem sig-

Os tempos de hoje são outros e não basta mais sermos agentes de informa-

ção engessada no passado e sem o dinamismo dos recursos educacionais atuais. O 

As inúmeras pesquisas realizadas por educadores matemáticos apontam que 

as formas de ensinarmos técnicas e processos matemáticos precisam ter sua práti-

ca atualizada, pois os processos demonstrativos e as repetições padronizadas nem 

sempre permitem a criação do novo e da abstração necessárias ao matemático, 
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como nos aponta Raymond Duval (DUVAL, 2003). Nem são somente essas práticas 

que irão dar embasamento para o licenciado enfrentar a Educação Básica e os desa-

às Geometrias não Euclidianas (KALEFF, 2007). 

Mais do que nunca, precisamos repensar nossos cursos de Matemática, 

porque não estamos mais preparando pessoas para viverem e trabalharem em um 

-estabelecidos, como era o mundo até há três décadas e no qual a grande parte 

dos docentes universitários foi criada. Naquele mundo, as particularidades e ne-

cessidades do ser humano quase não eram conhecidas e tinham vez, pois as pesqui-

sas sobre como pensamos e criamos ideias inovadoras estavam apenas começando. 

Acredito que o hoje nunca foi tão diferente do amanhã. O que ao meio dia é 

inovação, a meia-noite já se tornou algo envelhecido. Quanto mais se pensarmos o que 

A NOSSA MISSÃO COMO FORMADORES DE PROFESSORES E DE 
MATEMÁTICOS

A nossa missão como docentes formadores de professores e matemáticos é 

prepará-los , da qual processos abdutivos e 

argumentativos permitam o surgimento de conjecturas e procedimentos (matemá-

ticos e educacionais), mais adequados ao ser humano atual, por meio de recursos 

didáticos advindos das muitas pesquisas realizadas por educadores matemáticos e 

educadores. 

Necessitamos nos unir, educadores, educadores matemáticos e matemáticos, 

para revermos e renovarmos nossas ações a cada dia. Precisamos nos renovar e nos 

transformar...

No entanto, preparar o nosso aluno graduando para uma constante renova-

Considero que a Matemática como ciência não pode continuar a ser vista 

como um saber neutro, e seu ensino como um conjunto de procedimentos sem con-

sequências individuais e sociais. Admitir a neutralidade social da Matemática é se 
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voltar ao determinismo positivista do século XIX e ao logicismo e formalismo do 

ção do professor de Matemática, como, por exemplo, Paul Ernest (ERNEST, 1998).

Considerando o apresentado, no LEG, não buscamos infantilizar o ensino da 

Matemática nos cursos de graduação, mas tentamos criar procedimentos e recur-

sos didáticos mais adequados à realidade humana e cognitiva do aluno. Buscamos, 

portanto, desenvolver ações didáticas que levem o professor a perceber o seu aluno 

como um OUTRO, que tem necessidades cognitivas distintas das suas próprias  (KA-

LEFF, 2003; 2006; 2007; 2008; 2012b, 2016; KALEFF, MOURÃO, 2015; KALEFF, GAR-

CIA, REI, 1997; 2005). 

matemáticos estudados e, assim, avançar na abstração e no formalismo da Mate-

mática. Com essas ações, os graduandos têm chances de entender e vencer os seus 

no: o OUTRO. Tudo isso tendo em vista um formalismo revestido de uma análise 

crítica que permite a construção de ferramentas matemáticas e que levem a um 

ensino mais humanizado.

para tal preparação? Como preparo o OUTRO que é tão diferente de mim?

humanos de realização pessoal.

UM TIPO SINGULAR DE EDUCADOR MATEMÁTICO

Não posso deixar de enfatizar que, antes de tudo, sempre pensei em nossos 

alunos como jovens em transformação que precisam ser forjados a um melhor enten-

dimento de si mesmo e dos OUTROS seres humanos e cidadãos, ou seja, seres que 

busquem a entender suas necessidades psíquicas intrínsecas e o mundo à sua volta.

Nessa busca por entender a transformação dos seres humanos pela atuação 

escolar, ouso dizer que busquei a entender a mim mesma e percebo que sou um tipo 

singular de educadora matemática, pois me considero uma educacionista matemática. 
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Percebi que sou uma mediadora na luta contra a pobreza pela melhoria 

da sociedade brasileira por meio da Educação Matemática. A consciência dessa 

nal cada vez mais própria a um andarilho que carrega uma mochila extremamente 

pesada, pouco compartilhada academicamente por matemáticos, educadores e até 

por educadores matemáticos. No entanto, considero essa carga muito importante 

para o futuro da formação do professor de Matemática, pois nosso país apresen-

pertence a classes sociais menos favorecidas e . 

Sob esta caracterização, vejo a Educação Matemática como uma ferramenta fun-

damental também para a transformação de um país em desenvolvimento e que 

ainda apresenta bolsões de extrema pobreza. Por sua vez, como professora de uma 

universidade pública, me sinto também responsável por essa transformação. 

Talvez o leitor esteja se perguntando de onde busquei essa caracterização para 

tive a atenção voltada para um artigo publicado pelo educador Cristovam Buarque, no 

Jornal O Globo. Nesse, era apresentada uma nova modalidade de educador que o es-

critor denominava educacionista, a qual considerava como: “[...] mediador na luta pela 

melhoria da sociedade brasileira por meio da educação.”. (BUARQUE, 2008). Poucos 

dias depois, Irina Bokova, diretora-geral da UNESCO, na Conferência Mundial sobre 

Cuidados e Educação Infantil, em Moscou, enfatizava que: “A educação é a melhor ma-

neira de combater a pobreza.”. (BOKOVA, 2010). 

À luz dessas duas colocações, analisando as minhas pegadas deixadas ao 

longo do caminho acadêmico percorrido, percebi que as ações realizadas, durante 

tantos anos de trabalho no LEG e na formação do professor e do matemático, não 

eram somente de uma educadora matemática, mas de um tipo peculiar de atuação 

Pelo constatado, caro leitor, estou convicta de que posso me caracterizar como 

uma educadora matemática educacionista, atuando em duas frentes de ações bem de-

terminadas. Em uma delas, busco formar o futuro professor e transformar as concepções 

educacionais do docente em exercício para que ambos eduquem os seus alunos pela 

matemática e não somente que busquem prepará-los para
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me dedicando principalmente à pesquisa e à elaboração de recursos didáticos de baixo 

Escola brasileira carente de recursos materiais (KALEFF, 2003; 2006; 2008; 2012a; 2016). 

tanto, que um dos maiores que encontrei contra o nosso trabalho no LEG partiu, e ainda 

parte, dos próprios formadores de professores e de matemáticos, pois muitos colegas 

pensam que a nossa meta no LEG seja “brincar com massinha e canudinho”. Outros ain-

da julgam que nos ocupamos somente em transformar sucata e matéria prima de baixo 

custo em recursos didáticos manipulativos. Apesar de tantas pesquisas e publicações que 

trazer algo produtivo para a formação do conhecimento matemático do aluno, ou seja, 

do OUTRO (criança ou adulto) em busca da abstração matemática. Portanto, sempre 

estiveram presentes em nossas ações os ensinamentos ainda hoje atuais do velho pro-

fessor Dienes, e de outros, como, por exemplo, os advindos do Modelo de van Hiele do 

desenvolvimento do pensamento geométrico e os apontados por Raymond Duval sobre 

o papel dos registros semióticos para o desenvolvimento da aprendizagem (VAN HIELE, 

1986; DUVAL, 2003). No entanto, cabe, com tristeza, dizer que, infelizmente, poucos 

colegas que militam no ensino de Matemática, conhecem os estudos de educadores e 

educadores matemáticos, se limitando somente à cultura e estudos matemáticos! 

Perante tudo isso, percebemos que, nas universidades ainda são desenvolvidas anti-

gas práticas educacionais, muitas vezes até ultrapassadas, que se perpetuam, as quais vão se 

nos, à Educação Básica. Textos complementares a essas considerações podem ser encon-

trados na literatura sobre Educação Matemática (CURY, 2001; NACARATO; PAIVA, 2007). 

apresentar um exemplo das ações desenvolvidas no LEG, que levaram à criação de re-

cursos didáticos de baixo custo destinados à Licenciatura em Matemática, mas que po-

dem ser utilizados desde o Ensino Médio. 

MODELADORES DE SUPERFÍCIES REGRADAS E DE CURVAS CÔNICAS: 
exemplo de recurso didático de baixo custo

Em 2005, visitamos a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, em 

Portugal, na qual conheci um conjunto de aparelhos manipulativos construídos com 
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alguns sólidos de revolução, tais como hiperbolóides, paraboloides, diversos tipos 

de cones, cilindros, etc. 

         

Fonte: Lozano (2001, p. 03-04).

Na Figura 1, apresentamos três aparelhos portugueses, segundo o profes-

sor Antônio Lozano, que modelam superfícies regradas a partir da movimentação 

paralelos de metal com o mesmo raio (presos em barras de mogno) que susten-

infelizmente, não aparecem na foto). 

esticados, a rede simula diferentes superfícies regradas.

A foto central da Figura 1 apresenta o aparelho que modela um hiperboloide 

a partir do modelo do tronco de um cone, segundo os mesmos princípios para a 

movimentação considerados para o aparelho anterior. Ainda na Figura 1, à direita, 

encontra-se a foto do modelo de um parabolóide hiperbólico. Ele é constituído por 
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No LEG, inicialmente, construímos dois protótipos emulando os aparelhos 

portugueses: um com modelo de cilindro e outro de cone. No entanto, utilizamos su-

Em uma segunda etapa, obtivemos protótipos menores e muito leves, 

chumbo. Em terceira etapa, construímos modelos com sucata de acrílico, com 

Nas Figuras 2 e 3 apresentamos alguns desses protótipos mostrados em exposições 

do Museu LEGI (KALEFF, 2012).

Figura 2 – Modelos de superfícies regradas obtidas com o uso de fios e 
sucata de madeira ou acrílico

         

  
                       

       Fonte: Acervo do LEGI.
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Figura 3 –  Modelos de superfícies regradas obtidas 

canudos plásticos

   

                                     Fonte: Acervo do LEGI.

Alguns desses protótipos de fios podem também ser utilizados para levar 

o aluno, até mesmo do Ensino Médio, a observar o surgimento de curvas cônicas 

por meio da projeção de um feixe linear de luz sobre os fios. Para tanto, depois 

de muitas experiências realizadas com diversas fontes de luz (entre elas, como as 

mostradas nas fotos da Figura 2, com fonte de luz obtida de um feixe advindo da luz 

de um aparelho retroprojetor), utilizamos uma lanterna que emite um feixe linear 

de raio laser sobre os modelos de cones e cilindros construídos com fios de barbante 

ou elástico (Figura 4). 

Salientamos que os aparelhos emuladores portugueses aqui descritos, 

também foram a base de três experimentos educacionais criados em ambiente 

virtual no âmbito do projeto Projeto Conteúdos Digitais para o Ensino e Aprendizagem 

da Matemática do Ensino Médio (CDME). Projeto Condigital MEC – MCT/CAPES 

(KALEFF ET AL., 2011).  Esse projeto permitiu que, grande parte dos aparelhos 
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e jogos concretos criados no LEG, e virtualizados com recursos da geometria 

dinâmica, fossem transformados em jogos virtuais e experimentos aplicativos 

interativos organizados na forma de experimentos educacionais em uma intensa 

adaptação e produção de recursos multimídia. 

Figura 4 – Modelos de superfícies regradas com curvas 
cônicas obtidas com o uso de feixe de laser

                                     Fonte: Acervo do LEGI.

No projeto CDME, criamos onze experimentos educacionais, com mais de 

trinta pequenos jogos virtuais e aplicativos interativos, e três softwares que tiveram 

como base teórica o Modelo de van Hiele e também apresentamos ao professor 

materiais manipulativos concretos. Tais experimentos e softwares permitem uma 

intensa relação de interdisciplinaridade entre Geometria e Trigonometria com áreas 

das Artes, Português, Física e Biologia. Esses experimentos educacionais foram acei-

tos pelo Banco Internacional de Objetos Educacionais e estão publicados no Portal do 

Professor do MEC e na página da UFF 
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FINALIZANDO...

Caro leitor, espero ter-lhe apontado formas de lutar pela melhoria da Educação, 

mediante o fazer em ação, e não somente pelo fazer na teoria com vistas a uma 

formação do professor de matemática mais adequada às necessidades do OUTRO 

(do aluno e do graduando) quer sejam científicas, tecnológicas, sociais e escolares do 

tempo presente e também daquelas prováveis, e necessárias, para o século XXI. 

Quero ainda deixar registrado que sempre encontrei forças para continuar o 

trabalho, por meio da pesquisa voltada para as ações de extensão, na interiorização 

e no ensino a distância, buscando levar e democratizar o conhecimento construído 

em uma universidade pública àqueles que não o podem usufruir presencialmente por 

estarem em rincões fora de um grande centro acadêmico. 

Estou convencida de que, nos dias de hoje, existem muitos docentes brasilei-

ros percebendo a Educação Matemática como área necessária para a Licenciatura 

e ensino da Matemática; bem como, para alguns, as práticas advindas do LEG têm 

ajudado a compreender  essa necessidade. Dessa forma, vou levando em frente as 

minhas ações e enfrentando preconceitos. Acredito que, a experiência e a contri-

buição de cada um de nós, professores fazem a história da Educação Matemática 

e das instituições formadoras de professores, apontando tanto os erros como os 

sucessos. 

Caro leitor, espero que esse relato o entusiasme a ter mais esperança na Es-

cola e a preparar o seu futuro como um docente mais consciente da realidade da 

formação do professor de Matemática para o alunado brasileiro.

cola mais humanizada e, na qual, o OUTRO seja realmente considerado.
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Forjando a armadura 
Rudolf Steiner (Tradução: Ute Cräme) 1

Nego-me a me submeter ao medo

que me tira a alegria de minha liberdade,

que não me deixa arriscar nada,

que me toma pequeno e mesquinho,

que me amarra,

que não me deixa ser direto e franco,

que me persegue,

que ocupa negativamente minha imaginação,

que sempre pinta visões sombrias.

No entanto não quero levantar barricadas por medo do medo. 

Eu quero viver, e não quero encerrar-me.

Não quero ser amigável por ter medo de ser sincero.

para encobrir meu medo.

E, quando me calo, quero fazê-lo por amor

e não por temer as consequências de minhas palavras.

Não quero acreditar em algo só pelo medo de não acreditar.  

Não quero dobrar-me só porque tenho medo de não ser amável.

Não quero impor algo aos outros pelo medo

de que possam impor algo a mim;

por medo de errar, não quero tomar-me inativo.

Não quero fugir de volta para o velho, o inaceitável,

por medo de não me sentir seguro no novo.

Não quero fazer-me de importante porque tenho medo

de que senão poderia ser ignorado.

Por convicção e amor, quero fazer o que faço e

deixar de fazer o que deixo de fazer.

Do medo quero arrancar o domínio e dá-lo ao amor.

E quero crer no reino que existe em mim.

1  Fonte: http://festascristas.com.br/micael/micael-versos/
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CONTRIBUIÇÕES DA DISCIPLINA DIDÁTICA I 
À MINHA PRÁTICA DOCENTE 1

Anna Lúcia dos Santos Vieira e Silva (Lilu)

O objetivo deste texto é apresentar aprendizagens e aplicações da disciplina Di-

dática I – PC0208, ministrada pelo professor substituto Eduardo Américo Pedrosa Lou-

reiro Júnior, do Departamento Teoria e Prática do Ensino, da Faculdade de Educação 

da UFC, a qual frequentei como ouvinte na Turma 03 no segundo semestre de 2014. As 

contribuições da mesma serão analisadas na minha prática docente na disciplina opta-

tiva Métodos de Representação – TG0162, do Departamento Arquitetura e Urbanismo, 

que ministrei no mesmo semestre e, de modo especial, na disciplina obrigatória Projeto 

de Produto 4 – TG0120, do Curso de Design, ministrada no segundo semestre de 2015, 

com o Professor Carlos Eugênio Moreira de Sousa. 

PRIMEIRA LIÇÃO

Qual é seu sentimento? Pergunta o professor. Escrevo no caderno: “Ensina-

mento, estudo, Adélia Prado, AMOR”. Digo: tranquilidade e alegria. Sim, uma pri-

meira aula capaz de trazer para meu arsenal de dezoito anos em salas de aula como 

professora um tipo de erupção afetiva. A abertura da disciplina ofereceu uma chave 

de ouro: o sentimento. Levei pra casa nessa noite um caderno e um coração no-

vos, cheios de páginas e sentimentos a serem preenchidos por um mesmo desejo: 

aprender a ensinar. E o aprendizado começa no coração. Foi minha primeira lição.

No caderno, que guia esse texto, o tempo está marcado: “Temos um minuto 

para explicar o objetivo da disciplina. Pergunta. Pesquisa. Projeto conjunto. Auto-ava-

liação. Avaliação dos pares. Avaliação aula-a-aula do professor. Auto desenvolvimento”. 

Tivemos que expor três coisas que queríamos muito aprender: “1) a ensinar 

melhor, 2) costurar, 3) manter a calma”. Desenvolvimento do projeto auto-ensino – 

a primeira linha da disciplina.

Três coisas que aprendemos e como aprendemos o que já sabemos? “1) dese-

nhar, 2) cozinhar, 3) rezar. Aprendi ao copiar, observar. Aprendi com minha avó, ex-

perimentando. Aprendi concentrada, ligada com o coração”. Daqui foram extraídos 

1 Este artigo amplia um trabalho publicado em Diálogos Didáticos, no Blog da CASa, em 15 
de junho de 2015. Disponível em: <http://www.blogdacasa.ufc.br/mosaico-docente-pro-
fa-anna-lucia/>. 
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métodos de ensino e de aprendizagem que trazemos, que estão incorporados, fa-

zem parte de nossa experiência de vida. Didática – a segunda linha da disciplina.

O que você acha que o cidadão de Fortaleza precisa aprender? “A respeitar 

seus iguais nas ruas. A ter atenção às pessoas ao redor”. Projeto cidadão – a terceira 

linha é cidadania. 

Para casa: “1) pesquisar uma resposta para a minha pergunta cidadania: 

como o cidadão fortalezense pode aprender a ter  atenção com as pessoas ao 

redor?; 2) escolher uma das coisas que quero aprender nos próximos três meses 

para o projeto auto-ensino; 3) usar nossos ‘como aprendemos o que já sabemos’ 

para pensar metodologias”.

AULA A AULA 

As aulas de Didática I eram quinta-feira à noite. Na sexta-feira de manhã, 

eu era responsável pela disciplina optativa Métodos de Representação, que seria 

ministrada pela primeira vez no Departamento de Arquitetura e Urbanismo. No 

primeiro dia de aula, como aprendi em Didática I, abri meu coração aos dez seres 

humanos presentes. Sem ressalvas, todos aceitaram compartilhar a experiência por 

mim proposta: “Faremos juntos tudo que eu conseguir apreender da disciplina de 

Didática e traduzir para Métodos de Representação, da noite para o dia”. E assim 

foi: Como estavam se sentindo, o que queriam aprender a representar, o que já sa-

biam representar e como aprenderam. 

Minha escolha de auto-ensino em Didática I foi como “ensinar e aprender 

melhor”. Eu tinha três meses para realizá-lo, com parâmetros de avaliação, como 

professora na disciplina de Métodos de Representação. Para Didática I estudei um 

pouco sobre “metodologia experimental, sobre maneiras contemporâneas de pen-

sar o ensino/aprendizagem e suas aplicações práticas horizontais, no sentido de re-

tirar a hierarquia professor/aluno e equalizar a troca dos diferentes saberes de todos 

no ambiente de ensino-aprendizagem”. 

Em Métodos, começamos a ensinar uns aos outros o que sabíamos a partir de 

2) modelagem tridimensional digital, 3) modelagem tridimensional manual/material. 

Para cada um dos módulos convidei um professor do Departamento especializado na 
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EXPERIMENTAR

De volta ao caderno: “No auto desenvolvimento quero aprender metodolo-

gias aplicadas às áreas criativas. Descobri que ensinar também exige muita criati-

vidade, nunca fui tanto aluna e professora ao mesmo tempo como agora. Somos 

Plano: 1) Autonomia (ser independente); 2) Disciplina (hábito); 3) Registro (para a 

auto-avaliação). Nós inventamos nossa própria metodologia!”. 

Quando eu tinha que responder algum questionamento que eu mesma tinha 

gerado dentro da disciplina Didática I, levava para a disciplina Métodos e trazia res-

postas elaboradas com os alunos. Por exemplo, em aula: “– O que é experimentar? 

– Experimentar é conhecer. – Mas dá pra conhecer melhor se a gente se dedica”. 

Como resultado em processo, na apresentação de minha pesquisa em Didática so-

bre metodologia experimental, o texto foi esse:

Metodologias experimentais são modos de fazer que implicam em apren-

A prática é um embate, um diálogo ou uma dança com a realidade a ser 
aprendida, apreendida. É colocar a mão na massa. Fazer acontecer uma 
teoria. É trazer para o campo fenomenológico uma ideia. Materializar. 
Concretizar. Realizar. Dar corpo, forma, tempo, espaço e vida ao que se 
quer aprender. 

Metodologias experimentais absorvem o acaso, o erro, o inesperado 
como formas de aprendizado. Para tanto é preciso atenção, concentra-

ouvir a realidade da própria experimentação. Ouvir nossos sentimentos. 

doxalmente, vivenciar a experiência com um distanciamento analítico, 
capaz de ampliar os parâmetros de referência da coisa experimentada. É 
bom não trazer muita expectativa para ser um bom espectador.

Só teremos algum domínio sobre o que experimentamos quando obti-

mentos. Quando nos sentirmos familiarizados.

No método experimental somos dominados, absorvidos e, com sorte, ab-
solvidos por aquilo que queremos conhecer ou criar. Somos, com ainda 
mais sorte, a própria experiência viva.

Percebi ao longo da experiência de tradução de Didática I para Métodos que 

enfatizei mais as duas primeiras linhas, de auto-ensino e de didática. O auto-ensino se 

dualmente e apresentou as etapas de evolução ao longo da disciplina. A transposição 
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cas, que os alunos em consenso escolheram aprender e aprimorar entre eles e com os 

professores que aceitaram o convite de cooperar com o processo. Chegamos a elabo-

rar uma proposta de composição conjunta para montar em um espaço público ou no 

pátio do Departamento, mas os próprios alunos pediram para usar o tempo que seria 

dedicado a esta atividade nas outras duas.

No trabalho final da disciplina Métodos de Representação, além do caderno 

e da apresentação do auto-ensino, trabalhamos no módulo de representação 

tridimensional material com a realização de uma máscara. Cada qual elaborou 

um molde de gesso de seu próprio rosto, depois “se representou” a partir de 

interferências com argila e papel machê no molde. Foi mais de um mês de aula no 

pátio, com as pessoas de passagem curiosas e interagindo. 

Como auto-avaliação da experiência nas disciplinas Didática I e Métodos 

de Representação, trouxe o estímulo de continuar a acreditar e investir no querer 

do aluno e no meu próprio. Reconheci melhor a importância da liberdade, da 

transparência, da permeabilidade, da experimentação, da confiança, do respeito 

ao sentimento, do compromisso, da interação, da abertura e da sensibilidade. E 

aprendi que ensinar é dar espaço, incentivar o desenvolvimento e a consciência do 

que se é, para chegar ao que se quer, com o coração, verdadeiramente.

APRIMORAR

No segundo semestre de 2015, tive a oportunidade de pedir e conseguir com 

a coordenação do Curso de Design a disciplina Projeto de Produto 4. É a última dis-

4, que costumam andar paralelas e associadas. A abordagem das duas, em escala 

de complexidade crescente durante o curso, abrange uma somatória de tendên-

cias contemporâneas em Design que incluem sua relação com sistemas dinâmicos 

e complexos como o ambiente, a Arquitetura e Urbanismo, sistemas de sinalização 

e toda gama de possibilidades de Design participativo e colaborativo que podem 

caber no termo co-design. Quando soube que as aulas seriam ministradas com o 

professor Eugênio, com quem estava trabalhando em um projeto participativo de 

extensão, imaginei que ele aceitaria a proposta de aplicação da disciplina Didática I. 

Assim sucedeu. 
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Primeiro dia, vinte e três pessoas na roda: “O que vocês querem aprender?”. 

A roda começou a girar e todos, sem exceção, expressaram seu desejo: “– Quere-

mos sair do papel e do protótipo. Queremos trabalhar com a realidade, realizar o 

projeto. – E vocês topam realizar também a disciplina com a gente? Pois, então, 

vamos decidir juntos o que e como vamos fazer.”. 

Em consenso, os alunos motivados assumiram a co-responsabilidade de 

estrutura, programa, cronograma, conteúdos e toda gama de decisões e ações do 

semestre. Houve uma resistência inicial com outros professores do Departamento, 

Isso aqui não é self-service! – Nos dê um mês, se não tivermos um trabalho consis-

tente, mudamos a metodologia.”.

 Foi a experiência didática mais valorosa que experimentei na vida e, talvez, 

a mais afetiva. O semestre foi atípico, com greves e recessos. Surgiram ferramen-

tas inesperadas no próprio processo das aulas, como o que chamamos de “lousas 

procedimentos, cronogramas, metas e decisões da disciplina e dos projetos. 

Figura 1 – Lousa interativa em 7 de janeiro de 2016 (I)

Fonte: Lorrine Sampaio.
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Figura 2 – Lousa interativa em 7 de janeiro de 2016 (II)

Fonte: Lorrine Sampaio.

ETAPA 1 – COMO PESQUISAR INDIVIDUAL E COLETIVAMENTE?

Os resultados do processo aconteceram em etapas. O desafio da primeira 

etapa era um levantamento de conteúdo consistente e acessível, para conseguirmos 

a credibilidade dos outros professores e uma referência prática da capacidade de 

realização do nosso objetivo. A decisão coletiva foi a elaboração de um blog para 

representar a etapa da pesquisa (https://complexidadedinamica.wordpress.com/). 

O prazo, um mês. “Este é um blog criado e gerenciado pelos colaboradores 

da disciplina Projeto de Produto 4 do curso de Design da Universidade Federal 

do Ceará. É uma ferramenta colaborativa onde expomos nossos interesses 

e conhecimentos envolvendo o amplo espectro da disciplina, que lida 

com complexidade, dinâmicas e sistemas.”. 

As informações foram organizadas em duas instâncias: através de 

categorias e através das tags2. Cada post teve que se enquadrar em uma 

categoria e possuir quantas tags o autor julgar necessárias. A organização do 

blog e a comunicação interna da disciplina aconteceram por um grupo fechado 

do Facebook: 

2 Uma tag, em Português etiqueta, é uma palavra-chave ou termo associado com uma informação – 

palavras-chave.
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Fizemos uma conversa na aula passada sobre os encaminhamentos para 
a disciplina e acordamos o seguinte: Temos aquela lousa interativa quadro 
(Lorrine postou a foto) que elenca uma série de áreas temáticas que po-
dem ser trabalhadas no nosso PP4. A ideia é que vocês tragam coisas 
(pesquisas, exemplos etc.) do interesse de vocês que tenha a ver com esse 
universo. Isso vai gerar um conteúdo que vai balizar nossa escolha para 
o projeto que será desenvolvido no integrado. Teremos um material que 
formará um sistema de informações interligadas (nem sempre o material 
trazido tem a ver com um só tema), que precisa ser dinâmico e colabora-
tivo. Pra organizar essa coisa toda, sugerimos a criação de um blog admi-
nistrado por todos. Assim, cada material trazido pode vir acompanhado 

dade de comentar nas postagens uns os outros e o sistema de tags vai 
ajudar muito na organização. Essa é a ideia geral, vamos criar as regras 

usar o wordpress porque ele possibilita mais níveis de organização que 
o blogger, por exemplo. Se ninguém se opuser, crio a estrutura básica e 
publico aqui para alimentarmos. Mas se alguém quiser sugerir outro, po-
demos discutir sobre. Lembrando que esse trabalho foi proposto na aula 
passada e deve ser entregue na próxima aula, que acontecerá logo após a 

A primeira categoria, “Material teórico”, englobou publicações em geral 

sobre os temas abordados na disciplina: complexidade, dinâmicas e sistemas, em 

artigos, trechos de livros e/ou trabalhos acadêmicos desde a gênese dos termos até 

suas relações com o design. “Posts dessa categoria deverão conter um texto claro e 

explicativo que trate de uma análise do livro/artigo/trabalho acadêmico pesquisado 

com os temas da disciplina? Quem está falando sobre isso (citações, outros auto-

res)? Qual a fonte?.”.

“Aplicações no mundo” foram exemplos de como o Design e o designer se in-

serem em um contexto dinâmico e de alta complexidade, de maneira sistêmica e qua-

web, de outros blogs ou sites especializados, além de livros e artigos com informações 

a respeito de um projeto, de preferência em mais de uma fonte. 

Posts dessa categoria devem conter um texto explicativo claro sobre o 
projeto ou conjunto de projetos pesquisados, com respostas às seguintes 
perguntas: Quem é(são) o(s) autor(res)? Onde foi realizado? Qual a meto-
dologia aplicada? Qual a abrangência do projeto (público alvo, ambiente, 
espaço)? Quais os benefícios trazidos (objetivos do projeto)? Há trabalhos 
similares (do mesmo designer/grupo ou de outros)? Como inserir o design 

duto, mas tenha a potencialidade para a produção de um)? Lembremos 
sempre de citar as fontes das informações e imagens!
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Como a intenção era aplicar na realidade, “Possibilidades em Fortaleza” foi 

a terceira categoria do blog, com conteúdo mais livre, fontes diversas como repor-

tagens, fotos de acervo próprio, entrevistas, etc. “Posts dessa categoria deverão 

conter um texto que propicie ao leitor um vislumbre da situação e do problema, da 

maneira mais clara possível, apontando potencialidades de atuação do designer de 

produto. Deverá tratar de responder às perguntas: Qual o contexto espacial do pro-

blema (onde se localiza)? Que metodologias poderiam ser aplicadas? Qual seria a 

abrangência do projeto (público alvo, ambiente, espaço)? De que forma o produto 

poderia atuar?”. Cada um contribuiu com, no mínimo, três posts, sendo um de cada 

categoria. 

ETAPA 2 – METAPROJETO

algum aluno se responsabilizou por publicar, para o registro e para quem faltou: 

“Para a próxima aula de PP4: - Sugerir possíveis praças para realizar o projeto; 

- Fazer uma pesquisa sobre metodologias; - Material visual sobre as ideias de 

capítulo 4 do livro Metaprojeto.”.

Nessa segunda etapa, foi estudado e realizado o metaprojeto (CARDOSO, 

2010), uma estrutura organizativa dos processos previstos, com os parâmetros a 

último mês. O estudo foi a sugestão de um dos alunos que havia participado de um 

grupo de aprendizagem cooperativa. Foram divididos grupos de três alunos e cada 

grupo estudou um capítulo do livro e compartilhou com os outros grupos. 

A elaboração do metaprojeto se deu por meio de montagens de lousas inte-

rativas, até chegarmos aos cinco parâmetros de projeto: “1) elementos urbanos; 2) 

itinerantes; 3) interativos; 4) lúdico-educativos; 5) em praças.”.
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Figuras 3 e 4 – Lousas interativas em 25 de novembro de 2015

Fonte: Lorrine Sampaio.

ETAPA 3 – PROJETO E PROTOTIPAGEM

– Como vamos entrar no projeto? – Cada um traz uma proposta. – Fazemos 

um brainstorm, representado de uma maneira que dê pra transmitir a ideia e traze-

mos na próxima aula...”. Foram vários. Cada aluno trouxe mais de uma ideia. Em 

brainstorm coletivo, depois de cada aluno expor suas ideias em 

grupos de três, surgiam as ideias das junções ou outras, novas que nasciam dali. Os 

grupos foram aumentando até chegarmos a uma seleção de possibilidades que se 
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Figuras 5 e 6 – Ideias e representações dos estudantes do resultado do brainstorming

Fontes: Rafael Cavalcante e Marcos Oliveira Lucas Canta. 
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Figuras 7 e 8 – Ideias e representações dos estudantes do 
resultado do brainstorming

Fontes: Suelen Duarte e Lorrine Sampaio.
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O resultado do projeto foi a proposta dos produtos. Do conceito de tramas, 

nasceu uma série de referências e experimentações com tranças e amarrações para 

a elaboração de redes de tecidos. Do encaixes, foram usados de palitos de picolé a 

pallets, para decidir que seria melhor trabalhar com compensado náutico cortado na 

fresadora do laboratório da UFC para a construção de bancos de madeira. 

“– Que material? Quem compra? Como executamos?”. Em cada um dos gru-

pos havia responsabilidades compartilhadas como a de registro, compra de mate-

riais, gestão dos gastos e montagem para a prototipagem, que aconteceu como um 

estudo de possibilidades na etapa de projeto. 

Figura 9 – Processo de prototipagem

Fonte: Rafael Moreira.
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Figura 10 – Processo de prototipagem

            Fonte: Rafael Moreira.

ETAPAS 4 E 5 – NA PRAÇA E NA REFLEXÃO

Foi em horário de aula, já estava escuro, o local foi escolhido pela proximi-

dade da Universidade, Praça da Gentilândia. Lá chegamos com os protótipos que em 

pouco tempo estavam em uso pelas pessoas que circulavam por ali. 

             Figura 11 – Instalação dos elementos urbanos na praça

Fonte: Lara Dias.
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Figura 12 – Instalação dos elementos urbanos na praça

Fonte: Lara Dias.

Um primeiro momento foi de curiosidade, com a equipe montando a trama, 

mas os bancos foram logo apropriados. “Certeza que esse banco é para interação.”. 

soas montando de outra maneira. “Não disse?!!”. A rede volta ao Laboratório, pois 

precisa de ajustes, sendo montada uma segunda vez, depois do recesso. 

Como trabalho integrado, conseguimos trazer os professores de projeto 

o tema que escolheu. Houve trabalhos mais teóricos, outros analisaram a própria 

metodologia da disciplina ou os diferentes tipos de Design sistêmico implantado 

em situações colaborativas ou urbanas. 

REFLEXÕES PARA CONTINUIDADE

do projeto integrado, os alunos pediram que esse processo continue e se possível 

ciplina de didática ganha uma abrangência de necessidade no curso de Design. Pre-

cisamos ter voz, para dar voz aos processos inclusivos, aos alunos que ensinam, aos 

professores aprendizes, alinhados pelo horizonte dos olhares, dos conhecimentos 

compartilhados e da troca de saberes. 
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PROTAGONISMO DISCENTE NA (PÓS-) GRADUAÇÃO: 
UMA EXPERIÊNCIA PARTILHADA

COM/POR UM QUINTETO DOCENTE
Anna Lúcia dos Santos Vieira e Silva (Lilu)

Eduardo Loureiro Jr 
Elcimar Simão Martins 

Luiz Botelho Albuquerque 
Paulo Meireles Barguil 

PERGUNTAS INICIAIS (Luiz)

Quais as possibilidades de participação (tipo protagonismo) de estudantes 

na sala de aula (e futuramente na sociedade), face às práticas e valores sociais 

relacionados à institucionalização dos mais jovens e à separação entre estudantes e 

professores, jovens e adultos, aprendizes e ensinantes?

NÃO (SE) ATRAPALHE(M) O MELHOR DE SI MESMO(S) (Eduardo)

A melhor professora que já tive, Luiza de Teodoro, costumava dizer que seu 

único mérito era não atrapalhar (LOUREIRO JR, 2011, p. 182). E acreditava que “[...] 

educar é fazer cada um descobrir o que há de melhor em si.”. (SANTOS, 2017). Esse 

cada um poderia ser pensado como cada estudante, mas, com o passar dos meus 

25 anos de sala de aula, percebi que o professor também é cada um, que o educador 

precisa também descobrir o que há de melhor em si!

Se “[...] mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende.”. 

(ROSA, 2001, P. 310) e se “[...] ensinar é aprender, de tal modo que professor e aluno 

são a mesma coisa.”. (FOUNDATION FOR INNER PEACE, p. 517), talvez possamos 

pensar que o nosso mérito precisa ser: não atrapalhar; não nos atrapalharmos; 

e colaborar para que aqueles que compartilham a experiência do aprendizado 

conosco também não se atrapalhem nem atrapalhem uns aos outros.

Paulo Freire escreveu que “[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar as possibilidades para sua própria produção ou a sua construção.”. (FREIRE, 

2009, p. 22). E que possibilidades seriam essas?

Conhecer, na dimensão humana, que aqui nos interessa, qualquer que seja 
o nível em que se dê, não é o ato através do qual um sujeito, transformado 
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em objeto, recebe, dócil e passivamente, os conteúdos que outro lhe 
dá ou impõe. [...] é necessário que, na situação educativa, educador e 
educando assumam o papel de sujeitos cognoscentes, mediatizados pelo 
objeto cognoscível que buscam conhecer. (FREIRE, 2014, p. 14).

(protagonismo estudantil, autonomia discente, sujeitos cognoscentes, 

planejamento participativo) são, trocando em miúdos, expressões dessa nossa 

busca conjunta, enquanto seres humanos, pelo que há de melhor em nós mesmos, 

desatrapalhando-nos uns aos outros.

METADISCIPLINA: MINHA INSÔNIA, MEU AMOR – I (Lilu)

automático estar-em-sala-de-aula, espelho e somatória dos professores que mais 

amei, teve que ser revista. Um novo universo de conhecimentos se abriu, oferecendo 

passagem. Eu sabia que ia ser professora antes de pensar em ser arquiteta. 

E, como arquiteta professora, sempre fui coringa nas muitas universidades 

particulares que trabalhei, porque o conteúdo não era difícil aprender para ensinar, 

desde que não fosse matemática. E meu grande prazer era estar ali, na troca, nas 

relações humanas. 

O que eu não sabia é que a Educação é tão vasta quanto a Arquitetura, não 

imaginava que entrar nesse universo de conhecimentos seria um caminho sem 

volta, uma mudança estrutural na minha relação com o ensinar e o aprender. Esse 

Tenho como pressuposto que “disciplina” é o título do que vamos aprender na 

escola. Na primeira linha escrevi disciplina de Didática, nesse semestre dou as disciplinas 

de Projeto 2 (P2) e de Projeto de Produto 4 (PP4) no curso de Design da UFC. 

Não tenho tempo aqui de questionar essa convenção (disciplina?), embora 

de transcendência “[...] volta da consciência do espírito, sobre si mesmo, para seu 

próprio conteúdo por meio do entendimento, da razão.”. (MORAES, 2010, p. 29), 

como na metalinguagem e na metafísica. Então a metadisciplina é uma disciplina 
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perguntas: como pensar a disciplina com quem está envolvido nela (professores e 

estudantes)? Como incluir conteúdos de interesse dos participantes na abordagem 

da ementa? Com que métodos desenvolver um processo pedagógico que engendra 

a si mesmo? 

é voltado aos estudantes que se tornam co-responsáveis no desenvolvimento da 

disciplina, da metadisciplina, que se constrói enquanto é ministrada. Inevitavelmente 

o protagonismo estudantil é acionado. 

deste século. Quem se atreve a competir com o Google?

A metadisciplina é aplicada como um experimento desde 2014, 

simultaneamente à sua elaboração. Já temos resultados em Métodos de 

Representação (2014.2); Semiótica (2015.1, 2016.1 e 2017.1) e Projeto de Produto 

IV (2015.2, 2016.2 e 2017.2). Em cada experiência uma nova elaboração. Mais 

perguntas. Mais investigação. 

No segundo semestre de 2016 tive minha primeira atuação como 

professora na Educação (Faculdade de Educação – FACED da UFC), na disciplina 

Humana” ministrada na Pós-Graduação em Educação, que acolhe a proposta da 

metadisciplina como parte de um experimento didático que inclui a junção de 

estudantes de Graduação, de Pós-graduação e mais quatro professores doutores 

da área da Educação. Quando a metadisciplina passa a ser pensada na própria 

Educação ela se torna uma meta-metadisciplina?

INDISCIPLINA1: MEU SONHO, MEU VIGOR!2 (Paulo)

 Ninguém é autônomo primeiro para depois decidir. A autonomia vai se 

constituindo na experiência de várias, inúmeras decisões, que vão sendo tomadas. 

(FREIRE, 2009, p. 107).

dentro, imerso, percebendo-se criador e fruidor da experiência educacional, a qual não possui uma 

2 Título inspirado no rótulo da seção escrita pela Lilu. ;-)
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Durante meus 11 (onze) anos de docência na UFC, algumas vezes tive a 

oportunidade de dividir a responsabilidade da docência com colegas – dupla, trio e 

quarteto – ora na Graduação3, ora na Pós-Graduação4.

Em 2014.1, ministrei com Botelho as disciplinas Espaços-Tempos e 

composição humana5 (Graduação) e Espaços, tempos, movimentos, formas, cores, 

sonoridades como experiências formadoras (Pós-Graduação), sendo a primeira vez 

eram aglutinados estudantes de diferentes etapas da Educação Superior.

No semestre letivo seguinte, lecionei com Botelho e Ismael as disciplinas 

Educação e Cinema (Graduação) e Seminário Temático II e IV – Educação e Cinema 

(Pós-Graduação), reunindo, mais uma vez, discentes em momentos distintos na 

Educação Superior.

Em todas essas sete ocasiões, a organização das aulas e a responsabilidade 

pelo processo de ensinar eram dos professores, tal como é esperado por uma secular 

tradição educacional escolar. 

Em 2016.2, convidei os professores doutores Eduardo Loureiro Jr, Ana 

Lúcia Vieira (Lilu) e Elcimar Martins para ministrarem comigo e o Luiz Botelho as 

disciplinas, que seriam ministradas conjuntamente, Espaços-Tempos e composição 

Sociedade e Composição Humana (Pós-Graduação), sendo essa vinculada ao eixo 

temático Aprendiz, Docência e Escola.

O que esperar de um quinteto docente, com indivíduos de trajetórias pessoais e 

acadêmicas tão distintas? Será que nos sentiríamos a vontade para expressar os nossos 

saberes? Será que conseguiríamos harmonizá-los? Caso não, quem seria o maestro?

que os estudantes assumissem a responsabilidade pelo seu aprendizado a partir da 

3  Trio: Educação e Cinema (com Bernadete Porto e Ismael Furtado – 2013.1) e Dupla: Educação e 
Cinema (com Eduardo Loureiro Jr. – 2015.1)

4  Trio: Didática do Ensino Superior (com Ana Iorio e Luiz Botelho – 2007.2); Quarteto: Didática do 
Ensino Superior (com Ana Iorio, Carmensita Passos e Luiz Botelho – 2008.2) e Dupla: Didática do 
Ensino Superior (com Bernadete Porto – 2009.2).

5 Disciplina optativa de 4 créditos, ofertada pela primeira vez em 2014.2. Ela se origina da disciplina 
Pedagogia do espaço, de 2 créditos, inspirada em Barguil (2006), a qual tinha como objetivos: i) 
analisar numa perspectiva sistêmica, a partir do olhar de várias ciências, a relação Homem-Espaço;ii) 
refletir sobre a relação entre escola e currículo; e iii) identificar as conexões entre Educação e 
Arquitetura. A nova configuração amplia a proposição inicial, seja incluindo no título a dimensão 
tempo, seja explicitando o fato de que cada um compõe a si mesmo e a realidade (BARGUIL, 2014), 
além de enfatizar os vínculos entre as dimensões emocional, corporal e racional do ser humano.
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formulação, por cada um, de 3 (três) coisas – batizadas de quereres – que eles gos-

tariam de aprender durante a disciplina. 

Os universitários tinham, portanto, o direito de escolherem o que iriam 

aprender na disciplina, bem como, ao mesmo tempo, aceitavam a incumbência de 

se empenharem na sua materialização. 

Depois de anos de Educação – escolar ou não – que objetiva a heteronomia, 

como eles se sentiriam tendo o direito de escolher, de constituírem a sua autonomia 

quando percebessem que ninguém iria mandá-los fazer ou estudar algo? Como eles se 

organizariam para alcançarem o que estabeleceram? Que papeis os professores desem-

tariam – ou não... – do privilégio de construírem, a cada momento, a indisciplina? 

Foram essas e outras perguntas que surgiram durante o planejamento 

desse componente curricular. Numa futura produção, iremos socializar algumas 

respostas, mas a seção seguinte apresenta um aperitivo...

Canção do novo mundo

Beto Guedes e Ronaldo Bastos

Quem sonhou
Só vale se já sonhou demais
Vertente de muitas gerações
Gravado em nossos corações
Um nome se escreve fundo

Profundas raízes vão crescer
A luz das pessoas me faz crer
E eu sinto que vamos juntos

Oh! Nem o tempo amigo
Nem a força bruta
Pode um sonho apagar

Quem perdeu o trem da história por querer
Saiu do juízo sem saber
Foi mais um covarde a se esconder
Diante de um novo mundo
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Quem souber dizer a exata explicação
Me diz como pode acontecer
Um simples canalha mata um rei
Em menos de um segundo
Oh! Minha estrela amiga
Por que você não fez a bala parar?

CENAS DE DODISCÊNCIA6 (Elcimar)

Em uma tarde de planejamento entre os cinco docentes – Botelho, Eduardo, 

Elcimar, Lilu e Paulo – antes do início das aulas da disciplina “Espaços-Tempos e 

Composição Humana”, conversamos sobre nossos quereres em relação à disciplina 

e decidimos algumas coisas que dizem respeito ao protagonismo estudantil, 

à importância de valorizar e utilizar diferentes linguagens além da verbal, 

especialmente a sonora, corporal e espacial. 

Combinamos que a abertura das aulas seria com música, que deveríamos 

trazer em todas as aulas atividades com o corpo e atentarmos à composição e 

uso do espaço. Decidimos também construir um mural de quereres e começamos 

com os 4 (quatro) itens da ementa em uma composição bidimensional. Ajustamos 

elaborada por um trio de estudantes e socializada na aula seguinte.

A canção “Preciso aprender a só ser” de Gilberto Gil deu a tônica à primeira 

“Sabe, gente. É tanta coisa pra gente 

saber. O que cantar, como andar, onde ir. O que dizer, o que calar, a quem querer.”. 

Assim, docentes e discentes foram instados a fazer escolhas, elegendo prioridades 

para a disciplina e para o processo formativo dos sujeitos, que é individual, mas 

também coletivo. 

A sala de aula transformou-se em espaço-tempo de partilha e de (re) 

elaboração do conhecimento. “E quando escutar um samba-canção. Assim como: ‘Eu 

preciso aprender a ser só’. Reagir e ouvir o coração responder: ‘Eu preciso aprender a 

só ser’.”. Fomos aprendendo a ser mais gente, mais paciente, mais tolerante com os 

tempos de cada um e de todos, pois

ticipação dos discentes, contemplando a diversidade cultural na sala de aula e desenvolvendo práticas 
pedagógicas emancipatórias. Ou seja, quem iria ensinar aprendeu (e muito) e quem estava lá para 
aprender teve a oportunidade (e a responsabilidade) de também ensinar.
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Juntamente com seu saber, sua cultura individual e coletiva, o professor 
leva consigo para a sala de aula sua história de vida e sua visão de mundo. 

a relação com os alunos e a avaliação que utiliza passam pela visão de 
ciência que possui, pela concepção de aluno, de escola e de educação que 
acumulou no decorrer das experiências vivenciadas. (PIMENTA; LIMA, 
2009, p. 157).

A experiência de partilha coletiva entre docentes e discentes permitiu 
planejar, executar e avaliar as aulas. Com isso, algumas vezes, os professores 
mais ouviram do que falaram, proporcionando um ambiente favorável à 

fazendo as devidas mediações e estimulando os estudantes à pesquisa, à 
busca, à construção de novos conhecimentos (MARTINS, 2014). Com isso, 

com a harmonia do conjunto.”. (Depoimento de uma estudante). 
As propostas das aulas eram sempre construídas no coletivo e, 

nesta perspectiva, os discentes assumiram um papel central no próprio 
desenvolvimento das aulas, evidenciando o protagonismo estudantil no 
envolvimento e compromisso na realização das atividades combinadas. 

O trecho da estudante ressalta a importância do trabalho coletivo 

um “[...] conjunto de pessoas capazes de se reconhecer em sua singularidade 
e que estão exercendo uma ação interativa com objetivos compartilhados.”. 
(OSORIO, 2008, p. 57). 

Nesse espaço-tempo de aprendizagem coletiva, houve experiência 
física e sonora sobre como cada um se vê e se dá a ser visto, ao som de 
“Estrada do Sol” (Tom Jobim, interpretada por Vanessa da Mata) “Quero que 
você / Me dê a mão / Vamos sair por aí / Sem pensar / No que foi que sonhei / Que 
chorei, que sofri / Pois a nova manhã / Já me fez esquecer / Me dê a mão / Vamos 
sair pra ver o sol.”. Os estudantes se organizaram em pequenos grupos, que 
foram se alternando e se fortalecendo ao longo das aulas.

Gradativamente, foi sendo vivenciado um trabalho coletivo e 
colaborativo nas aulas, estudantes e professores aceitando as propostas e 
as ações uns dos outros, como dizia Rosa (2001, p. 327): 
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Porque a cabeça da gente é uma só, e as coisas que há e que estão para 
haver são demais de muitas, muito maiores diferentes, e a gente tem 
de necessitar de aumentar a cabeça, para o total. Todos os sucedidos 
acontecendo, o sentir forte da gente - o que produz os ventos. Só se 
pode viver perto de outro, e conhecer outra pessoa, sem perigo de ódio, 
se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um 
descanso na loucura.

O trabalho coletivo proporcionou aprendizagens várias, oportunizando 

inclusive o ensaio de um processo de evolução da autonomia para autogestão da 

disciplina a partir dos próprios discentes, conforme sinaliza o excerto abaixo retirado 

do grupo da turma no Facebook7:

Boa noite, 
Repasso alguns informes gerais sobre o próximo encontro, que será 
realizado no dia 20/09/16. Aproveito para comunicar para aqueles/
aquelas que não estiveram hoje na aula, que no nosso próximo encontro 
as atividades do dia serão planejadas, organizadas e coordenadas por 

oferecida a nós, por nossos professores e professora. Oportunidade 
de pensarmos o nosso próprio espaço-tempo da disciplina e as várias 
linguagens que anunciamos querer aprender/desenvolver (Fragmento da 
postagem de um estudante).

Os estudantes viram a possibilidade de conduzirem a aula como o 

desenvolvimento de autoformação, de um projeto coletivo compreendido como 

partida e de chegada.

Os estudantes elaboraram e partilharam com o coletivo o planejamento 

da aula, deixando algumas surpresas para nós docentes. Para tanto, começaram 

a se organizar em grupos menores, por WhatsApp e no Facebook. Essa experiência 

conhecimentos, mas pode ser assumida como espaço-tempo de socialização e 

Isso implica um investimento pessoal e coletivo, estimulando aos estudantes 

nomo e que facilite as dinâmicas de autoformação participada.”. (NÓVOA, 1995, p. 25).

7  Paulo criou no Facebook o grupo secreto “Espacos-Tempos e Composição Humana (2016.2)” e 
o Botelho comentou: “Caros, na Pós-Modernidade, nada como um grupo secreto para socializar e 
tornar visíveis as coisas.”.
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Muitas vivências em sala de aula nos tiraram de nossa zona de conforto, nos 

impulsionando a ser guiado pelo outro, o que permitiu “[…] fazer algumas relações com 

METADISCIPLINA: MINHA INSÔNIA, MEU AMOR – II (Lilu)

Voltando ao protagonismo estudantil e aos motivos de minha atual insônia. 

Neste começo de semestre (2017.2), na proposta de metadisciplina em PP4, 

houve uma resistência. A maioria dos estudantes se colocou em um lugar passivo 

de observador: será que “isso” dá certo? E “isso” me trouxe muitas questões que 

compartilho aqui. O que é dar certo? Por que a resistência? Seria insegurança, fruto de 

uma domesticação quase irresponsável que o ensino tradicional induz? Será porque 

em muitas metodologias de projeto no curso de design os estudantes recebem 

próprio método? É mesmo mais fácil cumprir uma ordem dada, passar de ano, fazer 

perguntas fundamentais?  O que eu quero aprender? Ou o estudante não sabe o que 

quer e se sabe, não sabe como realizar “isso” de forma compartilhada? Precisamos 

visualizar o caminho para dar um próximo passo? É preciso uma sistematização? 

Uma estrutura onde a proposta do desenvolvimento da autonomia e da autogestão 

esteja planejada, ou o planejamento deve ser aberto?

Ainda busco respostas nas noites em claro, nos pontos de vista dos 

estudantes, nas experiências de outros docentes, no labor ora cansativo de uma 

prática insistente ora saboroso dos saberes alheios, onde aprendemos no processo 

de nos transformar.

QUASE RESPOSTA (Luiz)

A partir da crítica à construção social do conceito duplo-mútuo-integrado 

de estudante-professor, e buscando superar a pressuposição da incapacidade (e 

talvez incompetência infantis e juvenis), procuramos experimentar níveis variados 

de participação protagonística estudantil na condução de processos decisórios no 

âmbito de uma disciplina.
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Concluímos que uma abordagem estético-afetiva-sócio-histórica-cultural 

permite compreender como o desenvolvimento do conceito de “estudante-professor-

aprendizes ambos” somada à adoção de critérios de planejamento participativo 

poderão promover maior aproximação entre “aprendizes de todos os matizes” e suas 

formas de compartilhar projetos, saberes, afetos, responsabilidades e compromissos, 

mesmo no âmbito de uma matriz restritiva como uma disciplina acadêmica.
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DISCIPLINA DE BIOLOGIA MOLECULAR NO CURSO DE 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: ENSINO E APRENDIZAGEM NA 

PERSPECTIVA DOS GRADUANDOS
Beatriz Meireles Barguil

INTRODUÇÃO

1953, com a descoberta, por James Watson e Francis Crick, da estrutura do ácido 

desoxirribonucleotídeo – DNA e de sua duplicação dentro da célula. O DNA é com-

de hidrogênio. 

Antes dessa data, diversos cientistas contribuíram para a formulação do en-

tendimento supra: i) a descoberta do DNA no núcleo da célula, por Friedrich Miescher, 

em 1869;  ii) a existência do “princípio transformante” ocorrendo entre bactérias de 

tidades das bases nitrogenadas adenina – timina e citosina – guanina, por Erwin Char-

meio de difração com raio-X , por Rosalind Flanklin e Maurice Wilkins, em 1952.

Em pouco mais de 60 anos de existência (1953-2017), a Biologia Molecular 

obteve grandes avanços, pois a compreensão da estrutura do DNA possibilitou 

cia de aminoácidos que formam o polipeptídeo insulina; ii) o entendimento, por 

Daniel Nathans, Werner Arber e Hamilton Smith, em 1971, da função das enzimas 

de restrição ou endonucleases de restrição que cortam o DNA em pontos especí-

de um ser vivo, o bacteriófago phi X 174; iv) a descoberta, por Richard Roberts e 

ras, ou seja, não são utilizadas para a síntese de ácidos ribonucleicos – RNA; v) o 

desenvolvimento, por Kary Mullis e Michael Smith, em 1983, da técnica de reação 

em cadeia da polimerase – PCR, que possibilita fazer cópias in vitro de fragmen-

tos do DNA; e vi) o entendimento, por Tomas Lindahl, em 1974, Paul Modrich, em 

1989, e Aziz Sancar, em 1983, de alguns processos de reparo do DNA realizados 

por enzimas celulares. 
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As revelações sobre o DNA são tão importantes que várias delas foram 

agraciadas com o prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia – Watson, Crick e Wilkins 

(1978); McClintock (1983); Roberts e Sharp (1993) – ou com o Nobel de Química: 

Sanger (1958); Berg, Gilbert e Sanger (1980); Mullis e Smith (1993) e Lindahl, 

Modrich e Sancar (2015). 

como disciplina obrigatória em vários cursos de graduação: Ciências Biológicas, 

Biomedicina, Medicina, Farmácia, Nutrição, Agronomia, dentre outros. Às vezes, o 

conteúdo de biologia molecular é visto juntamente com os demais componentes 

celulares e a disciplina é denominada Biologia Celular e Molecular. 

Dependendo do curso de graduação e da formação do corpo docente envol-

vido com a disciplina, a ementa é diferente em alguns tópicos, mas, geralmente, 

contempla os conteúdos: características dos ácidos nucleicos, replicação, transcri-

ção, tradução, controle da expressão gênica, clonagem, transgenia e técnicas de 

biologia molecular, como Polimerase Chain Reaction – PCR e sequenciamento. Em 

virtude das descobertas frequentes nessa área da Biologia, ela também costuma ser 

denominada de Genética Moderna ou Genética Molecular. 

Durante os oito anos de docência na Educação Superior – ES, venho me 

deparando com alguns fatos em sala de aula que merecem melhor compreensão. 

Alguns estudantes na primeira semana de aula relatam que não serão aprovados 

na disciplina de Biologia Molecular – BM, apresentando os seguintes argumentos: 

i) não aprenderam os conteúdos e/ou não foram aprovados na disciplina de 

Genética cursada no semestre anterior; ii) não estudaram os conteúdos de genética 

e molecular durante o Ensino Médio – EM; e iii) não tiveram bons professores de 

Biologia durante o – EM. Alguns alunos se agarram a esses motivos durante todo 

o semestre e realmente apresentam um baixo rendimento, enquanto outros se 

dedicam, procuram estudar com colegas de sala ou monitores e são aprovados na 

Diante dessa realidade, indago-me: “O que os estudantes pensam sobre 

os conteúdos dessa disciplina?”, “Será que eles conseguem relacioná-los com 

o cotidiano e/ou com o curso que realizam?”, “Será que eles se dedicaram aos 

estudos durante o semestre letivo?”, “Será que a qualidade de ensino nas escolas 

públicas aliada ao ingresso na ES de estudantes com baixa pontuação obtida no 
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Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM possibilita que eles ingressem na ES 

sem o conhecimento necessário?”, “Será que as metodologias de ensino estão 

adequadas?”.

Esse texto analisa algumas respostas de graduandos do curso de Ciências 

Biológicas a algumas das perguntas acima, as quais estão relacionadas aos proces-

sos de ensinar e aprender.

AVALIAR PARA ENSINAR MELHOR

Destacamos, a seguir, alguns estudos que avaliaram aspectos dos proces-

sos de ensino e aprendizagem de genética e/ou BM no EM ou na ES. Fabrício et 

al. (2013) aplicaram questionários sobre conceitos relacionados aos conteúdos de 

genética para 136 estudantes do EM de duas escolas públicas e 67 estudantes da ES 

cursando licenciatura em Biologia em três cursos de Biologia de diferentes institui-

ções. Apenas 8,1% dos estudantes do EM e 32,8% dos estudantes da ES acertaram 

Quando perguntados sobre qual processo possibilita a formação de células haploi-

des, 28% dos estudantes do EM e 59,7% dos estudantes da ES acertaram. 

Apesar dos estudantes da ES terem apresentado um percentual de acerto 

razoável, a presença de 11 respostas diferentes foi considerada preocupante pelos 

autores, uma vez que apenas a palavra meiose era a resposta correta. Os autores 

também destacaram que o despreparo dos estudantes em disciplinas anteriores 

prejudica o aprendizado de assuntos de genética, como as leis de Mendel, no EM e 

na ES, e que os licenciandos aparentam ter mais informações do que os estudantes 

do EM, mas as mesmas parecem estar soltas e sem relação entre si.

A falta de conhecimento sobre determinados assuntos da disciplina foi rela-

tada por 15% dos 120 estudantes matriculados em cursos da área da saúde, como 

conhecimento seria noções de Química e Biologia do EM, necessárias ao aprendiza-

do durante essa disciplina na ES (SANTOS; ANACLETO, 2007).

Outro item que atua nos processos de ensino e de aprendizagem é o livro 

didático. Xavier et al. (2006) avaliaram 12 livros didáticos publicados por sete 

editoras brasileiras em relação à presença e ao espaço destinado a 15 conteúdos de 

Genética e da BM. Em relação à quantidade de conteúdos, foi constatado que um 
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livro aborda 12 conteúdos, três livros abordam 11, dois livros abordam 10, um livro 

aborda 8, dois abordam 7 e um aborda apenas 2 conteúdos. Esses pesquisadores 

os 15 conteúdos escolhidos, apesar da importância e relação dos assuntos com o 

cotidiano escolar e social. Os conteúdos mais contemplados nos livros analisados 

foram DNA recombinante, melhoramento e enzima de restrição, transgênicos e 

clonagem de mamíferos, projeto genoma, teste de paternidade, que apareceram, 

respectivamente, em 10, 9, 9, 7 e 7 livros.

O livro didático tem um papel importante e inquestionável no ensino e na apren-

dizagem desses conteúdos, mas é necessário registrar três fatos que comprometem a 

sua contribuição educacional: i) nem sempre todos os tópicos são apresentados; ii) a 

utilização de imagens inadequadas ou, até mesmo, a ausência de reproduções. 

livro didático utilizado pela escola não supria as necessidades em abordar os temas 

de Genética e Biologia Molecular. Existem ainda os casos em que as informações 

Os resultados obtidos por esses autores corroboram o que foi comentado no 

BM durante o EM. A ausência do assunto no livro didático acaba deixando apenas 

para o professor do EM a responsabilidade de obter, mandar fazer cópias e entregar 

para os estudantes o material completar sobre determinado assunto. 

Além do professor, os estudantes também podem e precisam procurar 

aprender utilizando outras fontes além do livro didático. Domingues et al. (2003) 

investigaram o conhecimento de temas e quais as fontes de informação de BM uti-

lizadas por 114 estudantes do 3º ano do EM que frequentavam três escolas públicas 

e duas particulares. O tema mais mencionado pelos estudantes foi clonagem, com 

103 citações, e o menos mencionado foi terapia gênica, com 40 citações. De modo 

suntos relativos à BM e biotecnologia, e destacaram que a televisão era a principal 

fonte de informações sobre esses assuntos, sendo seguida pelas revistas semanais.

Destaco a importância da atualização do professor, pois novos reagentes, téc-

nicas e resultados de pesquisas são descobertos e publicados a cada ano. Em pesquisa 
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realizada com 10 professores de Biologia do EM, foi observado que três tinham curso 

de especialização, quatro tinham mestrado e três não haviam realizado cursos após 

a graduação mesmo possuindo mais de 10 anos de formados (FAVARO et al., 2003).  

No estado de São Paulo, foi realizada pesquisa com 127 professores (37 da ES 

e 90 do EM), onde foram analisadas a formação do docente e alguns conhecimentos 

sobre BM. Foi observado que 95,7% dos professores do EM são formados em 

Ciências Biológicas, mas 50% não realizaram curso de pós-graduação e 74% não 

tiveram a disciplina de BM durante o curso de graduação. Dos professores da ES, 

76% são formados em Ciências Biológicas, 97% realizaram algum curso de pós-

graduação e 84% não cursaram a disciplina de BM em sua graduação. Entretanto, 

respectivamente. Quando questionados sobre onde buscam informações sobre 

BM, as principais respostas foram: outras disciplinas (Genética e Bioquímica), livros 

e mídia. Essas respostas indicam que as informações obtidas são limitadas e pouco 

A PESQUISA

De acordo com Karnal (2012, p. 22-23), “[...] o estudante é para o professor 

nal.”. Ele comenta que passou muito tempo acreditando que deveria falar mais e 

agir mais em sala de aula, porém, após anos de experiência, passou a acreditar que 

precisa ver e ouvir mais. Com o olhar, a fala e o comportamento do estudante o pro-

fessor pode obter informações importantes sobre o impacto da aula e da disciplina 

na aprendizagem discente.

Assim, para melhor conhecer o pensamento dos estudantes dos cursos de 

Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas, da Universidade Estadual do 

Piauí, em Teresina, em relação à disciplina Biologia Molecular, utilizei questionários – 

aplicados na primeira e na última aula da disciplina – com questões abertas, sem 

melhorados oportunamente.

O Questionário 1 continha três perguntas e foi aplicado para uma turma do 

semestre 2016.1 e duas turmas do semestre 2016.2, as quais foram, denominadas de 

A, B e C, e foram recebidos, respectivamente, 19, 18 e 10 questionários respondidos.
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O Questionário 2 tinha sete perguntas e foi aplicado apenas no semestre 

2016.2 para as turmas B e C, tendo sido recebidos, respectivamente, 18 e 15 ques-

na próxima seção.

RESULTADOS E REFLEXÕES 

curso de Graduação, a primeira pergunta do Questionário 1, aplicado no primeiro 

dia de aula, foi: 1) Qual a importância da disciplina Biologia Molecular para a sua 

A resposta de 12 estudantes da turma A foi “porque estuda o material genéti-

co”; na turma B a resposta de 9 estudantes foi “para aprender mais sobre a informação 

genética e as moléculas”; e, na turma C, 4 estudantes responderam “aumentar o co-

dos estudantes tem uma noção razoável sobre o que será estudado na disciplina. Mas 

também foram apresentadas respostas muito amplas como: “estuda o funcionamen-

to da célula” ou “funcionamento químico da célula” (2 estudantes) na turma A, “me-

lhor entendimento de tudo que se aplica à Biologia em si” (3 estudantes) na turma C. 

tes imaginavam que seriam estudados na disciplina antes da entrega do plano de dis-

ciplina pela professora: 2) Quais assuntos serão estudados na disciplina? Cite 3.

Tabela 1 – Respostas dos discentes à pergunta 2 do Questionário 1

ASSUNTOS
TURMA

TOTAL
A (19) B (18) C (10)

Replicação 5 12 3 20
Transcrição 5 11 5 21

Tradução 6 13 5 24
Material genético - 8 8 16

Mutação - 6 - 06
Bioquímica - 1 3 04

Divisão celular 2 2 - 04
Biotecnologia/Inovação em Genética 7 2 1 10

Outros/Não opinaram 7 1 2 10
Fonte: Pesquisa da autora.
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Os assuntos Replicação, Transcrição e Tradução foram os mais citados pelas 

três turmas avaliadas. Esses conteúdos geralmente são abordados rapidamente no 

semestre anterior durante a disciplina de Genética, ocasião em que os estudantes 

são avisados de que serão aprofundados na disciplina BM.

Já os assuntos Bioquímica e Divisão celular foram erroneamente incluídos 

por alguns discentes como parte da disciplina de BM. É importante relatar que os 

mesmos já haviam cursado as disciplinas de Bioquímica e Biologia Celular quando 

responderam o questionário. 

Os conteúdos de Biotecnologia/Inovação em Genética, que deveriam ser 

bastante citados pelos estudantes, pois retratam a BM ou a nova Genética, foram 

pouco mencionados, principalmente por alunos das turmas B e C.

Para detectar os assuntos que os estudantes possuíam antipatia antes mesmo 

de serem lecionados durante a disciplina, formulei a terceira questão: 3) Quais 

assuntos que deverão ser abordados na disciplina você não gosta? Cite 2.

Tabela 2 – Respostas dos discentes à pergunta 3 do Questionário 1

ASSUNTOS
TURMA

TOTAL
A (19) B (18) C (10)

Replicação 3 5 - 08
Transcrição 1 5 3 09

Tradução 2 7 3 12
Material genético 2 - - 02

Mutação - 6 - 06
Bioquímica 1 - - 01

Divisão celular - - - -
Biotecnologia/Inovação em Genética - - - -

Outros/Não opinaram 12 6 6 24
Fonte: Pesquisa da autora.

Os assuntos Transcrição e Tradução foram citados por estudantes das três 

turmas avaliadas e também foram os mais citados. “Não gosto” pode se referir 

tanto para aqueles estudantes que conhecem o conteúdo e realmente não gostam 

de estudá-lo, como os discentes que não gostam, pois ainda não o compreendem, 

mesmo tendo sido trabalhado em outras disciplinas do curso de Graduação, como 

Genética e Biologia Celular. Esse resultado já sinaliza a necessidade de o professor 

se dedicar mais nesses conteúdos e utilizar variadas estratégias didáticas para 
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propiciar o aprendizado e evitar a simples memorização, que objetiva apenas o 

sucesso na prova escrita. 

O Questionário 2 foi aplicado no último dia de aula, após a realização de 

desse questionário tinham como objetivo conhecer a opinião dos estudantes sobre 

alguns aspectos da disciplina: quais os assuntos mais e os menos interessantes, 

qualidade dos slides e documentários utilizados, e contribuição da aula prática para 

a aprendizagem de conteúdos. 

A primeira pergunta do Questionário 2 era: 1) Quais os dois conteúdos da 

disciplina você mais gostou de estudar? 

Tabela 3 – Respostas dos discentes à pergunta 1 do Questionário 2

ASSUNTOS
TURMA

TOTAL
B (18) C (15)

Replicação 11 1 12
Transcrição 4 3 07

Tradução 1 4 05
Clonagem 10 8 18
Transgenia 8 10 18

Outros 2 1 03
Fonte: Pesquisa da autora.

A pergunta seguinte do Questionário era: 2) Quais os dois conteúdos da dis-

ciplina você menos gostou de estudar? 

Tabela 4 – Respostas dos discentes à pergunta 2 do Questionário 2

ASSUNTOS
TURMA

TOTAL
B (18) C (15)

Replicação 1 3 04
Transcrição 4 3 07

Tradução 4 3 07
Mutação 5 2 07

Elementos genéticos móveis 5 4 09
Clonagem 4 3 07
Transgenia - - -

Outros 3 8 11
Fonte: Pesquisa da autora.
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A partir das respostas dos discentes nas duas primeiras questões (Tabelas 

3 e 4), constato que os conteúdos que eles mais gostaram foi Replicação, 

Clonagem e Transgenia, pois aparecem em maior quantidade na primeira 

questão (Tabela 3) e em menor quantidade na segunda questão (Tabela 4). 

As novidades da Genética Moderna, como Clonagem e Transgenia, atraem a 

atenção e despertam o interesse do discente para entender como essas técnicas 

são realizadas nos laboratórios de pesquisa. Esses conteúdos são também 

aqueles que estão mais relacionados ao cotidiano dos estudantes, pois muitas 

descobertas são divulgadas em várias mídias.

Em pesquisa realizada com docentes no estado do Espírito Santo, apenas 

temas de técnicas de Engenharia Genética em sala, embora 56% e 59% dos profes-

(CAMARGO et al., 2007). A discrepância entre os percentuais encontrados principal-

mente no EM, me leva a concordar com os autores que levantam a hipótese de que 

outros processos biológicos que ocorrem na célula.

Entretanto, é importante que o estudante saiba que, para compreender a 

Genética Moderna ou a Biologia Molecular, é necessário entender o Dogma Central da 

Biologia Molecular, ou seja, Replicação – Transcrição – Tradução. Desses três assuntos, 

Tradução é o que apresenta maior resistência de entendimento pelos discentes, talvez 

entendimento e a organização das informações durante uma avaliação escrita. 

Os assuntos “Mutação” e “Elementos Genéticos Móveis” também foram 

escolhidos principalmente pela turma B. Provavelmente, pela existência de diversos 

tipos de mutação e de elementos móveis, que demandam mais tempo de estudo. 

As questões sobre esses assuntos em avaliações escritas geralmente são as menos 

respondidas ou respondidas de maneira incompleta. 

ou não entender um conteúdo e concordo com Fabricio et al. (2006, p. 92), quando 

sua área de interesse, o que é preocupante uma vez que um licenciado em Biologia 

atuando no Ensino Médio não poderá se dar ao luxo de escolher uma área de inte-

resse. O professor tem que trabalhar todo o conteúdo programático.”.

Disciplina de biologia molecular no curso de ciências biológicas:
ensino e aprendizagem na perspectiva dos graduandos

Beatriz Meireles Barguil

79APRENDIZ, DOCÊNCIA E ESCOLA: novas perspectivas
Paulo Meireles Barguil (Organizador)

A próxima pergunta do Questionário era: 3) Os slides das aulas teóricas es-

tavam adequados?. Os 18 estudantes da turma B e os 15 estudantes da turma C 

disseram que sim, mas sugeriram a inserção de mais imagens para facilitar o enten-

dimento de alguns conteúdos. 

Os slides foram utilizados em todas as aulas teóricas dos conteúdos de 

Histórico da BM, Replicação, Transcrição, Tradução, Mutação, Reparo da Mutação, 

Elementos Genéticos Móveis, Clonagem e Transgenia. A quantidade de slides 

em cada aula é variável, mas, em sua maioria, eles contêm pouco texto e diversas 

imagens. A utilização de reproduções coloridas e com qualidade de informações é 

uma ferramenta muito importante para auxiliar o entendimento de conteúdos como 

Replicação, Transcrição, Tradução, Reparo de mutações, Transgenia, dentre outros. 

 Na pergunta seguinte, eu queria saber se os três episódios do documentário 

“Secret of Life”1, assistidos durante as aulas tinham contribuído para a compreen-

são e ampliação do conteúdo de Biologia Molecular: 4) Os episódios do documen-

tário da BBC contribuíram para o entendimento dos conteúdos da disciplina? 

Os 18 estudantes da turma B e 13 estudantes da turma C disseram que 

sim, pois possuíam informações extras. Dois estudantes da turma C comentaram 

durante a exibição dos episódios. 

Esse documentário entrevista cientistas que participaram das diversas eta-

pas da BM ao longo dos anos – James Watson, Peter Pauling, Maurice Wilkins, Mary 

Claire King, Sydney Brenner, Ananda Chakrabarty, David Goeddel, dentre outros – e 

retrata o cotidiano em algumas universidades e empresas de Biotecnologia inglesas 

e americanas, o que possibilita contextualizar as informações dos livros e a vida real 

dos cientistas, com dedicação, angústia e disputa entre grupos de pesquisa.

Na próxima pergunta, indaguei: 5) A aula prática realizada contribuiu para 

o entendimento de algumas técnicas e metodologias de Biologia Molecular? 

Quinze estudantes da turma B e 14 estudantes da turma C responderam que sim 

e alguns comentaram que seria importante realizar mais de uma aula prática. Três 

1  O documentário Secret of Life
1990, pela British Broadcasting Corporation – BBC. Durante a disciplina assistimos a três: O segredo 
da vida (The Secret of Life), Brincando de Deus (Playing God) e Curando o câncer (Curing cancer). Esses 
episódios ampliavam os conteúdos abordados nas aulas, respectivamente, Histórico da Biologia 
Molecular, Clonagem e Transgenia, e Mutação. Cada episódio tem duração de 50 a 60 minutos. 
Após cada episódio, foi realizada uma discussão sobre as descobertas dos pesquisadores e suas 
contribuições para o entendimento da vida e avanço da Ciência.
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estudantes da turma B e um estudante da turma C responderam que a aula prática 

não contribuiu, seja porque não entenderam as explicações e não tiraram as dúvidas 

durante a aula, seja porque faltaram a essa aula. 

A aula prática aconteceu em Laboratório de Biologia Molecular, com dura-

ção de quatro horas, tendo sido realizadas a extração de DNA de quatro espécies 

total e de produtos de PCR de diferentes tamanhos moleculares. Os equipamen-

tos do Laboratório – balança, pHmetro, microondas, banho-maria, cuba e fonte de 

eletroforese, termociclador, máquina de gelo, geladeira, ultrafreezer e fotodocu-

mentador – foram apresentados à medida que iam sendo utilizados, bem como as 

respectivas funções de cada um.

Aulas práticas são ferramentas importantes para a construção do 

conhecimento. Em pesquisa realizada com discentes de seis cursos de graduação que 

apresentam a disciplina de Genética na grade curricular, cerca de 52% responderam 

que a realização de aulas práticas em laboratório auxiliaria no processo ensino-

aprendizagem (SILVA; NASCIMENTO; LOPES, 2014).  

Loreto e Sepel (2006) assinalam que a Genética, Biotecnologia e Biologia 

Molecular apresentam impactos evidentes em nossas vidas. Isso possibilita ao pro-

fessor oportunidade de lecionar esses temas mediante recursos e metodologias 

variados – slides, modelos tridimensionais, discussão de textos complementares e 

rios – os quais facilitam a aprendizagem do discente, em virtude da diversidade de 

linguagens e diferentes abordagens.

A seguir, perguntei: 6) A disciplina foi importante para a sua formação 

A totalidade dos estudantes das turmas B e C respondeu que sim. 

Alguns responderam que houve a ampliação dos conhecimentos e que as técnicas 

utilizadas eram ferramentas que poderiam ser empregadas nas pesquisas com 

todos os grupos de seres vivos.

Algumas vezes, os estudantes colocam a culpa no professor pelo resulta-

do obtido na disciplina. Pela minha experiência de semestres anteriores, cerca de 

disso, inclui no questionário a última pergunta: 7) Como você avalia sua dedicação 

e aprendizado durante a disciplina? 
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              Tabela 5 – Respostas dos discentes à pergunta 7 do Questionário 2

AUTOAVALIAÇÃO
TURMA

TOTAL
B (18) C (15)

Ótima (9,0 a 10) 3 - 03
Boa (7,5 a 8,9) 6 7 13

Razoável (6,0 a 7,4) 8 5 13
Ruim (< 6,0) 1 2 03
Não opinou - 1 01

               Fonte: Pesquisa da autora.

Em uma autoavaliação, espera-se que o estudante considere o tempo dedi-

cado às atividades da disciplina, assiduidade e efetivo aprendizado dos assuntos. 

Pelas respostas obtidas, constato que os estudantes da turma B se consideraram 

mais dedicados que os estudantes da turma C. 

Os valores das autoavaliações apresentaram relação positiva com as médias 

melhor resultado. 

MÉDIA
TURMA

TOTAL
B (20) C (19)

Entre 9,0 e 10 1 1 02
Entre 7,5 e 8,9 10 5 15
Entre 6,0 e 7,4 4 4 08
Abaixo de 6,0 5 9 14

               Fonte: Pesquisa da autora.

Na turma B existiam mais estudantes assíduos, envolvidos com estágios e 

no rendimento e na dedicação deles com as disciplinas. 

Após a análise das informações obtidas por meio dos questionários, verifico 

que a utilização de diferentes estratégias didáticas (slides, documentários e aula 

prática) na disciplina BM foi importante para a construção do conhecimento 

dos estudantes. O diagnóstico de quais conteúdos são considerados “mais” e 

“menos” interessantes auxiliam o docente nas escolhas de atividades e recursos 

durante a disciplina. 
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Por outro lado, mesmo utilizando essa diversidade de instrumentos, alguns 

estudantes não se dedicaram às atividades e ao estudo adequado dos conteúdos, 

por motivos diversos: trabalho no contraturno, desinteresse pela disciplina, pouco 

compromisso com o Curso etc. 

disciplina de BM precisa existir concretamente e não apenas ser apresentada aos 

discentes, sendo necessário “[...] aprofundar os processos e as técnicas, bem como 

as subsequentes implicações éticas, legais e sociais advindas deste conhecimento.”. 

cular nos Cursos de Ciências Biológicas, ao invés desses assuntos serem abordados 

apenas em disciplinas como Biologia Celular ou Genética. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Partindo da premissa “só se ensina o que se conhece”, destaco a necessida-

de da frequente atualização do professor de Biologia, tanto os que atuam no EM 

como na ES. A participação em Simpósios, Congressos e/ou cursos contribui para 

isso, bem como o acesso a textos e vídeo-aulas disponíveis na internet, uma vez que 

possibilita maior domínio e segurança para ministrar os assuntos e o conhecimento 

de outras fontes que poderão ser utilizadas em sala de aula. 

É interessante que professores da ES desenvolvam projetos de extensão 

nas escolas voltados para os estudantes, para os professores de Biologia2 ou para 

do EM e os conteúdos por eles apresentados na sala de aula. 

Necessário, também, que o professor de BM, em virtude de muitos dos con-

teúdos dessa disciplina estarem no cotidiano, utilize variados recursos na exposição 

dos mesmos, de modo a favorecer o sucesso acadêmico dos graduandos.

Outro fator que impacta positivamente na aprendizagem discente na ES 

é a participação do monitor na disciplina, que pode acompanhar de forma mais 

dúvidas com o monitor do que com o professor em sala de aula.

2 Esses projetos já foram ofertados pela UFSM (http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos /pdf/formcont_
ufsm.pdf), UEPB (http://www.uepb.edu.br/projeto-de-extensao-oferece-curso-sobre-o-ensino-de-
genetica-para-graduandos-e-professores-de-biologia/) e UFPR (http://www.prppg.ufpr.br/pgbioqwp/
index.php/2015/12/03/curso-de-biologia-molecular-e-genomica-para-professores-do-ensino-medio-
com-formacao-na-area-biologica/).
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É imprescindível, portanto, que o professor da ES adote estratégias didáticas 

que favoreçam os estudantes correlacionarem os conteúdos ministrados com os 

das demais disciplinas do Curso, de modo que os discentes possam ampliar sua 

compreensão sobre os seres vivos.
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INTRODUÇÃO

Ao nascer, o indivíduo não consegue estabelecer as interpretações sociais 

de seu meio cultural. Contudo, antes mesmo de seu nascimento, ocupa um lugar, 

atrai para si expectativas e planos por parte da sociedade em geral e de sua família, 

em particular. A família e a escola, assim, são instâncias de socialização nas quais 

ocorre o processo gradativo de “humanização” deste indivíduo. Ou seja, a imersão 

na cultura garante ao sujeito, gradativamente, o desenvolvimento de potenciais e o 

reconhecimento de si e de seu contexto. Assim, é primordial a presença do “outro” – 

A constituição da criança como um ser humano é, portanto, algo que 
depende duplamente do Outro: primeiro porque a herança genética da 
espécie lhe vem por meio dele; segundo, porque a internalização das ca-
racterísticas culturais da espécie passa, necessariamente, por ele, como o 
deixa claro a análise de Vigotski.

Trata-se, portanto, de um processo no qual a criança não é um sujeito pas-

sivo, mas que precisa das cabíveis mediações para se inserir no meio social. Assim 

sendo, para que haja o desenvolvimento cultural do ser, o “outro” ganha um papel 

essencial, na medida em que viabiliza a passagem da criança do estado de ser bioló-

materiais utilizados pela sociedade. O indivíduo em desenvolvimento recria interna-

mente sentidos e conceitos em um processo contínuo de mediações. 

Na jornada inicial pela vida, a criança expressa suas necessidades mediante 

respostas sensoriais e motoras, suas respostas serão interpretadas pelo outro, ini-

cialmente pelos seus responsáveis, os quais, gradativamente, vão constituindo 

choro, uma resposta emocional primitiva no bebê. Segundo Pino (2005), é assim 

que se formam os primeiros laços de comunicação capazes de moldar as primeiras 

relações da criança com o outro.
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Dessa forma, o processo de humanização e, por conseguinte, de educação da 

criança é marcado por fortes intervenções balizadas pelas relações existentes entre 

o eu e o outro, é uma conexão estabelecida entre ela e, inicialmente, seus fami-

liares, envolvendo aspectos sociais, afetivos, emocionais, biológicos, psicológicos. 

modo do indivíduo pensar, sentir e (re)agir no processo de adaptação ao meio cultu-

ral e na construção de seu aprendizado.

Em nossa cultura, após o ambiente familiar, a escola é um lócus fundamental 

de interação para as pessoas; um espaço de socialização sistematizada do conheci-

mento historicamente produzido pela humanidade. 

A escola é a primeira experiência social externa ao meio paternal da criança, 

sua primeira saída do círculo familiar, onde ela terá a oportunidade de desenvol-

familiar. Na escola, a criança irá associar o que já aprendeu em ambiente familiar 

com o que é socialmente aceito pela comunidade; a partir da relação com seu pro-

fessor, seus colegas de classe e outras pessoas – que circulam no ambiente esco-

lar – a criança vai experimentar situações novas gerando consequências educativas 

(FONTANA; CRUZ, 1997).

Na escola, o (a) professor (a) acolherá a criança em um meio social diferente 

do familiar com o intuito de interagir e promover um processo de aproximação, 

ainda, mais forte com valores, regras e expectativas normativas que regem nossa 

cultura. Concomitantemente, ocorre o acesso da criança a um conjunto de conheci-

mentos chamados curriculares. 

A seguinte assertiva ilustra como compreendemos a escola: 

A escola tem uma longa história. Em cada período histórico ela assume 
novas características quanto a funções, funcionamento, ideias e concep-
ções que embasam suas práticas. As transformações dessas característi-
cas sempre se relacionaram a mudanças da sociedade: mudanças econô-
micas, políticas, sociais e ideológicas. (FONTANA; CRUZ, 1997, p. 04).

Na transição do século XX para o XXI, a sociedade tem assistido a fortes trans-

devido ao processo de globalização e internacionalização do capital aliados ao neoli-

beralismo, marcando a competição como fator favorável à liberdade individual. 

Conforme Facci (2010), é esperado, portanto, que a escola prepare alunos ca-

pazes de compreender a lógica do mercado nacional e internacional; consolide mão 
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sociedade competitiva, forme alunos dispostos a aprender sempre conhecimentos 

que lhes permitam cada vez menos a marginalização social.

Isto ocorre dentro de uma lógica na qual continua a existir a exploração do 

trabalho humano e parte considerável das pessoas vivem em situações de inclusão 

precária, seja no contexto escolar ou nos sistema de saúde. Essa precarização é vi-

sível, por exemplo, nos baixos salários e nas condições de trabalho oferecidas aos 

Por outro lado, a escola tem uma tarefa de fazer críticas às condições do sis-

tema educacional e, concomitantemente, criar possibilidades de aprendizagem nas 

quais os alunos sejam considerados como pessoas que constroem sentidos e po-

dem compreender a lógica de exploração presente no meio social. Tal construção 

se aprimora quando a escola dá a este aluno não apenas acesso aos conteúdos cur-

Destacamos, neste ensaio, a importância de discutir os processos de ensino 

e de aprendizagem na escola tendo como base os estudos de LS Vigotski, o qual 

compreende que no desenvolvimento humano o fator biológico associa-se à carga 

social e cultural, como fruto de uma construção histórica com base epistemológica 

no materialismo histórico-dialético.

No âmbito da educação escolar, ao tratar de questões como a mediação e o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores no processo de formação dos 

aprendizagem em sua dimensão escolar.

Desde o princípio do século XX, temos assistido a um debate sobre o 

grau de participação dos alunos nos processos de ensino e aprendizagem, o 

que nos leva a crer que a participação ativa do aluno neles requer dos pro-

fessores posturas diferenciadas daquelas peculiares a chamada educação 

tradicional1, por não considerarem a atividade humana nos atos de ensinar 

e de aprender. Como afirmam Fontana e Cruz (1997, p.107): “Na pedagogia 

1  Segundo Mizukami (1986), a abordagem tradicional é caracterizada pela concepção de 
educação como um produto. O ensino, em todas as suas formas, nessa abordagem, será 
centrado no professor. Esse tipo de ensino volta-se para o que é externo ao aluno: o pro-

por autoridades exteriores. 
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tradicional, que herdamos do século XIX, considerava-se que os conceitos 

científicos não tinham nenhuma história interna, sendo transmitidos prontos 

à criança e memorizados tal qual por ela.”.

Em contrapartida a esse pensamento, Vigotski põe em relevância a partici-

pação do “outro”, a “internalização das formas culturais do conhecimento”, propõe 

a noção de “zona de desenvolvimento proximal – ZDP” que diz respeito àquilo que 

a criança consegue fazer com a colaboração do outro e a posteriori conseguirá fazer 

sozinha. Existe, assim, uma atividade interna e outra externa (social) no processo de 

constituição da subjetividade humana.

Com base nestas argumentações iniciais, este artigo tem como objetivo ge-

ral discutir as contribuições de Lev S. Vigotski para a compreensão do papel da es-

“[...] levantamento de um material com dados já analisados, e publicados por meios 

escritos e/ou eletrônicos.”. (MATOS; VIEIRA, 2001, p. 40).

Após esta introdução, o artigo está dividido em três seções: na primeira, dis-

cutimos o papel social da educação escolar, visto que se trata de um espaço no qual 

ocorre a imersão do indivíduo no meio sócio-cultural; na segunda, mostramos o pa-

pel da mediação no processo de desenvolvimento das funções psicológicas supe-

riores; na terceira, abordamos as contribuições da abordagem vigotskiana para os 

processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos na escola. Finalizamos o artigo 

com algumas considerações conclusivas. 

O PAPEL SOCIAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR

A sociedade está em constante transformação de valores, costumes, concei-

tos. A educação escolar sofre alterações no decorrer das mudanças sociais. Diante 

disso, faz-se necessário discutir o que é educar, já que não podemos, atualmente, 

por exemplo, aplicar os mesmos métodos educacionais recebidos por nossos pais.

No ato de educar, estão imbuídos os conceitos de ensinar e de aprender, logo 

devemos ter conhecimento da maneira como os alunos e o que os alunos apren-

dem para podermos saber aplicar os melhores métodos de ensino. Faz-se neces-

sário discutir o que é ser professor e o que é ser aluno, já que estes são integrantes 

do processo de educação e também são conceitos que se alteram de acordo com as 

transformações sociais. 
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Segundo Teixeira (1978), se educar é função de superposição, de acréscimo, 

de modelagem externa, então está certa a escola tradicional. Mas, se educar é uma 

função complexa de adaptação e crescimento do organismo total da criança, po-

de-se de logo ver que a escola tradicional pode ser criticada. Para Teixeira (1978), 

educar é, ainda, crescer, e crescer é viver, educação é assim vida no sentido mais 

autêntico da palavra, alargada, desse modo, na sua compreensão, não a podemos 

encontrar nos processos mecânicos da escola tradicional.

obtidas pelos adultos. O velho processo catequético de perguntas e respostas é um 

exemplo impressionante disto. Decorar um livro era aprendê-lo. Mais tarde, come-

çou-se a exigir que se compreendesse o que era decorado. Um passo mais foi o de 

determinar do aluno a repetição, com palavras próprias, do que se achava formulado 

nos livros. Não bastava decorar, não bastava compreender, era ainda necessária a ex-

pressão verbal pessoal, e, então, sim, estava aprendido o assunto (TEIXEIRA, 1978).

A Perspectiva Tradicional atribuiu aos professores uma postura superior à 

dos alunos, os objetivos da escola nessa época estavam pautados na formação 

intelectual e moral. O método de ensino utilizado era o expositivo; o professor 

detinha o saber, era visto como transmissor de conhecimentos e controlador dos 

resultados obtidos, portanto, sua função consistia em informar e apresentar o 

conhecimento aos alunos através de explicações, sendo visto como o centro dos 

processos de ensino e de aprendizagem. O aluno, por sua vez, era o sujeito pas-

sivo, heterônomo, obediente, um sujeito que apenas absorvia informações sem 

através da cópia e da repetição. 

lhes os recursos que a experiência humana já obteve para lhe facilitar e economizar 

esforços. O ensino deve ser feito em torno da intenção de aprender da criança e 

não de ensinar do professor; o ensino é centrado no aprender, parte-se do que é 

os interesses e a ciência dos adultos.

Nessa Teoria, o professor é um problematizador, é aquele que incentiva e dá 

liberdade ao aluno para organizar a sua vida social e recreativa, estimula o exercício 

da autonomia e da responsabilidade. Assim,
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[...] o papel do professor está em despertar os problemas, torná-los senti-
dos ou conscientes, dar-lhes uma sequência organizada e prover os meios 
necessários para que os alunos os resolvam, de acordo com o melhor mé-
todo e os melhores conhecimentos. (TEIXEIRA, 1978, p. 65). 

Ou seja, o papel do professor é problematizar e o aluno, por sua vez, não 

portanto ser ensinado para uma sociedade imprevisível. Na concepção Humanista 

diante experimentos da vida real, proporcionados pelo professor, além de ser um 

indivíduo que tem autonomia, é capaz de resolver seus problemas por si e é respon-

sável pelo bem social. “Personalidade e cooperação são os dois pólos dessa nova 

formação humana que a democracia exige.”. (TEIXEIRA, 1978, p. 35).

Se em uma concepção centra-se o processo de ensino no professor, na outra, 

o centro passa a ser o aluno. A obra de Vigotski pode ser colocada em contraponto 

a estas concepções de educação.

Portanto, os extremos não abarcam a complexidade que envolve os proces-

sos de ensinar e de aprender. Centrar o ensino apenas nos interesses do professor 

atenderem as demandas escolares atuais. Há de se procurar um ponto de equilíbrio 

entre essas duas vertentes, unir os pólos na tentativa de mudança, onde a relação 

professor-aluno surja como um trunfo no processo de mediatização do conheci-

Isso posto, o enfoque do desenvolvimento e aprendizagem humanos aponta-

do por Vigotski, na teoria sócio-histórico-cultural, emerge como uma possibilidade 

de se repensar as práticas educativas escolares contemporâneas, pois concepções 

como a tradicional ou empirista apresentam resquícios de insucesso e manter sua 

aplicabilidade nos dias atuais seria contribuir também para o do aluno ou fracas-

so escolar, tendo em vista que aquelas não consideravam o movimento interno do 

educando no ato de aprender, tornando-o infrutífero para a nossa sociedade. As 

contribuições vigotskianas, ao contrário, refutam os pressupostos tradicionais do 

ensino, no momento em que considera a internalização da palavra e a criação de 

sentidos no ato de desenvolvimento da criança.

Desse modo, a obra de Vigotski tem como ponto de partida que as ori-

gens das funções psicológicas superiores – pensamento, memória, atenção vo-

luntária, etc. – são encontradas nas relações sociais que o Homem estabelece 
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com seus semelhantes, considerando o plano intersubjetivo e intrasubjetivo 

nessa construção.

Como podemos perceber nestas palavras:

O princípio orientador da abordagem de Vygotsky é a dimensão sócio-his-

te humano e distingue o homem de outras espécies origina-se de sua vida 
em sociedade. Seus modos de perceber, de representar, de explicar e de 
atuar sobre o meio, seus sentimentos em relação ao mundo, ao outro e a 

relações sociais. (FONTANA; CRUZ, 1997, p. 57).

Logo, ao se relacionar em sociedade, o Homem está em constante processo 

de mediação; estando em relação com o meio, os produtos culturais humanos, 

como o instrumento, o signo e o “outro” que servirão de ponte entre ele e a cultura, 

historicamente produzida; ao fazer uso dos meios, o homem cria as ferramentas, 

necessárias para utilização da natureza, sendo capaz de transformá-la e também de 

transformar a si próprio.

Em decorrência desse pensamento, na obra Psicologia Pedagógica, Vigotski 

objetiva fornecer subsídios à formação docente, propondo a inter-relação entre os 

conhecimentos biológicos do desenvolvimento humano e os saberes relacionados 

aos fatores sociais, culturais; estabelecendo uma crítica à pedagogia inatista e em-

pirista de sua época. O que mostra parte de sua contribuição na compreensão dos 

processos educativos.

Nesse contexto, ele nos esclarece:

O processo de educação deve basear-se na atividade pessoal do aluno, e 
toda a arte do educador deve consistir apenas em orientar e regular essa 

mava o primeiro momento da percepção e transformava o aluno em es-
ponja, que cumpria a sua função com tanto mais acerto quanto absorvia 
os conhecimentos alheios. Entretanto, o conhecimento que não passou 
pela experiência pessoal não é conhecimento coisa nenhuma. [...] Educar 

formas de comportamento. (VIGOTSKI, 2004, p. 64-65).

A obra de Vigotski, Luria e Leontiev (2006) contribuiu para percebermos 

que, com o advento das concepções interacionistas, professores e alunos ganham 

uma nova dimensão, o professor passa a ser visto como um mediador que parte da 

realidade do aluno para construir junto ao educando seus planejamentos diários, de 
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possibilidade de estabelecer transformações acerca de sua realidade, desenvolvendo 

suas capacidades e habilidades.

O aluno é um sujeito ativo, interativo, que constrói e age em seu processo 

de aprendizagem; ressaltamos, assim, que esta forma de conceber o processo edu-

cativo, por sua vez, contribui para relações entre professores e alunos diferentes 

daquelas estabelecidas segundo as concepções tradicionais do ensino.

Vimos, pois, que a relação professor-aluno não ocorre de forma isolada, fora 

de um determinado contexto, visto que qualquer processo de transformação da 

realidade escolar deverá ter como um dos seus princípios a valorização do ato de 

ensinar e do ato de aprender.

Para Vigotski (2003 apud

premeditada, organizada e prolongada no desenvolvimento de um organismo”. Por 

assim ser, é necessário, que se pense sobre: o que; como; quando; para quê e para 

quem ensinar, ou seja, é preciso, que antecipadamente, as ações sejam planejadas, 

as estratégias lançadas e os conteúdos traçados, na busca de se alcançar os objetivos 

pretendidos com aquela ação, sustentada pela seleção de certos valores, marcada por 

uma questão de poder, de forma intencional e sistematizada, levando-se em conside-

ração o indivíduo a ser educado, em sua totalidade.

Em Vigotski (2004), a escola ganha um papel essencial, pois deve promover a 

socialização do saber historicamente construído, de modo a humanizar ao máximo 

os indivíduos nela inseridos, na medida em que considera as interações dialéticas 

entre o Homem e seu meio.

Por isso, faz-se necessário, segundo o estudioso, revisarem-se os processos 

de ensino e de aprendizagem empregados nas escolas, tendo em vista a essência 

de relacioná-los à realidade dos aprendizes e da heterogeneidade presente na sala 

de aula, no que se refere aos contextos de vida dos educandos, suas faixas etárias, 

interesses, ritmos de aprendizagem, suas experiências inter e intrapessoais, sem 

Conforme Vigotski, a escola é um lócus essencial ao desenvolvimento das 

funções superiores do indivíduo, uma vez que deverá propor aos alunos metodologia 

de ensino e sistematização do conhecimento capaz de levar os estudantes a 

estabelecerem análises, sínteses e generalizações de suas realidades, convertendo 
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problematizar sua própria realidade em essência, de acordo com o pensamento 

materialista-histórico-dialético, na perspectiva de compreender, questionar e lutar 

pela transformação de seu meio social. Para o estudioso,

[...] a meta da educação não é a adaptação ao ambiente já existente, que 
pode ser efetuado pela própria vida, mas a criação de um ser humano que 
olhe para além de seu meio; [...] não concordamos com o fato de deixar 
o processo educativo nas mãos das forças espontâneas da vida, [...] tão 
insensato quanto se lançar ao oceano e entregar-se ao livre jogo das ondas 
para chegar à América! (VIGOTSKI, 2003 apud MARTINS, 2010, p. 59).

Nesse contexto, o professor mediador contribui para a construção do co-

aprendizagem se torna processo interativo de desenvolvimento humano.

A FUNÇÃO DA MEDIAÇÃO NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 
DAS FUNÇÕES MENTAIS SUPERIORES

Conforme nos aponta Vigotski (2002 apud MORETTI et al., 2010, p. 83): 

através do qual as crianças penetram na vida intelectual daqueles que a 
cercam. É na relação do sujeito com o meio físico e social, mediada por 
instrumentos e signos (entre eles a linguagem), que se processa o seu de-
senvolvimento cognitivo, ou seja, de acordo com o conceito de trabalho 
de Marx e Engels (1998), ao transformar a natureza, o homem também 
se transforma.

Nessa perspectiva, compreende-se que o processo de internalização dos 

conceitos, acontece de fora para dentro, do inter para o intrapsíquico: “É nesse mo-

ou seja, que se dá a apropriação da experiência social da humanidade.”. (MORETTI 

et. al., 2010, p. 83).

aprende espontaneamente ou tomando-se por base apenas as condições biológicas 

do sujeito. É preciso encarar que a cultura exerce um papel fundamental de mediação 

no processo de aprendizagem e a escola assume o lugar social privilegiado para 

a apropriação dos conhecimentos sócio-históricos e que o professor precisa estar 

preparado intencional e premeditadamente para essa finalidade.
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proposições, operando na ZDP do aluno, conceito esse defendido por Vigotski, como a 

distância entre o conhecimento constituído pelo educando e o conhecimento potencial 

do educando, isto é, a distância entre aquilo que o aprendiz consegue fazer sozinho e 

aquilo que ele precisa de mediação do professor para desenvolvê-lo; mais tarde, então, 

dispensará tal mediação podendo fazê-lo autonomamente, criando-se novas ZDPs.

Nas suas palavras, temos: 

A distância entre o nível de desenvolvimento determinado pela capacidade 
de resolver um problema e o nível de desenvolvimento potencial, deter-
minado através da solução de um problema sob a ajuda de um adulto ou 
em colaboração com outro colega mais capaz. (VIGOTSKI, 1989, apud 
NUÑES, 2009, p. 30).

A intenção é fazer com que os alunos avancem em seus conhecimentos, per-

miti-los sair de sua zona de conforto para buscarem estratégias para a resolução de 

seus problemas; propõe-se que o professor orientador das ações pedagógicas se 

embase, pois, no que Vigotski considera como mediação.

Para o psicólogo russo, há dois tipos de mediadores: o signo e os instrumen-

tos. O signo funciona como um termo, uma palavra, capaz de representar algo abs-

trato, objetos, eventos, por exemplo, e os instrumentos nos servem de ferramentas 

para viabilizar as transformações do meio, são os elementos presentes entre o tra-

balhador e o trabalho, por exemplo.

Sobre isso, Vigotski (1996) apud Facci (2010, p. 126), assinala que o traço fun-

damental da atividade humana consiste na mediação de instrumentos técnicos e 

instrumentos psicológicos, como está claro nas palavras seguintes:

Os instrumentos técnicos têm a função de regular as ações sobre os ob-
jetos, e os instrumentos psicológicos regulam as ações sobre o psiquis-
mo das pessoas, como, por exemplo, a linguagem, diferentes formas de 
cálculos e numeração, os mapas, os desenhos e todos os tipos de signos.

Ao transformar os instrumentos da natureza, o Homem transforma também 

a si mesmo. Desse modo, ao utilizar os instrumentos sociais e inventar novas formas 

de manipulá-los Vigotski, considera pré-requisito para o desenvolvimento histórico 

gimento das funções psicológicas superiores, próprias do humano. Tais funções são 

responsáveis pela sua compreensão e intervenção sobre a realidade, e são mediati-

zadas pela atividade humana.
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As funções psicológicas superiores são criadas na coletividade; a atenção, a 

memória, a imaginação, a percepção, o pensamento, a linguagem, entre outros, são 

vida mental de um indivíduo em seu meio, a partir do trabalho, onde o Homem pas-

sa a transformar a natureza, se constituir como pessoa, construir sua sociedade e 

fazer sua própria história na medida em que busca saciar suas necessidades, possi-

bilitando a formação das suas faculdades, historicamente produzidas.

A atividade entre os indivíduos permite, portanto, que estes possam produ-

zir ideias, representar coisas e até o pensamento.  Facci (2010) revela que as práticas 

sociais viabilizam ao pensamento evoluir do nível empírico ao abstrato, teórico, re-

Nessa perspectiva, com um olhar educativo sócio-histórico, diríamos que o 

professor mediador é aquele que se faz ponte entre o conhecimento e o seu aluno. 

É o sujeito com mais experiência e que de forma intencional irá viabilizar o contato 

entre seu aluno e temas/discussões das mais diversas categorias.

Desse modo, compreendemos o que Vigotski nos aponta acerca do ato de 

ensinar/aprender, não se tratam de processos neutros, nem de inatividade e tam-

pouco de passividade:

Na educação, ao contrário, não existe nada de passivo, de inativo. Até as 
coisas mortas, quando se incorporam ao círculo da educação, quando se 
lhes atribui papel educativo, adquirem caráter ativo e se tornam partici-
pantes ativos desse processo. (VIGOTSKI, 2004, p. 70).

abordagem inaugurada por Vigotski pode contribuir para a compreensão daquela.

CONTRIBUIÇÕES DE VIGOTSKI À EDUCAÇÃO ESCOLAR HOJE

Embasadas na perspectiva histórico-cultural, após discutirmos sobre o pa-

pel social da educação escolar e a função da mediação no processo educativo, 

apresentaremos importantes contribuições vigotskianas capazes de fornecerem 

aportes para uma aplicabilidade escolar nos dias atuais. Uma escola compreendida 

como espaço inclusivo, nos quais a heterogeneidade humana (suas singularida-

des) é considerada.

Assim, o professor-mediador deve ser capaz de enxergar, em sua sala de 

aula, a heterogeneidade e atentar para as singularidades dentro das pluralidades 

Ensinar e aprender na escola contemporânea:
diálogos com Vigotski

Cláudia Roberto Soares de Macêdo e Rita de Cássia Barbosa Paiva Magalhães

95APRENDIZ, DOCÊNCIA E ESCOLA: novas perspectivas
Paulo Meireles Barguil (Organizador)

que os alunos carregam nos processos de ensino e de aprendizagem. É importante, 

pois, enfocar as relações de ensino estabelecidas em prol da efetivação dos 

objetivos lançados, na perspectiva da interação, integração, incentivo, motivando 

os estudantes à participação ativa na busca do saber historicamente produzido.

Tacca (2008) resgata o sujeito aprendente, alertando para a necessidade de 

que os educadores precisam considerar a carga subjetiva presente em cada aluno no 

ato de apreender os conhecimentos proporcionados. A subjetividade, então, cons-

titui o fator motivacional do educando, é por meio dela que este atribui um sentido 

ao que lhe é proposto e se permite envolver afetivamente ou não com determinada 

ação lhes ofertada, a depender das situações por ele vivenciadas, daí a importância 

de se considerar a carga subjetiva que cada um carrega: “[...] os sentidos subjetivos 

que vão se desenvolvendo na aprendizagem são inseparáveis da complexidade da 

subjetividade do sujeito.”. (REY, 2008, p. 34). Eles compõem a integralidade do ser e 

precisam ser levados em consideração.

Assim, são fatores a serem considerados na mediação do processo de 

aprendizagem, a motivação e a emoção, aspectos esses responsáveis pelo 

envolvimento dos sujeitos nas ações lhes apresentadas, o que qualifica a 

aprendizagem e a produção do conhecimento. Quanto a isso, assinala Leite (1999, 

p. 35) com base nos estudos em Leontiev, um estudioso também sócio-histórico: “É 

neste processo de inter-relação entre atividade, consciência e personalidade que a 

subjetividade é entendida como um plano intra-individual.”.

É necessário, portanto, que o professor ouse em suas aulas, a fim de 

envolver nas atividades todas as funções de seu alunado, sua necessidade de 

apreender algo, mas também suas emoções, sentimentos, afetos, para estar 

sempre disposto a se envolver nas ações interativas que lhes for confiada, tendo 

em vista que tais aspectos integram o fator motivacional humano e isso é parte 

da subjetividade que precisa ser considerada quando se trata dos processos de 

ensino e de aprendizagem. 

ção, um sentido concreto a ele, o leva a impulsionar, mover, interagir na busca de 

aprendizagem.
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Nas palavras de Leite (1999, p. 38), poderíamos assim sintetizar:

[...] a estrutura social, objetiva, determinada historicamente, é responsá-
vel pela transmissão da realidade, mas o indivíduo, ao recolhê-la, sistema-

seus interesses pessoais, que são resultado de suas motivações afetivas e 
cognitivas e do grupo em que está inserido.

Nesse sentido, as relações que se estabelecem com o outro precisam ser de 

cooperação, na medida em que o professor-mediador terá que reconhecer a pre-

sença do outro, no caso, do aluno e pensar junto com ele, num movimento de signi-

reconheçam uns aos outros, na medida em que interagem, compartilham, colabo-

ram, dividem e somam os problemas e suas possíveis soluções.

Nessa proposta, então, o mediador orienta sua prática não para o conteúdo 

e sim para o sujeito que aprende, envolvendo assim o diálogo como fonte de se che-

gar à compreensão dos caminhos percorridos pelo aluno até chegar à concretude 

do saber socialmente construído. 

Os erros pelo aprendiz cometidos nesse processo, então, ganham uma 

as concepções tradicionais do ensino, mas como indício do que o aluno já sabe e 

(2008, p. 49) nos diz:

Somente quando a estratégia pedagógica enfoca o pensamento do aluno 
que se sustenta em suas emoções, ela pode criar zonas de possibilidades 
de novas aprendizagens. Estratégia pedagógica seria, assim, o processo 
pelo qual os alunos e o professor entram em sintonia de pensamento, 
tendo em vista compreender as relações entre as coisas. [...] Nessa pers-
pectiva, estamos dando um entendimento às estratégias pedagógicas da 
aprendizagem àqueles procedimentos que implicam uma relações peda-
gógica cujo objetivo não é manter o aluno ativo apenas, mas captar sua 
motivação, suas emoções, para, a partir daí, colocar o seu pensamento na 
conjunção de novas aprendizagens.

Neste sentido a abordagem de ensino e de aprendizagem ressaltada por Vi-

gotski supera tanto a educação tradicional, quanto o apelo ao ativismo do aluno 

peculiar à Escola Nova propondo uma perspectiva na qual importa o acesso aos con-

teúdos escolares de forma ativa e construtiva sem desmerecer o papel do docente, 

que chamamos deste artigo de professor-mediador.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

e práxis pedagógicos que se fundamentem na interatividade, como a carga subje-

tiva (afeto, emoções, motivações, histórias de vida) dentro da coletiva no contexto 

escolar, atentando para a descoberta e considerações dos ritmos de cada um no 

aluno externalizar, mediante a linguagem, seus pensamentos. 

Outro aspecto diz respeito ao fato de sua abordagem resgatar o pa-

pel do professor como alguém que desenvolve estratégias para colaborar na 

aprendizagem de um grupo de estudantes. Esta aprendizagem repousa na 

construção do sentido das vivências e conceitos aprendidos no contexto cur-

ricular das escolas. 

Ao atribuir um papel essencial ao Outro no processo de humanização do in-

divíduo, Vigotski nos possibilita um estudo para além das relações de ensino que 

perpassam a sala de aula, se constituindo como aporte teórico para o embasamento 

nas discussões de ampla relevância ao estudo e análise do processo educativo esco-

lar na contemporaneidade.
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TINHA UMA DIDÁTICA NO MEIO DO CAMINHO:                    
UM CAUSO NA EDUCAÇÃO UNIVERSITÁRIA

Eduardo Loureiro Jr

No terceiro dia de aula, Danrlley me perguntou:

Essa não é a pergunta que um professor substituto de Didática, lotado no 

Departamento de Teoria e Prática do Ensino da Faculdade de Educação da Univer-

sidade Federal do Ceará, dando aula para o curso de Licenciatura em Matemática, 

gostaria de ouvir. Se dependesse da minha memória, você, caro leitor, não saberia o 

que respondi. Mas segundo o próprio Danrlley, em um documento entregue a mim 

pouco mais de três meses depois, 

A reposta que o senhor deu para a minha perguntinha foi crucial para o 
desenrolar da história. “É estranho estar em um curso de licenciatura sem 
querer ser professor. Se você realmente não conseguir assistir as aulas po-
demos conversar e ver como resolvemos esse impasse. Turma, qualquer 

conquistar sua nota.” Com essa resposta já deu para se sentir bem mais 
confortável. Vou faltar, faltar e faltar e claro vai chegar um dia que ele vai 

mos esperando até hoje e nada.

É muito curiosa a comunicação humana. Eu havia respondido à pergunta de 
Danrlley: “É estranho estar em um curso de licenciatura sem querer ser professor. Se 
você realmente não conseguir assistir as aulas podemos conversar e ver como resol-
vemos esse impasse”. E depois havia comentado com os alunos um certo delírio que 
tenho como professor... chegar em uma turma, no primeiro dia de aula, e oferecer 
um 10 para todos os alunos que estivessem interessados apenas em obter os crédi-
tos pela disciplina sem ter que perder tempo participando das aulas. Danrlley juntou 
a resposta com o comentário e resolveu não aparecer mais nas aulas até algum co-
lega lhe avisar que eu havia oferecido o tal 10 para quem não fosse às aulas. É bom 
saber que alguém leva a sério meus delírios, mas à época eu não tinha a mínima 
ideia de por que o Danrlley estava faltando. Na minha cabeça, ele havia desistido da 
disciplina naquele dia, 10 de março de 2015.

No dia 28 de abril, quis fazer com a turma uma atividade que eu chamei de 
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no curso de História, porque alguns alunos estavam se irritando muito facilmente 

com os colegas. O objetivo da atividade era fazer com que todos percebessem que 

História, e eu decidi realizá-la também em minhas outras turmas nos cursos de Le-

via uma característica pessoal na forma de um adjetivo em cada um deles. Eu recolhia 

os papeizinhos e os embaralhava. Em seguida, pegava os papeizinhos, um por um, e 

perguntava “Quem é [característica indicada no papelzinho]?”. Os alunos que se iden-

tro círculo. Papelzinho após papelzinho, os estudantes eram convidados a perceber as 

tura dos papeizinhos, os estudantes eram convidados a abraçar aquelas pessoas que 

observaram ter mais características parecidas com as suas. Na turma de Matemática, 

eu introduzi duas mudanças: 1) Como alguns alunos ainda não sabiam os nomes de 

todos os seus colegas, pedi que eles, papelzinho após papelzinho, fossem formando 

uma lista com os nomes das pessoas com as quais compartilhavam características, 

acrescentando um tracinho, ao lado de cada nome, sempre que determinada pessoa 

quem compartilhavam mais características, deveriam também dar um aperto de mão 

nas pessoas com as quais compartilhassem menos características. 

A sala em que aconteciam as aulas eram relativamente grandes, mas era 

quase que completamente ocupada por cinquenta carteiras. Normalmente, eu re-

tirava umas dez carteiras de sala, colocando-as no corredor, já que eu pedia fre-

quentemente aos alunos para se deslocar na sala. Dessa vez, inspirado por outro 

estudante, o Alexsandro, que na aula anterior havia realizado uma atividade fora do 

o deslocamento, e também poderíamos falar um pouco mais alto sem atrapalhar 

as aulas dos demais professores. Foi muito divertido! Em pé, sobre uma pequena 

mureta que arrodeava o tronco da mangueira, eu chamava as características nos 

racterísticas e registrando os nomes dos colegas. Outros estudantes, que passavam 

por ali, se aproximavam para ver a animação. Um dos estudantes que se aproximou 

foi justamente o Danrlley.
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Quando terminou a atividade, eu o cumprimentei e ele pediu para conver-

sar a respeito de sua situação. Depois de uma pequena conversa, pedi a ele que 

me mandasse um e-mail detalhando a sua situação para que eu pudesse apreciá-la 

melhor. No dia seguinte, a mensagem estava em minha caixa postal. Entre outras 

coisas, o Danrlley escreveu:

Eu entrei na UFC no começo de 2014 pensando em continuar minha for-
mação em Matemática. Meu objetivo não é ter o diploma ou simplesmen-
te ir ao próximo semestre, e sim sair da universidade com o propósito que 
eu entrei que foi aprender Matemática. Dominar da melhor forma possí-

como eu imaginava, as aulas são enriquecedoras no aspecto das ciências 
exatas, no entanto um probleminha vem fazendo eu me desestimular: 
as cadeiras pedagógicas. A cadeira de Didática é a minha 3ª cadeira pe-
dagógica e ainda terei mais 6 ou 7 cadeiras dessa natureza. E o senhor 
deve imaginar como se sente uma pessoa estando em um ambiente que 
ela não se encontra, que ela não se enxerga. Um ambiente totalmente 
adverso ao que eu pretendo seguir na minha carreira. Ser professor não 
é algo que eu quero para o meu futuro. E cada semestre que passa vou 
vendo que as cadeiras de pedagogia estão cada vez mais centrando nos 
alunos a ideia de ser um professor. Ou seja, algo que não está relacionado 
a mim. É duro conviver com essa situação. [...] São disciplinas que tem um 
potencial enorme de reprovação, no meu caso. E não tem condições de 
uma pessoa reprovar 4, 5, 6 vezes. Por que eu não escolhi o Bacharelado, 
então? Pelo fato de o curso ser integral e eu preciso trabalhar. Não tem 
como de 6 em 6 meses ter que trocar de trabalho porque os horários do 
curso mudam a cada semestre. No Bacharelado o horário alterna entre 
manhã e tarde. No entanto, pelo andar da carruagem, estou vendo que 
a melhor opção é trocar. Não tenho saída. Ou é contar com o bom senso 

do, era isso que eu queria lhe dizer. Fui franco como nunca fui com outro 
professor até agora. Uma reprovação nesse momento faria com que eu 
perdesse minha bolsa, perdesse 1 ano na UFC e desestimula a seguir a 
caminhada universitária.

Dois dias depois, respondi:

Você está certo. Mais sábio que contar com o “bom senso” de vários pro-
fessores (que podem ter uma noção de “bom senso” diferente da sua), é 
contar com o próprio bom senso e fazer a mudança para o bacharelado, 
mesmo que você leve mais tempo para fazer o curso devido a esse proble-
ma nos horários. Não gostaria que você tivesse uma reprovação que lhe 
tirasse uma bolsa, mas você também demorou muito a me procurar para 
resolvermos o assunto. Se não é possível mais você trancar a disciplina, 
como podemos resolver essa situação? Você não está conseguindo vir às 
aulas (tem 7 faltas, 3 a mais do que o permitido) e tem apenas nota 1,0 
(um) na primeira Avaliação Parcial. Seria possível uma recuperação caso 
você tivesse a disponibilidade de se dedicar bastante à disciplina de ago-
ra em diante, mas você teria que se colocar num “ambiente totalmente 
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adverso” (segundo suas palavras). Então estamos numa situação difícil. A 
única ideia que me ocorreu foi que você passasse a frequentar as aulas não 
como um professor-aprendiz, mas como um matemático-aprendiz. Por 
exemplo, na aula passada, [...] os alunos tinham que registrar no caderno 
as pessoas que estavam no círculo delas. Isso levava tempo, muito tempo, 

perguntando: como eu poderia fazer para que as pessoas registrassem 
mais rapidamente o nome das outras pessoas que estavam no círculo? 
Ainda não encontrei resposta para essa pergunta. Então você, não como 
professor-aprendiz, mas como matemático-aprendiz, poderia me propor 

anotação dos nomes, permitindo que eu usasse todos os papeizinhos. Isso 
valeria uma pontuação para você. Além desses, eu poderia propor outros 
“problemas” didáticos que necessitassem de uma solução matemática, 
e você iria juntando seus pontos para formar uma nota. Você teria uma 
única nota na disciplina. Mas você teria que ir a TODAS as próximas aulas, 
chegando às 18h30 e saindo às 21h, para compreender melhor os “pro-
blemas” que eu iria lhe propor. É o que estou podendo lhe oferecer no 
momento. Veja aí se acha viável para você e me diga alguma coisa.

No mesmo dia, recebi a resposta de Danrlley:

Almeida Maciel, comprometo-me a participar de todas as aulas da disciplina 
de Didática ministradas pelo professor Eduardo Loureiro Jr. [...] Obrigado por 
tentar entender meu caso. Nosso acordo não será descumprido.

No mesmo e-mail, Danrlley já falava do primeiro “problema”:

Sobre o meu primeiro problema. É um problema fácil de se resolver mate-

dinâmica vierem 30 alunos, logo teremos 90 características, supondo que 

características repetidas entre as 90 listadas é muito grande. Portanto 
não teríamos que formar 90 grupos, o que já é muito bom. 3ª) Na pior 
das hipóteses, e pode acontecer, teríamos 90 papéis para se ler, 90 grupos 
para formar e 90 vezes que abraçar. Seria algo inviável. 4ª) Pode surgir por 
parte dos alunos a seguinte pergunta: Qual o objetivo da aula de hoje? 

pedagógico da aula de hoje? O que o senhor quis nos mostrar? O ensina-
mento que ganhamos? Pois assim eu saberia se eu realmente absorvi o 
que o professor quis me ensinar a cada semana. Então, para propor uma 

ca. Pois, para otimizar o nosso tempo, teria que saber em que peça mexer 
para não ir em desacordo com o que o senhor propunha.

Eu estava feliz. Além de conseguir trazer o Danrlley de volta para as aulas, ele 

ainda se mostrava disposto a um diálogo didático. 

No dia seguinte, escrevi para ele:
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Vamos em frente então. Você terá, além desse problema, seis outros para 
resolver. Serão sete no total. Os cinco primeiros lhe valerão um ponto 
cada. Se você tiver resolvido todos cinco, o sexto problema lhe valerá dois 
pontos. Se tiver resolvido o sexto problema, o sétimo, e último, lhe valerá 

E dei continuidade ao diálogo pedagógico...

que a dinâmica será feita com 25 alunos, essa é a média das minhas turmas, 

um cálculo preciso, mas digamos que algo em torno de 10%. 3) Na pior das 

costumam levar uns 5 minutos. Após isso, eu explico o porquê da dinâmica, 
que leva também por volta de 5 minutos. 4) O objetivo da dinâmica é inte-
grar mais a turma, buscando que os alunos superem a visão reduzida que 

adjetivo (fulano é assim, sicrano é assado). A dinâmica faz ver que cada um 
pode ter 75 características diferentes, e que cada aluno tem várias caracte-
rísticas em comum com todos os outros. Então, após a dinâmica, os alunos 
podem se sentir mais próximos uns dos outros, mesmo daqueles com os 
quais eles não simpatizavam muito. Mais algumas informações... Os con-
teúdos da dinâmica são dois: os nomes e as características. Na dinâmica, 
o conteúdo não é o mais importante (o mais importante é o sentimento de 
mais proximidade de uns com os outros), mas é interessante que os alunos 
possam aprender os nomes de novas pessoas e que possam saber novas 
características uns dos outros. Falo isso porque, ao propor sua solução, é 
importante que ela não seja indireta (tipo uma pessoa só faz todos os re-
gistros). É importante que cada pessoa faça o registro ou pelo menos tenha 
consciência de cada registro feito. O tempo ideal para realização dessa di-
nâmica seria de 50 a 60 minutos, porque seria mais ou menos o tempo que 

de solução para este problema didático.

Três dias depois, Danrlley me apresentou a solução.

A melhor ideia para se trabalhar com grupos é usar a ideia do Diagrama 
de Venn-Euler. Temos 75 características para observar e formar grupos. 
Suponha que a primeira palavra sorteada seja “Inteligência”. Ao invés do 
senhor formar dois grupos com essa palavra (o grupo dos inteligentes e 
dos não inteligentes) e logo depois desmanchar esse grupo e formar um 
novo grupo com outra palavra, poderíamos deixar os grupos que se for-
maram intactos, sortear uma nova palavra e a partir do grupo que eu já 
tenho, formar outras interseções. Por exemplo: A primeira palavra foi 
Inteligência. Seja a próxima palavra Honestidade. Então, ao invés de se 
fazer apenas o grupo dos honestos e desonestos, poderia se formar o gru-
po dos inteligentes honestos e dos inteligentes desonestos. Além desse 
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se formariam mais dois grupos que são os não inteligentes honestos e os 
não inteligentes desonestos. O que eu ganho com isso? Como eu terei que 
anotar os alunos que tem características parecidas com a minha, fazendo 
o que eu citei, economizaríamos tempo, pois com as interseções propos-
tas eu teria um grupo cada vez mais homogêneo, com as características 
mais peculiares. Para ganhar mais um pouco de tempo, o senhor poderia 
trazer impresso, para todos os alunos, a lista de chamada fazendo com 
que cada um deles apenas marque o nome do colega parecido com ele 

primeira ideia, aí vai mais um exemplo. 
1º Palavra  Preguiçoso 
Grupo 1  Preguiçoso 
Grupo 2  Não preguiçoso 
NÃO DESMANCHAR ESSES GRUPOS, permaneçam no modo que estão e 
vamos sortear uma nova palavra. 
2º Palavra  Feliz 
Com isso formaríamos os grupos: 
Grupo 3  Preguiçoso Feliz 
Grupo 4  Preguiçoso infeliz 
Grupo 5  Não Preguiçoso Feliz 
Grupo 6  Não Preguiçoso infeliz 
Ou seja, veja que os grupos que estão sendo formados são grupos com 
mais características em comum. Com isso, os alunos perceberiam facil-

dade, contar quais os mais parecidos. Logo, com essa ideia, as 75 palavras 
não se tornam um número astronômico, já que eu posso formar um grupo 

Portanto, essa é a minha proposta para tentar otimizar nosso tempo. For-
mar vários grupos ao mesmo tempo sem desmanchá-los, atrelado à lista 

cativo. Se eu tivesse participado dessa dinâmica e vivenciado o que te fato 
o senhor tentou me explicar, com toda certeza eu teria uma solução mais 
elegante. Espero que lhe ajude de alguma maneira.

Ainda naquele dia, um pouco antes da aula, conversamos pessoalmente a res-

peito da proposta de Danrlley. Argumentei que usar uma lista impressa talvez não fos-

se o mais adequado à memorização dos nomes dos colegas, e que a escrita de próprio 

círculos me pareceu muito interessante porque representaria mais claramente a pró-

pria situação que gerou a atividade. O que fazemos na vida é mesmo isso: nos junta-

nor e, depois, outro ainda mais restrito, até que nos colocamos numa posição de certo 

forma: a cada três palavras, teríamos um ciclo de dois círculos (primeira palavra), de-

pois até quatro círculos (segunda palavra), e depois até oito círculos (terceira palavra); 
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com a quarta palavra, o ciclo se reiniciava, com todos se agrupando em apenas dois 

grupos. Dessa maneira, o objetivo da atividade seria mais bem alcançado, todos per-

ceberíamos mais claramente que era possível tanto se aprofundar em determinadas 

Três dias depois, escrevi para ele, indicando suas próximas tarefas.

TAREFA 2 (valendo 1,0): Fazer um registro espaço-temporal da próxima 
aula (12/05), produzindo uma espécie de diagrama que mostra como os 
personagens da aula (professor, aluno-professor-realizando-atividade 
e alunos) se distribuem pela sala das 18h30 às 21h. Deve ser indicado o 
nome das pessoas que realizam as atividades, o tempo que cada atividade 
leva e a distribuição espacial mais comum durante a atividade. Vejo como 
um registro mais horizontal. --- [ --- [ --- [ --- [ --- [ --- ], mas você pode 
propor outra forma.
TAREFA 3 (valendo 1,0): Fazer um registro espaço-temporal da aula do dia 
19/05, produzindo uma espécie de diagrama que mostra como os perso-
nagens da aula (professor, aluno-professor-realizando-atividade e alunos) 
se distribuem pela sala das 18h30 às 21h. Deve ser indicado o nome das 
pessoas que realizam as atividades, o tempo que cada atividade leva e 
as distribuições espaciais (tantas quantas houver) de cada atividade. Vejo 
como um registro tanto horizontal quanto vertical:
--- [ --- [ --- [ --- [ --- [ --- [ --- [ 
       [ --- [ --- [ --- [ --- [ --- ]
       [ --- [ --- [ --- [ --- [ --- ]
       [ --- [ --- [ --- [ --- [ --- ]
       [ --- [ --- [ --- [ --- [ --- ]
--- ]
Esses diagramas são só um exemplo, você pode usar a forma de diagra-
mação que achar mais apropriada.
TAREFA 7 (valendo 3,0 pontos caso você tenha feito todas as tarefas an-
teriores): fazer uma caracterização matemático-simbólica do número 3, 
indicando sua origem, sua relação com outros números, os padrões que 
forma ou que sugere, associando essa caracterização às dinâmicas de 3 
presentes na disciplina. Essa tarefa deve ser entregue na forma de um tex-
to de pelo menos três páginas, que deve trazer indicações das fontes que 
você usou para pesquisar a respeito do 3.
Um pouco mais adiante, passarei as demais tarefas.

Na próxima aula, objeto da tarefa 2 de Danrlley, os estudantes (individualmente, 

em duplas ou em trios) realizariam atividades interativas a respeito das concepções de 

ensino tradicional, construtivista, crítica e tecnicista. Cada aluno realizaria a sua ativi-

dade em 5 a 7 minutos. Em caso de atividade proposta por dupla, o tempo seria de 7 a 

10 minutos. Em caso de trio, o tempo era de 10 a 15 minutos.

Na aula seguinte, objeto da tarefa 3 de Danrlley, cada aluno, individualmente, 

realizaria uma atividade interativa relativa ao segundo tópico individual de Didática. 
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No início da disciplina, cada aluno foi perguntado o que gostaria de aprender a res-

peito de Didática. Durante a disciplina, eles deveriam estudar a respeito do assunto 

e fazer uma atividade em sala a respeito do assunto. Cada aluno teria 5 a 7 minutos 

para realizar sua atividade.

As atividades da disciplina, em geral, eram avaliadas segundo três critérios: 1) 

entrega de plano da atividade impresso (em que era observada a adequação de obje-

tivo, conteúdo, metodologia e avaliação); 2) realização dentro do tempo estipulado; e 

Na aula do dia 19 de maio, Danrlley me entregou a tarefa a respeito da aula 

a escolha certa ao dar a Danrlley a chance de lidar de maneira diferente com a Didá-

tica no meio do seu caminho. Segue a imagem de uma das páginas.

Figura 1 – Descrição de atividades 

Fonte: Elaborada por Danrlley Maciel. 
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O registro de Danrlley dá conta da atividade como ela foi realizada. Nem 

sempre a atividade mantinha completa coerência com a concepção de ensino abor-

dada. Após cada atividade, eu comentava com seus realizadores a respeito da ade-

quação do método utilizado à concepção de ensino trabalhada.

No dia seguinte, escrevi para Danrlley, indicando as novas tarefas.

As tarefas 4 e 5 são similares entre si, pois propõem transformar as aulas 
em “jogos”...
TAREFA 4. Fazer uma proposta de “JOGO DE SOMA ZERO” (o ganho de 
um jogador representa perda para outro jogador, o somatório dos ganhos 
de todos os jogadores é zero) para a realização das atividades dos alunos 
em uma aula da turma de Didática. Você tem até o dia 02/06 para fazer 
essa proposta, que deve vir na forma de um jogo com suas regras, incluin-
do formas de pontuação.
TAREFA 5. Fazer uma proposta de “JOGO DE SOMA NÃO ZERO” (o ganho 
de um jogador não representa necessariamente perda para outro jogador, 
o somatório dos ganhos de todos os jogadores não é zero) para a realiza-
ção das atividades dos alunos em uma aula da turma de Didática. Você 
tem até o dia 09/06 para fazer essa proposta, que deve vir na forma de um 
jogo com suas regras, incluindo formas de pontuação.
Você pode se informar mais a respeito de Teoria dos Jogos nesse link:
https://www.ime.usp.br/~tonelli/mae515/minislides1.pdf
É um minicurso montado por um matemático.
O objetivo dessas duas tarefas é tornar os alunos mais interessados nas 
atividades uns dos outros.
Qualquer dúvida, é só perguntar.
E não esqueça de ir preparando a tarefa a respeito do numeral 3, que deve 
ser entregue até o dia 23/06.
Fica faltando eu lhe indicar a tarefa 6. Eu farei isso quando você me en-
tregar a tarefa 5.

Na semana seguinte, mais uma tarefa completada, fazendo os diagramas 

das várias distribuições espaciais de cada atividade. Segue um exemplo.
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Figura 2 – Sequência de atividade

Fonte: Elaborada por Danrlley Maciel.

Uma semana depois, indiquei a sexta tarefa.

Registrando por escrito a tarefa de número 6, de que lhe falei ontem... 
Escrever um texto de 3 ou 4 páginas contando sua/nossa experiência na 
disciplina de Didática. O texto pode ter por título “No meio do caminho 
tem uma Didática. Tem uma Didática no meio do caminho. Fale das  
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primeiras aulas que você veio, do período que passou distante, do acordo 

o dia 16/06.

E Danrlley tirou uma dúvida comigo a respeito da tarefa 4: “O jogo de SOMA 

ZERO que eu tenho que elaborar será qualquer jogo que eu quiser ou tenho que 

propor um jogo baseado nas nossas atividades até agora? Dê-me um simples esbo-

ço sobre o que o senhor pretende”. Eu complementei:

Não é um jogo qualquer. É um “jogo da aula”, digamos assim.
Por exemplo. Atualmente, cada atividade rende 1,5 ponto ou 2,0 pontos 
para quem a realizou. Um jogo de soma zero poderia ser: a cada duas ati-
vidades, é ofertado 1,5 ponto; a pontuação irá para a pessoa/dupla/trio 
que tiver realizado a melhor das duas atividades; o julgamento de qual 
foi a melhor das duas atividades é feito por meio de voto dos demais 
alunos (aqueles que não realizaram nenhuma das duas atividades em 
julgamento); então a cada duas atividades teríamos um julgamento para 
ver quem ganharia e quem deixaria de ganhar 1,5 ponto.
Isso é só um exemplo descrito rapidamente. Você precisa criar um jogo 
diferente deste que esbocei e apresentá-lo de maneira mais detalhada, 
como se fossem as regras de um jogo de tabuleiro. 
Ficou mais claro?

Ao que Danrlley me respondeu:

Perfeitamente,
No entanto creio que esse exemplo que o senhor me deu não seja de soma 
zero, ou é?
Os 1,5 pontos que um ganha não são retirados do outro. Em um jogo de 
soma zero o que um ganha é o que o outro perde. Em um jogo de soma 
positiva o que um ganha é maior do que o outro perde (sendo que quan-
do os dois ganham isso evidentemente acontece). Em um jogo se soma 
negativa o que um ganha é menor do que o que o outro perde (se os dois 
perdem isto obviamente é verdade). Um jogo em que um ganha 1,5 e o 
outro ganha 0 é um jogo de soma positiva +1,5+0>0. Da mesma forma que 
um jogo em que um ganha 1,5 e o outro perde 1,0 também é um jogo de 
soma positiva +1,5-1,0>0

Estou certo? Ainda não me aprofundei sobre isso, mas creio que seja assim.

está pensando”.

Alguns dias depois, recebi a tarefa. Darlan apresentou duas propostas, mas o 

que me chamou mais a atenção foi o início do texto...
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justamente saber se o meu jogo seria ou não dado como base para formular 
uma nova nota ao aluno. Com isso, dependendo da minha forma de 
avaliação, o jogo deixaria de ser uma atividade envolvente para ser apenas 
uma mera troca de pontos e isso faria perder a essência inicial proposta.

Respondi assim...

Li com gosto sua proposta de jogos.
Estou me divertindo. :)
O parágrafo inicial foi o de que mais gostei. Revela seu “bom senso” (lem-
bra dele?) em relação ao que pedi.
Jogos de soma zero são competitivos e isso não combina com a minha 
vontade de que os alunos se interessem pelas atividades uns dos outros, 
participando delas, contribuindo para elas. Então considero seu trabalho 
bem realizado.

E detalhei as instruções para a próxima tarefa...

A próxima etapa é propor um jogo de soma não zero, que, em teoria, pode 
ser competitivo ou cooperativo. Faça uma proposta cooperativa, por 
favor. Vou lhe dar uma certa ideia de pontuação para que você proponha 
o jogo levando-a em consideração...
Proponha um jogo que envolva cinco aulas, com a realização de uma 
atividade em cada aula. Numa situação normal de sala de aula, se o 
aluno realizasse completamente cada atividade, conseguiria um 10; se 
realizasse bem 3 atividades e 1 atividade mais ou menos, ganharia um 7; 
e assim por diante. Mas, no jogo que você proporá, considere que a nota 
que um aluno pode conseguir não depende apenas da realização de suas 
próprias atividades, mas também de sua participação em outras atividades 
(considere, para efeito do jogo, que são 20 ou 21 alunos no total). Além 
dessa participação nas outras atividades, considere também que notas 
pioram ou melhoram coletivamente: uma possibilidade é considerar que a 
nota mais alta jamais pode estar três pontos acima da nota mais baixa, ou 
seja, para que alguém tire 10 é preciso que a pessoa que tirou menos tire 
pelo menos um 7 (isso é só um exemplo, você pode indicar outra forma de 
fazer com que as notas se influenciem coletivamente).

Na semana seguinte, tomei um susto ao receber o seguinte e-mail de Danrlley.

Professor, Bom dia.
Terça-feira é o dia do nosso próximo encontro. Hoje, na verdade. No 
entanto, eu não poderei estar presente, pois eu irei dar aulas no segmento 
ITA/IME, no colégio em que ensino, entre 17:30 e 21:30. Portanto, gostaria 
da compreensão do senhor pela minha falta logo mais.

Será que Danrlley ia vacilar justo na reta final? No dia seguinte, fiz uma 

advertência: “A tarefa 5 (jogo de soma não-zero) era para ter sido entregue até 

ontem. Aguardo até amanhã. Lembrando que as tarefas posteriores só valem se 

essas cinco primeiras forem feitas”.
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O arquivo com a tarefa chegou no outro dia e começava assim...

Inicialmente eu pensei em um jogo que durasse 5 aulas (esse jogo seria 
uma dinâmica de campo dentro da UFC – espécie de caça ao tesouro com 

demais, se é que consegue me entender. Então eu pensei em 5 atividades 
para 5 aulas, dentre elas cooperativas e não cooperativas. 
Particularmente eu não gostaria que minha nota, integralmente, de-
pendesse dos demais. Em uma turma muito grande temos pessoas com 
relacionamentos dos mais variados tipos. Há aqueles que se dão melhor 
individualmente e outros que conseguem doar tudo de si nas dinâmicas 
de grupo.
Portanto, seguindo essa linha de raciocínio usarei as 5 aulas com jogos mescla-
dos. Alguns individuais, no qual sua nota depende apenas de você e os demais 

A atitude de Danrlley, consciente daquilo que lhe era pedido, mas também 

tarefas estavam cumpridas. Viria agora a que mais me interessava, o retrospecto de 

todo o processo pelas palavras do próprio Danrlley.

reça lá na aula da próxima terça-feira. :)”

Danrlley, como bom observador, percebeu a minha ansiedade: “Estarei pre-

tarei na próxima aula.”

tes realizaram atividades interativas de avaliação da disciplina de 10 a 15 minutos. 

Quando cheguei em casa, li a sexta tarefa de Danrlley, texto que trazia algumas 

revelações... A primeira delas, Danrlley já era professor há muito tempo.

“Nossa! Tem mais uma cadeira pedagógica pra fazer. Dessa vez tem uma 

que eu tive quando abriram as inscrições online na UFC. 
Nesse momento, comecinho de fevereiro, eu já estava lecionando (Dou 
aula em um colégio desde os meus 16 anos). O senhor deve ter perce-
bido que eu não sou muito fã da pedagogia. Na verdade, quando você 
passa um ano convivendo com alguém, você leva algo dessa pessoa para 
a sua vida. E eu tenho um professor dentro da UFC que não fala muito 
bem da pedagogia. Um não, todos os que eu tenho. Aliás, os matemá-
ticos não gostam nem de ouvir essa palavra. Então, devo ter levado um 

outros professores.
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Revelação também a respeito de como as atividades que fazemos como pro-

fessor impactam os alunos.

Chegando o 1º grande dia de aula eu nem apareci na UFC. Nas minhas 
duas cadeiras pedagógicas, dia de terça-feira era um descanso, dia para 

mentários, vi que dessa vez não ia ser dessa maneira. 

cara emburrada (para deixar bem claro que eu não queria estar ali). Só 
fui por que me disseram que teria atividade avaliativa toda semana. (O 
que o medo de uma reprovação não faz, né?). No começo eu não queria 
nem participar da aula, estava apenas com presença física. Tanto é que 
eu não participei de uma simples atividade que era dizer o que gostaria 
de aprender. 

Fazer com que cada um expresse o seu sentimento na hora da aula faz a 
galera se enturmar de uma forma que deixe todos a vontade, mais relaxa-
dos. E isso foi fazendo eu perder o meu medo, mas não de assistir a aula, 

pessoa que não quer ser professor dentro da cadeira de pedagogia”?

Sim, caro leitor, voltamos ao assunto do início deste texto, mas o círculo não 

se fecha, a espiral se abre para mais revelações.

Até esse presente momento a decisão mais correta que eu tomei na mi-
nha vida foi a de ter ido falar com o Eduardo. Mandar o e-mail, conversar, 

não ia conseguir nada e o senhor me surpreendeu. 
Surpreendeu-me de uma maneira positiva. A partir desse dia comecei a 
olhar o pedagogo de uma maneira bem diferente. Como eu ‘’estou profes-
sor’’ (se é que isso existe) eu preciso adotar práticas didáticas para seguir 
minha aula. E no colégio eu fui sempre subindo de nível. Comecei com tur-
mas de 7º e 8º anos. Logo depois passei para o 9º e 1º, voltei para 8º ano, 
no entanto para a parte olímpica e hoje dou aulas para turmas ITA/IME. 
Ou seja, havia em mim a necessidade da pedagogia. Um matemático ele 
é apenas uma máquina inteligente. Eu tenho na mente que preciso, como 
professor, buscar processos didático-metodológicos, concepções educacio-
nais. Alguns fatos acontecem dentro da sala de aula que você precisa saber 
como lidar e a pedagogia foi a solução. Quando comecei a fazer uma leitura 
em alguns artigos sobre pedagogia, comecei a me conhecer melhor.
[...] um matemático apenas com a matemática ele vai ser capaz de re-
solver muitos problemas e pode tranquilamente ensinar aquilo que ele 
aprendeu. No entanto, para educar precisa de mais. Ser educador implica 
em enxergar o aluno como ser dotado de saberes, qualidades e potencia-
lidades. O educador não está preocupado exclusivamente em repassar o 
conteúdo de sua disciplina, mas em compreender, entender e tornar a es-
cola ambiente de felicidade. Para que o aluno aprenda satisfatoriamente 
ele precisa estar feliz. E na matemática não aprende isso, não se estimula 
isso. Portanto, começo a ver a pedagogia como um elemento importante 
na minha formação.
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E chega a hora em que a gente chora ao perceber que a didática no meio do 

caminho foi a pedra que impulsionou um salto...

Com essa nova descoberta da pedagogia, comecei a participar integral-
mente das aulas e consegui criar estímulos para solucionar as diversas ati-
vidades que foram propostas. Isso me deixou muito feliz. As atividades, de 
certa forma, buscavam um raciocínio matemático. E isso foi o diferencial 
que eu senti no senhor. Você poderia muito bem ter me reprovado, levado 

Não no sentindo de ser caridoso ou de ter entendido minha situação. Bom 
no que faz, bom nas estratégias. Não é fácil perceber quando um profes-
sor está desprezando a pedagogia e muito menos reverter a opinião dele 
de forma satisfatória.

Como todo bom contador de histórias, Danrlley deixou a sua aberta.

Não sei se pretendo seguir como professor. Hoje, repito, ‘estou pro-
fessor’. Eu continuo focado no meu objetivo e ser professor ainda não 
entra nos meus planos. Estou dando aulas para ganhar um dinheiro 
legal, matemático tem que aplicar a matemática em algum lugar e 
não tem lugar melhor que dentro da sala de aula. Mas, mesmo não 
tendo essa pretensão, já penso com mais carinho nos rumos que eu 
estou seguindo.
Meu sentimento hoje em relação ao curso é de REALIZADO. Nunca pen-
sei que fosse achar tão divertida e enriquecedora uma aula de pedagogia e 
não é que o senhor conseguiu? Com isso o senhor me deu uma chave, um 
portal para minha 4ª cadeira de pedagogia. 
Tem uma didática no meu caminho? Sim e que grande sorte eu tive de 
me esbarrar com essa cadeira. E mais sorte ainda de se ter um Eduardo 
no meu caminho. Caminho esse que será guardado com muito carinho. 
Não tem história boa se ela não tiver um problema e não há história 
boa se ele não for solucionado. Eu tive um problema, encarei o proble-
ma e quem vai me dizer se está solucionado ou não será o caríssimo 
leitor desse texto.

No dia seguinte, escrevi para Danrlley.

Como lhe falei, gosto de ler. E li com prazer sua “trajetória”. Você também 
escreve bem, rapaz. Mais um talento revelado.
Li emocionado. E também sou grato a você por ter me dado essa opor-
tunidade de fazer por alguém aquilo que minha mestra Luiza de Teodoro 
fez por mim: despertar a possibilidade de ser professor. Que seus alunos 
atuais e futuros possam usufruir de sua inteligência, de sua sinceridade e 
de todos os seus talentos.

Na resposta, Danrlley me fez uma pergunta: “O que o senhor fará com os 

arquivos desse e-mail? Curioso em saber...”.

Eu respondi...
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A princípio, como estou evitando acumular papel, queria a versão digital 
para poder armazenar por mais tempo.

história” para compartilhá-la com outros alunos e professores do Brasil. 
A experiência que tivemos pode ser inspiradora para outras pessoas que 
passam por situações parecidas e não sabem bem como resolver. Mas, por 
enquanto, é só uma vontade, uma ideia. Se eu resolver levá-la adiante, 
falo com você.

Quando concluí a primeira versão deste texto, enviei-a ao Danrlley, pedindo 

sua autorização para compartilhar esse nosso feliz encontro didático. 

Ele me respondeu assim...

É um prazer imenso estar mantendo contato com o senhor novamente. 
E vou ser muito sincero, como sempre... ME EMOCIONEI DE VERDADE 
LENDO NOSSA TRAJETÓRIA! De vez em quando leio todos aqueles nos-
sos e-mails mais uma vez, pois até hoje não acredito como esse semestre 
aconteceu dessa maneira! Continuo estando professor e creio que assim 
se permanecerá por muito tempo! Essa história merece ser contada e 
espalhada pelo Brasil. Eu que sou uma pessoa bem reservada, fechada, 
nunca imaginei que iria me abrir tanto quanto o que ocorreu conosco! Por-
tanto pode publicar a obra agora, já, para ontem.

Então, por ordem do Danrlley, você lê este texto agora.

Em uma das últimas aulas, Danrlley veio vestido com uma camiseta que ti-

nha uma imagem curiosa. Sinto que ela resume as equações e os equilíbrios didáti-

cos que experimentei como professor até agora. Métodos normais são frequente-

mente inúteis por onde tenho passado.

Figura 3 – Camiseta com equações

Fonte: Arquivo de Danrlley Maciel.
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Não me esquecerei desse acontecimento, assim como Drummond...

No meio do caminho tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
tinha uma pedra
no meio do caminho tinha uma pedra.
Nunca me esquecerei desse acontecimento
na vida de minhas retinas tão fatigadas.
Nunca me esquecerei que no meio do caminho
tinha uma pedra
Tinha uma pedra no meio do caminho
no meio do caminho tinha uma pedra.

O leitor mais atento há de perguntar: E a última tarefa, a respeito do número 

3? Danrlley se contentou com a nota 7 pelos seis primeiros “problemas” ou foi em 

busca da nota máxima?

Não irei me prolongar muito, já que o ‘um é pouco, dois é bom e três é 
demais”. Creio que as características acima tendem a um ponto em 
comum: Não tem como não gostar do número 3. Dois pontos eu achei 
essenciais: O fato de não conseguir democracia com menos de 3 pessoas, 
então seja aqui o ponto chave para o senhor sempre escolher 3 pessoas 
para formar a apresentação, e também a religiosidade. Quem é religioso 
com toda a certeza leu as escrituras sagradas e com boa percepção 
consegue ver o quão o 3 está ligado aos momentos cruciais da vida de 
Jesus Cristo. Não tenho certeza no que o 3 é importante para o Eduardo, 

total, 15 dígitos. Somando 1 e 5, obtemos 6, que dividido por dois (Eduardo e Dan-

rlley) resulta em 3. 

Entrou por uma porta e saiu por outra, quem quiser que conte outra...

REFERÊNCIAS COMENTADAS

A didática que teve no meio do meu caminho foi a de Luiza de Teodoro Vieira, pro-
fessora de História da Universidade Federal do Ceará. Quando Luiza completou 80 
anos, convidei amigos e ex-alunos para escreverem a respeito dela, de sua trajetó-
ria, de seu jeito de ser no mundo. Os relatos, incluindo alguns da própria Luiza, estão 
no e-book abaixo.

LOUREIRO JÚNIOR, Eduardo A. P. (Org.) Luiza Teodoro: 80 anos em 80 páginas. Dis-
ponível em: <http://www.patio.com.br/Luiza80Anos.pdf>. Acesso em: 12 abr. 2016.
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Por meio da Luiza, me aproximei da Educação e logo dei de cara com Paulo Freire, 
o educador do amor e da liberdade. Em seus livros, fui me inspirando não a copiar 
algum método, por mais revolucionário que parecesse, mas a criar meu próprio ato 
de amor e liberdade em minhas aulas.

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 34. ed. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 2011. 

_______. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 43. ed. 
São Paulo: Paz e Terra, 2011.

Um dos grandes atrativos da didática da Luiza era o uso da arte em sala de aula. 
Foram muitos os poemas, canções e quadros que ouvi e vi pela primeira vez com 
Luiza. O livro abaixo, do Drummond, representa bem essas lindas pedrinhas de arte 
que Luiza colocou em meu caminho.

ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma poesia. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2013.

No meu caminho como educador, cheguei a um ponto em que senti que poderia 
ensinar qualquer coisa. Esse sentimento encontrou um amigo nas ideias de Jacques 
Rancière a respeito da experiência de Joseph Jacotot, levantando a questão a 
respeito da possibilidade de se ensinar aquilo que não se sabe.

RANCIÈRE, Jacques. O mestre ignorante: cinco lições sobre a emancipação intelec-
tual. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 
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A POESIA DA PROSA BIOCÊNTRICA: 
FORMA E CONTEÚDO EM EDUCAÇÃO BIOCÊNTRICA1

Eduardo  Loureiro Jr
Anna Lúcia dos Santos Vieira e Silva (Lilu)

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a Educação Biocêntrica tem procurado se estabelecer 

como uma tendência pedagógica relevante no cenário nacional e internacional. Sua 

atuação tem se dado por meio da oferta de cursos de formação e de especialização, 

da realização de congressos de Educação Biocêntrica, da consultoria em projetos 

institucionais, entre outras. Desde o início da década de 1980, a Educação 

Biocêntrica começa a tomar forma como uma prática que combinava Psicologia, 

Educação e Biodança (CAVALCANTE; GÓIS, 2015, p. 37). Sua intenção é 

problematizar a educação atual baseada no paradigma antropocêntrico, centrada 

no desenvolvimento de capacidades humanas físicas, intelectuais e morais, que 

enfatiza a instrução, tendo pouca consideração pelo “[...] processo ecológico, social 

e afetivamente mediado, aberto e criativo.”. (CAVALCANTE; GÓIS, 2015, p. 15).

A Educação Biocêntrica possui uma firme fundamentação teórica em três 

autores reconhecidos: Rolando Toro, Paulo Freire e Edgar Morin. Sua prática 

pedagógica também se encontra estruturada, tendo por base os círculos de cultura 

de Paulo Freire e as vivências baseadas na Biodança de Rolando Toro, além de 

outras atividades específicas da Educação Biocêntrica. 

A Educação Biocêntrica começou a se constituir como uma aproximação 

entre o Sistema Biodança de Rolando Toro e a Educação Dialógica de Paulo Freire.

Nossa prática foi nos dizendo sobre a importância da Sessão de Biodança, 

mas o trabalho de grupo exigia, além da vivência, outro tipo de processo que 

favorecesse a construção do conhecimento crítico e a prática social solidária. 

(CAVALCANTE; GÓIS, 2015, p. 38).

Posteriormente, por afinidade intelectual, o Pensamento Complexo 
de Edgar Morin foi acrescentado à base epistemológica e teórica da 
Educação Biocêntrica. A partir dessa combinação, temos três princípios 
fundamentais: o biocêntrico, o dialógico e o complexo.

1 Versão atualizada de artigo apresentado em 2017 para conclusão do curso de especialização em 
Educação Biocêntrica ofertado pela Universidade Vale do Acaraú, tendo sido escrito originalmente 
pelo primeiro autor e orientado pela segunda autora, que contribuiu textualmente nesta versão.
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“O melhor conceito sobre o Princípio Biocêntrico, como é comum na obra de 

Rolando Toro, se apresenta na forma de poesia.”. (CAVALCANTE; GÓIS, 2015, p. 30).

A força que nos conduz é a mesma que acende o sol, 

A força que nos move é a mesma que agita as sementes
com sua mensagem imemorial de vida.
A dança gera o destino

Sob o girassol de harmonia, somos todos um. 
(TORO, 1991 apud CAVALCANTE; GÓIS, 2015, 
p. 30-31, tradução nossa).

Se o princípio biocêntrico se expressa na forma de um poema, o princípio 

dialógico é expresso por Paulo Freire em forma de pergunta:

O diálogo, como encontro dos homens para a tarefa comum de saber agir, 
se rompe, se seus pólos (ou um deles) perdem a humildade. Como posso 
dialogar, se alieno a ignorância, isto é, se a vejo sempre no outro, nunca 
em mim? Como posso dialogar, se me admito como um homem diferente, 
virtuoso por herança, diante dos outros, meros “isto”, em que não reco-
nheço outros eu? Como posso dialogar, se me sinto participante de um 
“gueto” de homens puros, donos da verdade e do saber, para quem todos 
os que estão fora são “essa gente”, ou são “nativos inferiores”? (FREIRE, 
1986, p. 80).

O princípio complexo é apresentado na forma de uma negação inicial que se 

converte numa possibilidade: “[...] a complexidade não é tudo, não é a totalidade do 

real, mas é o que melhor pode, ao mesmo tempo, se abrir ao inteligível e revelar o 

inexplicável” (MORIN, 1997, p. 266).

A disseminação e sistematização da Educação Biocêntrica começou a acon-

tecer de maneira mais ampla por meio de cursos de formação e de especialização a 

partir, respectivamente, de 1986 e 1999 (CAVALCANTE, 2008, p. 114).

tivo Biocêntrico, “[...] um método complexo que parte da facilitação da ação compar-

dita ou atividade humana.”. (CAVALCANTE; GÓIS, 2015, p. 169). 

Como aluno da turma de 2015 do curso de especialização em Educação Bio-

cêntrica, pude vivenciar um bom nível de coerência entre os princípios da Educação 

Biocêntrica e sua prática efetiva, por meio principalmente de círculos de cultura, 

vivências, rituais, exercícios de Biodança e atividades de arte-identidade. Tal coe-

rência esteve presente também nas obras-síntese, apresentadas em comunicação 
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Quanto à comunicação externa, predomina, entretanto, a prosa de caráter 

no livro-texto do curso (cujo título é “Educação Biocêntrica: ciência, arte, mística, 

amor e transformação”), principais meios de divulgação das ideias biocêntricas, o 

o potencial de um conhecimento que se pretende não apenas da esfera do conhe-

transformação, conforme proposto pelo livro-texto da Educação Biocêntrica.

Neste trabalho, não analisaremos as possíveis razões pelas quais a prosa 

dicar a necessidade de legitimação institucional e a permanência de modelos tradi-

cionais de escrita mesmo quando se propõe uma inovação educacional), mas apre-

sentaremos uma experiência de possibilidade de expressão escrita que se aproxime 

mais do ideário biocêntrico, combinando elementos da ciência, da arte, da mística, 

do amor e da transformação em um único texto.

METODOLOGIA

Durante alguns momentos das aulas do curso de especialização, enquanto 

atividades eram conduzidas pelos professores dos módulos, começamos a aplicar 

a técnica de blackout poetry sobre o livro-texto do curso numa tentativa de se apro-

priar de maneira mais pessoal do cont eúdo teórico do curso. O artifício de blackout 

poetry consiste em ocultar palavras de um texto preexistente, originando um novo 

texto. O texto original normalmente é apagado riscando-o de preto (KLEON, 2012). 

Experiências de escritores com essa técnica são conhecidas pelo menos desde os 

anos de 1960. Apropriamo-nos dessas experiências e dessa técnica, constituindo-a 

numa metodologia de diálogo com um texto preexistente, selecionando algumas 

palavras e pintando as demais.

Como o uso de canetas, pincéis ou lápis que bloqueavam completamente 

as palavras do livro-texto que usamos vazavam para o verso da página, optamos a 



A poesia da prosa biocêntrica: 
forma e conteúdo em educação biocêntrica

Eduardo Loureiro Jr e Anna Lúcia dos Santos Vieira e Silva (Lilu)

120 APRENDIZ, DOCÊNCIA E ESCOLA: novas perspectivas
Paulo Meireles Barguil (Organizador)

princípio por um sombreamento do texto, em vez de sua completa oclusão. Depois 

experimentamos apenas colocar mais destaque nas palavras que comporiam o novo 

texto, permitindo a leitura, em maior ou menor grau do texto original. Na medida em 

que nos sentíamos mais à vontade com a técnica, e pesquisávamos outros trabalhos 

semelhantes, começamos a desenhar alguns padrões geométricos que facilitavam o 

bém pedimos a um colega do curso, Gerson Moreno, que desenhasse sobre algumas 

páginas do livro texto, servindo esses desenhos como ponto de partida para aplicação 

da técnica nessas páginas.

O processo apresentou uma certa evolução poética, tanto no domínio do 

texto quanto da imagem, e, principalmente, na relação entre imagem e texto. No 

início, os trechos do texto criado se apresentavam de forma mais independente, 

passando gradativamente a dialogar entre si, mediados por ligações imagéticas. 

Essas ligações começaram a se converter em desenhos abstratos. Junto a isso, se 

criava também um diálogo maior com o próprio texto original. Se no início tínhamos 

a mensagem do texto original que foi sobreposta pela mensagem do texto criado, 

durante o processo foi se formando uma nova mensagem, mais complexa, que in-

cluía as imagens/desenhos.

RESULTADOS

A seguir, pode ser visto o resultado da aplicação da técnica sobre o livro-texto. 

São imagens digitalizadas de páginas do livro-texto, devidamente transformado 

pela experiência de escrita dos poemas sobre a prosa.
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Figura 1 – Blackout Poetry 1 na página 11.

              Fonte: Elaborada pelo primeiro autor e editada para este artigo pela segunda autora.
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Figura 2 – Blackout Poetry 2 na página 17.

      Fonte: Elaborada pelo primeiro autor e editada para este artigo pela segunda autora.
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          Figura 3 – Blackout Poetry 3 na página 25.

Fonte: Elaborada pelo primeiro autor e editada para este artigo pela segunda autora.
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         Figura 4 – Blackout Poetry 4 na página 33.

           Fonte: Elaborada pelo primeiro autor e editada para este artigo pela segunda autora.
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    Figura 5 – Blackout Poetry 5 nas páginas 46-47.

     Fonte: Elaborada pelo primeiro autor e editada para este artigo pela segunda autora.
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   Figura 6 – Blackout Poetry 6 na página 32.
 

   Fonte: Elaborada pelo primeiro autor e editada para este artigo pela segunda autora.
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         Figura 7 – Blackout Poetry 7 na página 29.
 

           Fonte: Elaborada pelo primeiro autor e editada para este artigo pela segunda autora.
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Figura 8 – Blackout Poetry 8 nas páginas 30-31.

Fonte: Elaborada pelo primeiro autor e editada para este artigo pela segunda autora.
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Figura 9 – Blackout Poetry 9 nas páginas 78-79.

Fonte: Elaborada pelo primeiro autor e editada para este artigo pela segunda autora.
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DISCUSSÃO

A opção pela técnica de blackout poetry foi feita de maneira intuitiva, duran-

combinava as formas de expressão dos princípios básicos da Educação Biocêntrica: 

o princípio biocêntrico, poético, criativo, expresso por meio da criação de um poe-

ma; o princípio dialógico, expresso por meio da criação de um texto em diálogo com 

outro texto; e o princípio complexo, inteligível e inexplicável, expresso por meio da 

ginal e o poema novo.

Como escreveu Rolando Toro, estamos sob a mesma força e as mesmas leis, 

somos um. O texto em prosa e o texto poético dançaram uma mesma dança de 

harmonia, às vezes agarradinhos, às vezes de mãos dadas, às vezes em movimentos 

independentes. Aqui abre-se uma possibilidade de texto misto, em múltiplas cama-

das, diferente do texto tradicional, objetivo, vinculado a um único gênero literário. 

tas, aforismos, etc.) e da Religião (provérbios, parábolas, etc.).

A poesia dialogando com a prosa, revelando e assumindo ignorâncias e ver-

dades aqui e acolá, num diálogo à maneira de Paulo Freire. Exercita-se aqui a pos-

sibilidade de um texto que não é de um sujeito único, mas um texto que, em suas 

múltiplas camadas, expõe um diálogo não completamente controlado pelo autor, 

interpretado mais livremente pelo leitor. 

cêntrica, mas que abordam, como sugere Edgar Morin, aquilo que nela é inteligível 

e aquilo que ainda é inexplicável. Pratica-se aqui a possibilidade de não dizer tudo, 

de não explicar tudo, mas de interligar alguns elementos. Alguma coisa é revelada, 

alguma coisa é percebida e comunicada, mas sem a intenção de dar conta de algum 

“estado da arte”.

Seguem observações semióticas a respeito de cada um dos poemas. Em 

CAIXA ALTA, palavras/expressões escolhidas em cada poema de modo a formar, no 

processo de blackout sobre os poemas originais.
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versas tonalidades de preenchimento. “(A)Pré(sent)-ação”, 
forma e conteúdo em conjunção; a “pré-ação” parece 
ter sido escolhida como palavra selecionada, mas de-
pois apagada, ainda que se veja e leia no retângulo o 
rastro do poeta. “Transformação”, a escolha da palavra 
no índice dá intenção à pré-ação da apresentação, um 
tipo de explicação no próprio texto do que está por vir. 
REINVENÇÃO, a riqueza e o valor do processo que am-

Figura 2. Oclusão. Posicionamento do texto em relação 

híbrido) que a Figura 1. Uma unidade visual mais clara 
(ainda que a imagem esteja mais escura). EM CADA UM. 

Figura 3. Uma das poesias mais bonitas. Diálogo com a 

recionado; “afastar-se não é possível” – de quem lan-
ça? Do arco? Da origem? Já é possível, ainda que não 
confortável, ler o texto original. Aqui as linhas escritas 

de exploração visual nova. Os retângulos sombreados 
enfatizam a escolha de forma diferente. As linhas dão 
certa continuidade ao sentido e as fragmentações estão 
conectadas. Interessante a abertura do “REPOSICIO-
NAMENTO”, retângulo aberto que dá o sentido de con-
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Figura 4. Retomada. Volta da oclusão preenchida, 
mistura com o retângulo enfático. Confunde poema e 
texto do livro por deixar blocos de texto também re-

“Sentimento como referência”. “Nossa casa roda”, aqui 
o sentido do texto aberto grande pode se integrar ao 
poema. “INEVITÁVEL”.

Figura 5. Notada abertura e inclusão do tex-
to original. Adeus, blackout
da localização das palavras na conexão das 
páginas. Elos. Cadências e cadeados. Me 
instiga a linha apagada e o todo aberto em 
cima. Tipo de ruptura visual, quebra de pá-
gina. Clareza de forma e conteúdo nas pa-
lavras do poema, “NECESSIDADE presente 

Figura 6. Imagem da rede somada à ênfase do título 

gando” na pesca das palavras. Nesse momento, a vi-
sualidade transcende as relações entre as palavras, e as 

chimentos, ganham uma nova forma em que a própria 
linha, agora em diagonal, se faz preenchimento. Se 
mantém a ênfase no retângulo como um bold, negrito, 
e a legibilidade do texto original.
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Figura 7. Assim como a linha virou rede, o 
preenchimento também ganha forma – fragmento de 
esfera. “MOVIMENTO vozes Terra Rolando (Toro)”.

Figura 8. Apropriação do poema no poema. 
Linhas ondas – os peixes palavras estão sol-
tos no mar. “A OUTRA FORMA”.

Figura 9. No desenho, a sombra ganha vo-
lumetria, vira espaço poético para destacar 
as palavras. A linha vira desenho. “POETA 
PINTOR CIENTISTA”.
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O poema blackout dos poemas blackout:

Reinvenção
Em cada um
Reposicionamento
Inevitável
Necessidade
Tecer a vida
Movimento
A outra forma
Poeta pintor cientista.

CONCLUSÃO

Partindo da busca de uma coerência entre o dizer e o fazer, que já se apre-

senta na didática da Educação Biocêntrica, mas que ainda tem muito potencial a ser 

desenvolvido na comunicação externa do ideário biocêntrico, experimentou-se um 

processo de criação poética utilizando-se da técnica de blackout poetry, tendo por 

suporte material o livro-texto do curso de especialização em Educação Biocêntrica.

A experiência revelou que é possível dar uma expressividade biocêntrica à 

produção escrita, incorporando elementos da expressão dos princípios biocêntri-

crita, também podem ser apropriadas poeticamente para a comunicação externa 

dos resultados biocêntricos, como a música, o teatro, a dança, as artes visuais, in-

cluindo combinações dessas linguagens. Aquilo que foi utilizado e experimentado 

nas aulas tem o potencial de manifestar novas formas de comunicação mesmo no 

âmbito acadêmico.

O resultado não pode ser tomado como um modelo, mas como uma possibi-

lidade de expressão de conteúdos biocêntricos. Não se trata de uma proposta, nem 

mesmo de uma sugestão, mas de um exemplo, de um convite. Que novas experi-

mentações tragam à tona variadas, bonitas e criativas formas de comunicação bio-

em todos nós, educadores-educandos e educandos-educadores, pode fazer brotar 

ainda muitas belezas educacionais.
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O GRUPO COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO E AS PRÁTICAS 
DE LEITURA NO ENSINO FUNDAMENTAL: 

ENTRELAÇANDO FIOS
Elcimar Simão Martins

Maria Cleide da Silva Ribeiro Leite

PRIMEIROS FIOS

“Um galo sozinho não tece uma manhã: ele precisará sempre 
de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance 
a outro; de um outro galo que apanhe o grito de um galo an-
tes e o lance a outro; e de outros galos que com muitos outros 

a manhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo, entre todos os 
galos.”. (João Cabral de Melo Neto).

Assim como “um galo sozinho não tece uma manhã”, um professor sozinho 

não desenvolve o seu processo de formação. É preciso um trabalho coletivo em que 

cesso de formação docente. 

A educação é tema recorrente nos diversos espaços sociais, não necessaria-

mente nas escolas ou na Universidade, pois não acontece apenas nos locais formais, 

faz parte do cotidiano. É um direito de todos os seres humanos e também a condi-

ção para o acesso aos demais direitos.

O que chamamos de educação ultrapassa o trabalho desenvolvido nas es-

colas, pois também se aprende na convivência com as pessoas mais experientes, 

com os familiares, com os exemplos da vizinhança. Esse processo se chama edu-

cação informal. Também há a educação não formal, que são as atividades educa-

cionais intencionais e, portanto, planejadas, mas que acontecem fora das escolas e 

não promovem seriação. Já a educação formal trabalha com objetivos, segue uma 

sequência hierárquica de progressão gradativa – Educação Básica e Educação Su-

perior. Geralmente, acontece nas escolas e universidades. Portanto, educa-se de 

várias formas e com diferentes objetivos. 

O entrecruzamento de linhas e ideias sobre formação docente e práticas 
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dora, temos consciência de que esses momentos não foram desenvolvidos isolada-

mente, mas na relação com as outras pessoas. 

Tais experiências favoreceram subsídios teórico-metodológicos para a atua-

ção como formadores de um grupo de professores de Língua Portuguesa dos anos 

vamos as práticas que os professores já desenvolviam em seu cotidiano, buscando 

Nesse exercício dialético, o dia do encontro com o grupo virava pesquisa e 

a pesquisa conduzia os docentes para novas aprendizagens, no desenvolvimento 

de um processo de pesquisa-formação. Esse trabalho, portanto, é fruto de um 

Os encontros de pesquisa-formação aconteceram mensalmente, no período 

de agosto de 2009 a junho de 2012, na Secretaria Municipal de Educação de Ara-

coiaba-CE e, constantemente, os professores demonstravam uma grande inquie-

tação com relação à transposição didática, ou seja, à articulação entre o que era 

estudado nos encontros de formação e o desenvolvimento de práticas de leitura no 

contexto da sala de aula. 

Optamos pela abordagem da pesquisa qualitativa, por favorecer a com-

preensão dos comportamentos a partir dos próprios sujeitos da pesquisa. Buscando 

não apenas compreender ou descrever as práticas dos professores participantes do 

grupo, mas, sobretudo, transformá-las, recorremos aos temas metodológicos da 

pesquisa-ação como alternativa viável para o desenvolvimento do processo de pes-

quisa-formação. 

xivo, da formação docente, a partir dos estudos de Schön (1992), Nóvoa (1995), 

Imbernón (2011), Candau (2011), Pimenta e Lima (2009), Ghedin, Almeida e Leite 

(2008), Lima (2012), Tardif (2013). Com relação à leitura e às práticas leitoras, foram 

utilizados os estudos de Manguel (1997), Antunes (2009, 2003), Kleiman (2004), 

Failla (2012), Silva (2004), Bamberger (2008).

O texto está estruturado em três partes. A primeira, intitulada Tecendo a 

Formação Contínua, discorre sobre a formação contínua, tomando a escola e a 

tópico, intitulado Fios da Leitura no Ensino Fundamental, aborda a leitura, que é 
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Fundamental. No terceiro tópico, O Grupo como Espaço de Formação Contínua, 

entrelaçamos o escrito e o vivido, ou seja, discutimos o que é feito no impasse entre 

TECENDO A FORMAÇÃO CONTÍNUA

“No horizonte da utopia está a formação contínua como um 
diálogo com a vida do professor a serviço da emancipação e 
como mediadora da função crítica, na luta por uma sociedade 
mais justa.”. (Maria Socorro Lucena Lima). 

O escritor uruguaio Eduardo Galeano em seu texto “Ventana sobre la utopia” 

assim fala sobre a utopia: “Ella está en el horizonte [...]. Me acerco dos pasos, ella se 

aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Por 

mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve: 

para caminar1.”. (GALEANO, 2001, p. 230).

Socorro Lucena inverte a posição dos termos e propõe o horizonte da uto-

pia como sendo o lugar da formação contínua. Isso parece interessante para que se 

caminhe sempre em busca desse continuum, que é o próprio processo formativo. 

É um convite a assumir um compromisso de transformação dessa sociedade ainda 

tão injusta e excludente. É uma motivação para a ação docente que se sustenta na 

prática cotidiana com os estudantes. É um chamado a ir em direção àquilo que se 

almeja: a aprendizagem dos estudantes. É projetar no momento presente a mu-

dança que se espera para a educação no futuro, mas em um futuro próximo. Que 

verdadeiramente aconteça um profícuo diálogo entre Universidade e Escola para 

A discussão em torno da formação contínua perdura há algum tempo e vá-

rios modelos de formação foram desenvolvidos. A perspectiva denominada clássica 

enfatizava a reciclagem do professor e pressupunha um retorno à Universidade para 

que fosse feita uma atualização da formação. Havia, portanto, uma clara separação 

1 Tradução livre dos autores: “Janela da utopia”. “Ela está no horizonte [...]. Me aproximo dois passos, 
ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos além. Por mais que eu 
caminhe, nunca a alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso: para caminhar”.
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entre teoria e prática (CANDAU, 2011). Por outro lado, nos últimos anos, em reação 

orientando uma nova concepção de formação, cujo lócus privilegiado é a Escola. 

Nessa visão, a prática dos professores é considerada como espaço de produ-

ção de novos saberes, pois as questões emanadas do coletivo docente são refletidas, 

dialogam com a teoria e apontam novas práticas. Cria-se, portanto, um lugar de 

mobilização, produção, comunicação e transmissão de saberes e de competências 

(TARDIF, 2013). 

Tal abordagem evidencia as práticas cotidianas dos docentes, ou seja, 

as pesquisas partem de problemas concretos vivenciados na escola e cujos 

desdobramentos serão de grande valia para docentes e discentes. Assim, “[...] a 

nal pelos próprios professores.”. (TARDIF, 2013, p. 291). 

síveis entraves e aponta caminhos para a resolução. Não é um ato individual, mas é 

nais da educação. A partir da socialização das necessidades reais dos docentes, da 

gica (SCHÖN, 1992).

As experiências formativas podem favorecer situações de aprendizagem a 

partir das vivências cotidianas dos docentes, oportunizando um espaço para o de-

senvolvimento de atividades colaborativas, nas quais os pares auxiliam uns aos ou-

A escola é o lugar por excelência para o desenvolvimento da formação 

docente. Assim, os docentes da Educação Básica podem e devem refletir as 

experiências com os colegas para que se tenham práticas educativas eficazes. 

A partir de uma ação refletida podem externar como o seu trabalho pedagó-

gico está sendo desenvolvido, quais as suas inquietações, como os diversos 

agentes envolvidos no processo educacional podem ajudá-los a desenvolver o 

seu fazer docente.

O professor no seu processo de formação precisa aproveitar e valorar os di-

versos saberes, desde os da área de conhecimento pertinente até os pedagógicos, 
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implica um movimento permanente de criação a partir do que antes foi vivenciado 

pelo professor em seu cotidiano (PIMENTA; LIMA, 2009).

mento teórico e cultural integrado à pesquisa. Assim, espera-se que o professor seja 

gias de ensino para socializar os conteúdos com seus estudantes.

algo fundamental, posto que as emergências da prática cotidiana desencadeiam 

contexto em que ele acontece, relacionando-o também a outros contextos e inter-

pretando-o com base nas teorias da educação para que se tenham novas maneiras 

de ensinar (LIMA, 2012).

O professor precisa ser valorizado como um intelectual crítico. Assim é im-

portante que a formação de professores seja repensada, “[...] pois o trabalho do 

professor enquanto mediador do conhecimento e do desenvolvimento da cidadania 

dos alunos está num processo gradativo para a superação do fracasso e das desi-

gualdades sociais.”. (BORGES, 2002, p. 205). 

Nas práticas de formação, portanto, é interessante que se utilizem técnicas 

participativas para que estas gerem processos de ensino e aprendizagem liberta-

nhecimento individual e coletivo. Isso demanda um processo colaborativo entre 

os docentes, organização da própria formação, bem como a compreensão “[...] 

de uma contextualização e de uma diversidade entre os professores que implicam 

maneiras de pensar e agir diferentes. Tais exigências contribuem para que se con-

siga uma melhor aceitação das mudanças e uma maior inovação nas práticas.”. 

(IMBERNÓN, 2010, p. 31).

De acordo com este posicionamento, as práticas colaborativas ganham força 

na dinâmica de formação contínua. Para que tal cultura se desenvolva plenamente, 

os sujeitos envolvidos neste processo precisam respeitar-se mutuamente, aceitar as 

mudanças, sentirem-se apoiados, posto que é necessário ultrapassar as ações indi-

viduais. A interação entre os docentes e as turmas em que lecionam contribui para o 

conhecimento desenvolvido no coletivo de formação (IMBERNÓN, 2010).

Esse trabalho coletivo evidencia a importância de se perceber a experiência 

dos professores como uma possibilidade de renovação das práticas pedagógicas, 
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a partir da aceitação dos posicionamentos dos demais sujeitos participantes, ge-

rando um conhecimento colaborativo, que possibilite criação, formação, transfor-

mação e novos conhecimentos.

A formação de professores, portanto, não deve apontar para fatos ou ques-

tões, mas, sim, discutir aspectos da concreta prática pedagógica dos professores. 

borar conjuntamente atividades para a dinâmica da sala de aula. Em seguida, porém, 

é interessante voltar e analisar o que foi desenvolvido com os estudantes.

crítica das práticas desenvolvidas, o que favorece ao docente “[...] os meios de um 

pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de autoformação participada. 

Estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo 

sobre os percursos e os projetos próprios.”. (NÓVOA, 1995, p. 25). Espera-se que o 

para a resolução dos problemas emanados de seu próprio cotidiano escolar, posto 

que a formação não se constrói por mera participação em cursos, com o acúmulo de 

A formação como continuum considera a formação inicial e contínua ao longo 

do exercício da docência, período que de fato emanam diversas necessidades e a 

busca constante de soluções (TARDIF, 2013). A formação é um processo contínuo de 

idas e vindas, materializando-se no cotidiano da escola através de ação-reflexão-ação, 

considerando os saberes e as práticas do professor, em diálogo constante com os seus 

pares, em um equilíbrio entre teoria e prática.

FIOS DA LEITURA NO ENSINO FUNDAMENTAL

“Ler em voz alta, ler em silêncio, ser capaz de carregar na 
mente bibliotecas íntimas de palavras lembradas são aptidões 
espantosas que adquirimos por meios incertos. Todavia, antes 
que essas aptidões possam ser adquiridas, o leitor precisa 
aprender a capacidade básica de reconhecer os signos comuns 
pelos quais uma sociedade escolheu comunicar-se: em outras 
palavras, o leitor precisa aprender a ler.”. (Alberto Manguel).

Inúmeros pesquisadores discutem a questão da leitura, mas esta ainda é 

pouco compreendida, quer seja por grande parcela da população, quer seja nas 
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próprias instituições escolares. Isso evidencia a distância que há entre os vários 

estudos científicos que são feitos e as realidades das práticas pedagógicas com a 

leitura nas salas de aula (ANTUNES, 2009). 

A leitura ainda não é objetivo prioritário das instituições escolares, sejam 

elas públicas ou particulares. O que nos faz afirmar isso? Presenciamos, com 

frequência, no cotidiano das escolas que a tarefa de ler é legada ao professor de 

língua portuguesa, apenas. De uma maneira geral, o senso comum credita ao 

professor de Língua Portuguesa a tarefa e a obrigação de desenvolver atividades 

de leitura. Na prática, isso não deveria acontecer, haja vista que, independente 

da disciplina em que atua, todo professor é um leitor e utiliza a leitura em sua 

prática pedagógica. 

O professor, independente da sua área prioritária de atuação, precisa ser 

um estimulador da prática leitora na escola, possibilitando o espaço para a leitura 

dentro do tempo da sua aula. Afinal, como o estudante resolverá um problema de 

Matemática se não fizer uma atenta leitura e compreender o que a questão solicita? 

Cabe, portanto, a compreensão de que todos os envolvidos na escola devem 

empreender hábitos de leitura. 

A leitura tem uma importância singular na sala de aula e necessita ser 

estimulada continuamente. Não adianta dedicar metade de uma aula para leitura 

e só fazer isso novamente no mês seguinte, pois, além de cansativo e enfadonho, 

não criaria no aluno o hábito da leitura. É preciso que esse processo aconteça 

paulatinamente para que o estudante descubra a magia do ato de ler e passe a 

reservar um momento para essa prática em seu cotidiano (BAMBERGER, 2008).

Os estudantes também praticam a leitura fora do ambiente escolar. Afinal, 

vivemos em um mundo letrado e por todos os lados existem informações, sejam 

placas, faixas, avisos, propagandas, rótulos de embalagens, bilhetes, dentre outras. 

A leitura não é tarefa exclusiva das instituições escolares. A família, as 

associações comunitárias, os diversos grupos que os estudantes participam podem 

contribuir para com o desenvolvimento do gosto leitor das crianças e dos jovens. 

À escola cabe a tarefa de sistematizar o trabalho com a leitura, oferecendo uma 

diversidade de textos para que os estudantes ampliem os seus horizontes, pois “[...] 

seria difícil conceber uma escola onde o ato de ler não estivesse presente – isto 

ocorre porque o patrimônio histórico, cultural científico da humanidade se encontra 

fixado em diferentes tipos de livros.”. (SILVA, 2005, p. 31).
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Assim, retomamos a importância da escola como proporcionadora de um 

espaço adequado às práticas leitoras, haja vista que a leitura contribui para com o 

intelecto, mas também para com a formação cultural dos estudantes. O professor é 

escola são os espaços mais lembrados para a prática leitora (FAILLA, 2012). 

Dados do Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF, 2011) mostram que a 

cada quatro brasileiros apenas um tem o domínio pleno das habilidades de leitura, 

escrita e Matemática. Isso também é atestado pelas avaliações de larga escala cujos 

resultados mostram que grande parte dos estudantes não desenvolve habilidades 

mínimas de leitura compatíveis às séries e/ou aos anos em que estudam. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (terceiro e quarto ciclos do 

ensino fundamental) propostos para a língua portuguesa sugerem que a lingua-

gem seja considerada o ponto de partida e de chegada da prática pedagógica. Para 

tanto, “[...] a razão de ser das propostas de leitura e escuta é a compreensão ativa e 

condições para que se possa, gradativamente, inserir o aluno no mundo dos livros, 

convivência com a língua escrita.”. (ANTUNES, 2009, p. 185).

no Fundamental considerando a leitura viva, que pressupõe a participação ativa dos 

o texto como a unidade básica do ensino e propõem que se contemplem, “[...] nas 

atividades de ensino, a diversidade de textos e gêneros, e não apenas em função de 

sua relevância social, mas também pelo fato de que textos pertencentes a diferen-

tes gêneros são organizados de diferentes formas.”. (BRASIL, 1998, p. 23).

ções dos PCN, devem ser oferecidas as condições para ler de forma autônoma os 

textos de gêneros e temas de seu interesse, utilizando inferências e pistas textuais 

e contextuais para construir o sentido do texto; interagir com outros leitores a res-

suas diferentes dimensões – o dever de ler, a necessidade de ler e o prazer de ler.”. 

(BRASIL, 1998, p. 51).
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O leitor necessita automatizar a construção de sentidos ao texto lido. Para 

tanto, precisa ativar o seu repertório de conhecimentos, relacioná-lo às suas expe-

riências de vida e ao conhecimento linguístico. Desenvolvendo essas etapas, o es-

estratégias de leituras. Os textos possibilitam leituras e interpretações diversas, 

preensões incabíveis e, em exames, por exemplo, os estudantes serão prejudicados.

Os PCN propõem que a leitura de textos para os estudantes do sexto ao nono 

ano priorizem os gêneros: literários – conto, novela, romance, crônica, poema, tex-

to dramático; de imprensa – notícia, editorial, artigo, reportagem, carta do leitor, 

artigo), relatório de experiências, didático (textos, enunciados de questões), artigo; 

publicidade – propaganda (BRASIL, 1998).

esta prática, inclusive na escola, tais como: ler para se informar, para entender, para 

se divertir, dentre outros (ADLER; DOREN, 2010). Porém, de uma maneira geral, 

a cultura leitora escolar está associada à simples tarefa de compreender o que foi 

lido nos textos. E os momentos de leitura deleite? De fruição estética? Será que os 

docentes oportunizam estas práticas aos discentes em suas aulas? 

Estes questionamentos carecem de investigação, bem como de um posicio-

namento por parte das escolas, sobretudo, do professor. Porém, perguntamos, o 

que o professor lê? A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil mostrou que o professor 

30% e centrada, principalmente, no estilo “autoajuda”. Aproximadamente 10% dos 

A leitura, de acordo com os PCN, “[...] é o processo no qual o leitor realiza um 

trabalho ativo de compreensão e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, 

de seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a 

linguagem.”. (BRASIL, 1998, p. 69).

Fundamental, em grande medida, insistem na leitura como mera atividade escolar. 

Isso tem mostrado que os professores nem conseguem criar um hábito leitor nos 
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vários propósitos, menos à produção de sentidos aos textos lidos. Outro fator reside 

na pobreza de uma variedade de livros nas escolas. Não há um ambiente de leitu-

que orientar a leitura de estudantes em processo de formação (SILVA, 2005). Assim, 

ainda de acordo com as ideias do autor,

[...] o ritual do ensino da leitura vai perdendo a sua razão primeira, que é a 
de gerar autonomia e independência crescentes dos estudantes em rela-
ção aos diferentes tipos de textos que fazem parte do mundo da escrita, 
ou seja, fazer com que os estudantes se dirijam para o domínio de com-
petências que os tornem leitores maduros, capazes de discernir as ideias 

ções textuais em língua escrita. (SILVA, 2005, p. 58).

Isso acontece devido a vários fatores. Além da parca condição leitora de alguns 

docentes, é possível citar outras questões, tais como: atividade de leitura centrada 

para realizar uma interpretação baseada em recuperar os elementos literais e ex-

plícitos presentes na superfície do texto; prática leitora incapaz de suscitar a com-

preensão das múltiplas funções sociais da leitura (ANTUNES, 2003).

Um processo de ensino emancipatório precisa levar em conta os interesses 

dos discentes. Ao professor cabe ouvir os estudantes sobre os seus gostos pela lei-

a leitura não será imposta, o docente atuará como um leitor-exemplo, e, sendo mo-

delo, poderá estimular os estudantes à prática da leitura. 

Após uma sondagem das prioridades e interesses de leitura dos estudantes, 

rão priorizados, para que, dessa forma, se desenvolvam atividades que favoreçam 

lidos (MARTINS, 2011). Tais ações podem ser mediadas pelo professor, que, por con-

sequência, precisa estar preparado, ou seja, com um adequado nível de formação 

que o habilite para o trabalho com a leitura em sala de aula de forma contínua. 

O livro didático é o grande responsável pela circulação de textos na sala de 

aula das escolas da rede pública de ensino. Naquele material existe uma seleção ela-

borada para um público leitor idealizado, ou seja, longe da realidade e dos contextos 
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sociais de grande parte dos estudantes. A utilização do livro didático como único 

ciente e insatisfatório. O limitado repertório cultural dos estudantes provavelmente 

O processo da leitura na escola pode ser investigado, mas, decerto, está 

longe de se ter respostas universais a essa questão. Certamente, os problemas ul-

trapassam a questão do livro didático, pois nele estão presentes vários interesses e 

não somente o verdadeiro sentido que o legitima: a formação integral dos estudan-

pelo docente é fazer com que os discentes desenvolvam habilidades e competên-

cias que favoreçam a sua autonomia enquanto leitores e produtores de textos di-

versos, ou seja, dos variados gêneros textuais. Por outro lado, perguntamos: como 

despertar o entusiasmo dos estudantes pela leitura? Uma das possibilidades para 

encontro, ligação, prazer, transformação (KLEIMAN, 2004).

sala de aula e/ou na biblioteca; leitura do todo, priorizando a dimensão global do tex-

to; leitura crítica, com interpretação dos aspectos ideológicos; leitura da reconstrução 

Decerto há várias possibilidades para o trabalho pedagógico com a leitura 

postura diante do ato de ler empreende uma ação produtiva. Primeiramente, espe-

ra-se que o docente exerça o seu direito de leitor e assuma a sua condição de leitor 

formador. Com um repertório de leituras várias, pode começar um plano de ação 

com estratégias e suportes diversos. 

acolhendo ideias, práticas leitoras; nos próprios discentes e na sua família, estimu-

sionais que estão à frente dos núcleos gestores das instituições de ensino, buscando 

estabelecer parcerias com organizações não governamentais – ONGs, projetos e 

programas via secretarias municipais ou estaduais de educação, que tragam uma 

renovação do acervo de material de leitura das bibliotecas escolares. 
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O GRUPO COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO CONTÍNUA

“A vida inventa! A gente principia as coisas, no não saber por 
que, e desde aí perde o poder de continuação porque a vida é 
mutirão de todos, por todos remexida e temperada.”. (João 
Guimarães Rosa).

Tal qual “a vida é mutirão de todos”, um grupo é mutirão de muitos! Muitos 

professores que assim como nós são cheios de indagações sobre sua vida – pes-

lembranças de seus processos formativos em busca de novos temperos para velhos 

problemas que insistem em se apresentar. 

Um grupo, portanto, é um conjunto de pessoas com interesses comuns que 

tões individuais e favorece o exercício da fala, do diálogo, da defesa de pontos de 

vista. É um processo de construção identitária – individual e coletiva – no qual cada 

sujeito incorpora um pouco do outro (FREIRE, 1994).

O grupo é o encontro amistoso de professores que partilham suas práticas, 

trocando experiências no coletivo. É um espaço de diálogo, trabalhando o exercício 

do ouvir e do falar, do contribuir para a formação de si e a do outro. Assim, é um 

movimento contínuo de idas e vindas do eu (individual) ao nós (coletivo), com vistas 

à transformação de uma realidade comum aos sujeitos.

de Aracoiaba-CE se perceberam como um grupo quando iniciaram um processo co-

escolar e diante das pressões – internas e externas – para a elevação dos índices de 

aprendizagem dos discentes, o grupo surgiu como um espaço para a discussão de 

As formações aconteceram de 2009 a 2012. A trajetória foi retomada um ano 

depois, em julho de 2013, para um momento de entrevistas, buscando desvendar 

a relação existente entre a formação no grupo e as práticas de leitura nas esco-

las. Para tanto, foram selecionadas seis professoras, sendo três delas da sede do 

município de Aracoiaba e três professoras da zona rural, representando os docentes 

do grupo de pesquisa-formação.
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                                    Figura 1 – Professoras entrevistadas

                                    Fonte: Martins (2014, p. 129). 

Ao serem questionadas sobre como se deu a entrada no grupo, de cada uma 

das seis professoras2 representantes dessa pesquisa, as falas evidenciam, quase 

que por unanimidade, que a iniciativa foi da Secretaria de Educação de Aracoiaba, 

mediante convites encaminhados pelos núcleos gestores das escolas, conforme os 

fragmentos ilustrativos abaixo.

Fui convidada pelo núcleo gestor e também através da secretaria de 
educação, até porque eu estava lecionando na área de língua portuguesa 
(Ana Maria).

Eu tomei conhecimento de que ia haver o curso de português e como eu 
sinto a necessidade de me aprofundar na disciplina, eu falei com a diretora 
de ensino da secretaria de educação, eu liguei para ela [...] Também teve 
uma divulgação na escola, mas eu não sabia que se tratava do mesmo 
curso. Então, quando eu cheguei à secretaria de educação associei que 
o curso que eu havia tomado conhecimento e o que ia acontecer era o 
mesmo curso (Clarice).

Comecei a participar do grupo, primeiramente, recebendo o convite do 
diretor da escola, que a convite da Secretaria de Educação estaria abrindo 
esse curso de formação e que todos os professores da área participariam 
do curso (Rachel).

2  As professoras e as escolas receberam codinomes para preservar suas identidades.
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Nesse caso, observamos que não foi propriamente uma busca das professo-

ras, muito embora considerem importante participar de formações constantemente. 

Essas falas revelam que, para participar da formação continuada, os docentes da 

parte, da iniciativa dos órgãos gestores os quais são vinculados.

Nesse sentido, o desenvolvimento da formação contínua de professores da 

o poder por um tempo determinado. A formação deve ser pensada e efetivada 

como uma ação contínua, que não sofra interrupção com a mudança de quem está à 

frente das decisões da educação. É importante também que ela seja pensada como 

um projeto coletivo, posto que “[...] um dos limites para o alcance das propostas de 

formação é que dirigem-se aos professores a título individual, sem estarem integra-

das num projeto coletivo ou institucional.”. (NASCIMENTO, 2011, p. 80).

Tratar a formação como projeto coletivo é pensar na importância do grupo 

como espaço de aprendizagem. Os depoimentos abaixo sinalizam como os partici-

pantes da formação contínua pensam a respeito do grupo:

Ah, esse grupo foi bom demais [...], foi assim uma aproximação maior 
dos professores porque praticamente os colegas não se encontravam e 
naquele encontro havia uma harmonia melhor entre os colegas [...] (sig-

dia tem o encontro”, todo mundo se reencontrava. Pra mim, foi muito  
importante (Cora).

Nesse grupo, primeiro, a gente criou muitos laços de amizade. Houve 
muitas contribuições para nossas práticas pedagógicas. Aprendi muito 
com o grupo. Era um pessoal que a gente via que eram pessoas iguais 
a nós. Não tinha ninguém que quisesse ser mais do que os outros. Todo 
mundo estava ali para aprender, adquirir práticas pedagógicas, para ad-
quirir experiências uns com os outros (Cecília). 

sou a ter a partir do momento que começou esse trabalho de formação con-

a gente ia tinha algo que acrescentava na prática didática da gente (Eva).

Os sujeitos consideram o grupo como um espaço de aprendizagem, de cres-

riência, “[...] os docentes, por si mesmos, são sujeitos de seu crescimento através da 

necessidades sentidas.”. (RIBAS, 2004, p. 124). 
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Nesse sentido é oportuno salientar a importância do grupo como espaço de 

convivência, troca de saberes, aprendizagens e desenvolvimento de relações afe-

tivas. Um grupo, portanto, é um “[...] conjunto de pessoas capazes de se reconhe-

cer em sua singularidade e que estão exercendo uma ação interativa com objetivos 

compartilhados.”. (OSORIO, 2003, p. 57). Os professores percebiam no grupo um 

As falas revelam o sentimento das docentes em relação ao grupo, e, nesse 

particular, como veem a formação contínua, evidenciando as aprendizagens com as 

atividades do grupo:

Aprendi a repensar sobre as atividades que eu trabalhava, a melhorar a 
minha prática pedagógica em sala de aula e ver também sempre o lado 
dos alunos, porque é necessário a gente trabalhar com os professores e 
ter um olhar voltado para os alunos (Clarice).

Aprendi que partilhando as nossas experiências em sala de aula, as nossas 

va planos bem simples, breves e aí eu comecei a fazer as predições, em 
cada aula eu fazia uma predição (Eva).

O que eu aprendi com essas práticas foi exatamente avaliar a minha práti-

dava certo em minha sala de aula e procurar fazer melhor para atingir os 
objetivos de determinada aula (Rachel).

Os excertos evidenciam que as experiências formativas vivenciadas no grupo 

podem favorecer situações de aprendizagem no cotidiano docente, oportunizando 

um espaço para o desenvolvimento de atividades colaborativas, nas quais os pares 

possam atuar como interventores, mediando e auxiliando uns aos outros com suas 

A avaliação da própria prática e a troca de experiências entre os sujeitos fa-

voreceu a construção de um espaço mútuo de formação, com os docentes forman-

do e se formando de igual modo. As aprendizagens são evidenciadas pelo processo 

dizagens desenvolvidas com os colegas:

Nós aprendemos novas didáticas, novas maneiras de trabalhar, novas me-
todologias, que um trabalhava e repassava para os outros colegas e assim 
foi de grande proveito (Ana Maria).
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No momento da partilha das experiências eu aprendi muito com os cole-
gas professores para trabalhar novas formas de leitura, de escrita com os 
alunos. Foi muito proveitoso (Cecília).

Aprendi que trocando experiências é que realmente a gente consegue 
dar suporte às nossas aulas. Nos encontros, nas trocas de experiências, 
eu percebi que aquilo dali era o que fundamentava mesmo a nossa aula, o 
nosso momento (Eva).

Aprendi muito com os relatos das aulas que os colegas elaboravam e que exe-
cutavam em sala de aula. Isso servia também para que eu aproveitasse muito 
dessa experiência, desse trabalho deles na execução do meu trabalho (Rachel).

Os trechos comprovam o desenvolvimento de um saber social, partilhado 

pelo grupo. As professoras, de uma maneira geral, têm uma formação comum, 

trabalham na mesma rede de ensino e “[...] as representações ou práticas de um 

quando colocadas em destaque em relação a essa situação coletiva de trabalho.”. 

(TARDIF, 2013, p. 12). O próprio grupo garante a legitimidade desse saber social, 

com sujeitos e em função de um projeto: transformar os alunos, educá-los e ins-

truí-los.”. (TARDIF, 2013, p. 13).

O trabalho em grupo favorece a compreensão de que os conteúdos ensinados 

e as estratégias utilizadas se transformam de acordo com o tempo e as mudanças 

próprias da sociedade. Além da partilha e troca de experiências das práticas desen-

volvidas nas salas de aula do Ensino Fundamental, os professores estudavam textos 

de embasamento teórico. A esse respeito, comentaram as docentes:

As leituras de fundamentação são bastante importantes, apesar de umas 
serem um pouco complexas, mas como o formador tinha uma facilidade 
muito grande para transmitir a gente acabava absorvendo aquelas ques-
tões. Foram muito boas. Lembro muito do material do GESTAR II [...] e 
até hoje eu ainda uso eles em sala de aula. Eles foram excelentes. São 
maravilhosos (Cecília).

Eu lembro bem das leituras teóricas, uma leitura que me chamou muito a 
atenção foi a leitura do teórico Bakhtin sobre a questão dos textos e isso 
me auxiliou muito porque a partir daí eu comecei a compreender melhor, 
a entender melhor os gêneros, os tipos textuais. Bakhtin, Marcuschi, es-
sas leituras me marcaram muito e eu pude entender melhor até a diferen-
ciar gênero e tipo. Muitas vezes a dúvida bate e a gente tem que recorrer, 
com certeza, a essas fundamentações teóricas. Sempre eu recorro a essas 
leituras até porque os gêneros são muito vastos, muito variados e a gente 

xões teóricas, nessas leituras (Rachel).
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O grupo foi palco da partilha de inúmeras práticas desenvolvidas pelos pro-

fessores no cotidiano escolar. Compreendendo que as práticas não se sustentam 

ções sociais e históricas de sua prática, o professor precisa de referenciais teóricos 

que lhe possibilitem uma melhor compreensão e aperfeiçoamento de sua atividade 

educativa.”. (GHEDIN; LEITE; ALMEIDA, 2008, p. 36).

No processo de participação no grupo, as professoras foram indagadas sobre 

o que a leitura passou a representar para elas, tanto na vida pessoal quanto na pro-

A leitura foi e é fundamental na vida de qualquer um de nós, principalmente 

damentação se não houver a leitura do nosso trabalho, do nosso dia a dia. 
Eu usei muito os textos que foram trabalhados nas formações, tirava có-
pias e repassava aos alunos. Então, no momento tudo o que a gente via 
numa semana, na semana seguinte já procurava trabalhar, muitas vezes 
adotava a mesma metodologia, às vezes adotava as metodologias dos co-
legas e assim nós fomos prosseguindo (Ana Maria).

batendo na mesma tecla que tem que ler para seu desenvolvimento inte-
lectual, tem que ler bastante, pois com a leitura que você vai adquirir muitos 
conhecimentos para todos os hábitos da sua vida. Eu procurei despertar nos 
alunos a vontade de ler, procurei mostrar para eles que um dos itens princi-
pais é a leitura para a vida estudantil e para a vida inteira (Clarice).

Na minha vida pessoal, eu digo que fortaleceu o meu hábito de leitura, 
mesmo cansada, muitas vezes, mas eu percebi que ali eu tinha que está 

descobrir uma maneira de causar essa sede nos meus alunos pela leitura. 
A gente percebe que os alunos não têm vontade de ler, não gostam de 
ler. Então, eu percebi que eu tenho que desenvolver neles essa vontade 
e foi nessa formação que eu encontrei técnicas que fazem com que meus 
alunos sintam sede de estudar, de ler, ler mesmo (Eva).

As professoras compreendem a leitura como fundamental para o seu cresci-
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Machado (2012, p. 62) compreende a leitura como o “sangue que corre nas veias”. 

Ainda segundo a autora, “[...] nunca encontrei uma criança ou jovem que não gos-

deve ser. Encontrei muitos que achavam que não gostavam.”. (MACHADO, 2012, 

p. 60). 

O professor sendo um leitor pode indicar aos seus estudantes várias possi-

bilidades de leituras e com isso o estudante assume não apenas o direito de ler, 

mas o de escolher. O docente pode ir além da mera assimilação “[...] dos conteúdos 

das leituras. É preciso mais – falar sobre suas experiências leitoras. Se essa mani-

pessoas. Assim, poderemos mudar a condição desse Brasil que não lê.”. (ROSING, 

2012, p. 105).

A formação leitora dos docentes é apontada como uma das possibilida-

des para o avanço da formação leitora de crianças e jovens, pois, segundo dados 

revelados na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, o professor é quem mais in-

mulados a registrar em um portfólio as experiências desenvolvidas durante a forma-

ção, as ações desenvolvidas com os seus estudantes, ressaltando as aprendizagens 

delineadas no processo. Os fragmentos abaixo ilustram tais vivências com a com-

posição dos textos.

Depois que eu tive o meu portfólio em mão e foi avaliado pelo meu for-
mador, eu percebi que as falhas que a gente tinha eram transformadas 
em ideias inovadoras. Eu percebi o quanto que a gente podia melhorar. 
Muitas vezes a gente faz um trabalho e não sabe se foi positivo ou não. 
Então, a partir dali, que eu peguei meu portfólio, vi todas as minhas au-
las desenvolvidas com as observações feitas, onde já estava bom, onde 
eu podia melhorar, eu aprendi que dentro desse portfólio estava toda a 
minha riqueza de trabalho. E a partir dali eu vi as minhas falhas e onde 
eu posso melhorar. E agora eu só sei fazer o melhor, não sei mais fazer 
o contrário não, só faço o melhor. Olhando os meus portfólios, eu faço 
sempre o melhor (Eva).

Sempre que eu estava escrevendo os portfólios, é interessante, é como se eu 
tivesse vivendo de novo aquilo que foi trabalhado na formação. E no momen-

para aplicar lá na sala de aula, se ia dar certo do jeito que aconteceu lá no 
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sabe que tem sala de aula que dá certo do jeito que está lá, que a gente fez, 
trabalhou, mas tem sala de aula que já precisa de você, vamos dizer assim, 
adaptar, de você mudar [...]. Eu acho o portfólio importante porque ali é o 
registro do que você vivenciou, do que você trabalhou, do que você participou 
na formação, como também é a oportunidade de você voltar, de você rever, 

aula. O exercício de avaliar o trabalho contribuiu para a tomada de decisões, para 

a busca de um novo fazer, considerando o estudante como foco principal. Os frag-

mentos revelam a preocupação das docentes com a sua escrita e o zelo com a reali-

zação da tarefa solicitada pelo formador. 

A composição de um portfólio por docentes ultrapassa o caráter de avaliação, 

posto que em uma formação contínua assume a dimensão investigativa, permitindo 

ao sujeito participar ativamente da construção do conhecimento, oportunizando 

a compreensão do processo, favorecendo a continuidade e evidenciando suas 

aprendizagens. Os sujeitos refletem, se autoavaliam e fazem uma análise crítica de 

seu trabalho (VILLAS BOAS, 2004). Assim, docentes pesquisam as suas práticas e 

desenvolvem a dimensão formativa.

Acreditamos que quando o professor busca o conhecimento e faz uma re-

pedagógico é o campo por excelência de investigação de sua própria prática, o que 

favorece novas descobertas e possibilidades para o trabalho docente. 

ARREMATANDO OS NÓS

A meada é o texto
[...]
De meada em meada

A meada enche a página.”.
(Batista de Lima).

O trabalho com o grupo de professores favoreceu o desvelar da relação entre 

impasse entre o dito e o feito, isto é, entre a formação e o cotidiano das escolas, os 

professores recriaram estratégias para desenvolver as atividades planejadas. 
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construções, pois levam em conta os diversos saberes partilhados no grupo e con-

sideram o contexto sociocultural dos estudantes. As práticas pedagógicas trazem 

docentes, estudantes e escola estão inseridos. 

Assim como no grupo, as professoras buscaram, em suas salas de aula, um 

trabalho na perspectiva da horizontalidade. A formação contínua favoreceu um 

novo olhar para as práticas docentes, subsidiando novos modos de fazer em sala de 

aula, considerando os estudantes como sujeitos e buscando melhorar a qualidade 

de ensino da Educação Básica. O exercício de ensinar e de aprender favoreceu a 

construção de um fazer-se professor, de perceber-se inacabado, mas disposto a 

aprender no exercício da docência, em um contexto de mútuas trocas.

Leitura e formação docente são atividades complexas, que se aprendem, so-

bretudo, na interação com o mundo, com os indivíduos, no próprio cotidiano. Logo, 

relação professor-aluno. Há uma questão sociocultural muito mais ampla e não é 

justo culpar o professor ou acreditar que, sozinho, ele resolverá tudo. 

O grupo é um espaço legítimo de formação porque, num contexto em que 

predomina a pedagogia de resultados invadindo a escola e, consequentemente, a 

Apenas o discurso de que o docente é essencial para a construção de uma so-

ciedade cidadã não basta. Se não houver reconhecimento social e valorização, com 

formação contínua (em que o professor seja sujeito da construção), além de uma 

política salarial digna, com condições materiais e de infraestrutura adequadas ao 

exercício da prática pedagógica, a qualidade da Educação Básica não será realidade. 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO 
ESPECIAL EM PERSPECTIVA INCLUSIVA:                                    

UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE O ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE

Giovana Rodrigues Oliveira Pires
Rita de Cássia Barbosa Paiva Magalhães

INTRODUÇÃO

No Brasil, a inclusão de estudantes com deficiência nas escolas regulares 

representa um grande desafio a ser enfrentado pelo poder público e, particularmente, 

pelos professores e seus processos formativos. Nos últimos 15 anos, apesar do 

aumento do percentual das matrículas destes estudantes no sistema público de 

ensino brasileiro, os docentes evidenciam necessidades formativas com vistas a 

desenvolver práticas pedagógicas atenta às peculiaridades de tais estudantes. 

A formação dos professores não pode caracterizar-se somente pelo domínio 

decisão, de planejamento e de avaliação (ALTET, 2001) que lhes permitam mobilizar 

os seus conhecimentos diante da diversidade escolar.

A formação contínua dos professores, assim, deve possibilitar um processo 

NÓVOA, 2001; 2009), a partir da análise sobre “o que” e “como” ensinar no coti-

diano da/na sala de aula, com vistas à reconstrução de práticas educativas e, para 

isso, é necessário manter um diálogo entre a formação contínua e a sua realidade 

No Brasil, a formação continuada dos professores em Educação Especial 

teve grandes mudanças a partir do ano de 2007, quando foi implantado, em todo o 

território nacional, o Programa de Formação Contínua dos Professores em Atendi-

mento Educacional Especializado. Tal programa parte de uma proposta formativa 

baseada na tríade atuação/formação/pesquisa, visando uma fundamentação 

teórico-prática necessária, móbil em sua dinâmica de saberes e assentada em 

experiências concretas que discutam os diferentes tipos de deficiências, antes 

de se especializar numa ou em várias categorias particulares de deficiências, 

respeitando as diferenças de todos os alunos (BRASIL, 2008c) 
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O Atendimento Educacional Especializado – AEE deve estar contemplado na 

dante através de um Plano de Atendimento Educacional Especializado que aborde 

recursos, estratégias pedagógicas e parcerias que serão necessárias a garantia do 

acesso, da permanência e da aprendizagem no ensino regular. Neste sentido a Edu-

cação Especial torna-se área complementar ou suplementar ao processo de inclu-

são escolar (BRASIL, 2008a; 2011).

Este estudo – excerto de uma tese de doutorado – tem como principal ob-

vos no contexto de um curso de especialização sobre o Atendimento Educacional 

Especializado – AEE. Assim, nossa preocupação centra-se, sobretudo, na inter-

formular generalizações. 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NO 
CONTEXTO CONTEMPORÂNEO

Em tempos de Educação Inclusiva nas escolas, a formação continuada de 

conhecimentos geridos no espaço da escola. É o que Charlier (2001) denomina de 

se direcionam a ação com os esquemas de decisão e avaliação que culminam na 

damental para que a escola supere as desigualdades porque a ampliação do nível 

de formação dos professores poderia permitir a estes cooperar sobre uma base 

FERNANDES; MAGALHÃES; BERNARDO, 2009), os quais evidenciam a premência 

Nesse sentido, o repensar da formação continuada com base na nova epis-

temologia da prática evocaria as situações, ocorridas na escola, a serem pessoal e 
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res das mais variadas ordens e demanda uma articulação teoria-prática que pode 

quando analisamos a formação de professores para a Educação Especial.

A formação continuada de professores para atuar na Educação Especial, 

precisamente nos serviços de atendimento especializado, poderá ser efetuada 

tendo por base a formação docente geral. Com essa referência é que deve se de-

senvolver a formação do professor especializado, que poderá ocorrer em cursos 

de formação continuada (aperfeiçoamento) ou em pós-graduação (especializa-

ção, mestrado ou doutorado).

No passado, havia o predomínio da tendência médico-pedagógica, que atre-

lava a formação de professores para a Educação Especial a um sistema separado da 

formação de professores em geral. Esse modelo baseava-se na Educação Especial 

como modalidade à parte do sistema geral, centrada no do sujeito.

Essa imagem do professor especialista da área de Educação Especial, com 

saberes acima da média, colaborou para cristalizar preconceitos. O professor, nessa 

perspectiva, possuía uma inteligência incomum, resiliência, paciência para atender 

essa clientela e precisava estar preparado artesanalmente. Esse entendimento as-

sentou o olhar da preparação que alimenta as concepções dos professores, quando 

nos cursos de formação e não como alguém que pensa e acompanha a inserção do 

aluno de forma educacional.

maioria dos alunos que estava em instituições ou classes especiais era submetida 

a intervenções corretivas que atendiam suas necessidades. Essa visão terapêutica 

da prática especializada, conjuntamente com uma visão da formação diferenciada 

desse professor, propagava os limites do conhecimento e das competências pró-

prias dos professores que estavam em escolas comuns.

Morgado (2003, p. 82-83) adverte 
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Ao facto de muitos professores de apoio educativo não possuírem for-

colegas de ensino regular, pois a fragilidade das suas competências pro-

professores de ensino regular uma atitude de reserva e baixa expectativa.

partir de “[...] uma visão não centrada no indivíduo, mas direcionar o foco de aten-

Conforme tal exame, que supera uma perspectiva biomédica, a formação do 

meno construído no contexto social e que não deveria ser entendida unicamente 

como uma qualidade atribuída à determinada pessoa, mas sim compreendida a 

partir de como o contexto social a denota (OMOTE, 2000).

As proposições apresentadas evidenciam a importância de a formação do 

limitações físicas, de origem orgânica. A formação continuada dos professores em 

visão mais adequada dos objetivos de seu trabalho no contexto de uma escola que 

se pretende inclusiva.

Muitos modelos que referendam a atuação do professor de Educação Es-

pecial continuam sendo discutidos em virtude de centrarem sua atenção no aluno, 

no professor e na escola (LÓPEZ MELERO, 1991; WARWICK, 2001; CORREIA, 2003; 

2008), mas quase sempre não se chega a um consenso sobre as intervenções ne-

escola para todos.

ção no sistema educacional.  Sobre a formação desse professor, Ropoli et al. (2010, 

p. 28) declaram: 

este exercício, que atenda aos objetivos da educação especial na pers-
pectiva da educação inclusiva. Nos cursos de formação continuada, de 
aperfeiçoamento ou de especialização, indicados para essa formação, os 
professores atualizarão e ampliarão seus conhecimentos em conteúdos 
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professores e pais, de cooperação do ensino etc.) do que direto, quando se trata de 

Na literatura encontramos, ainda, diferentes funções para o professor 

especializado, que problematizam seu papel no contexto educativo. García 

Sánchez, Cantón Mayo e Gárcia Solis (1990) e Prugdellivol (1998) insistem que o 

professor especializado deve interagir com o serviço de apoio psicopedagógico e de 

orientação educativa e com os pais. 

Para Moya Maya (2002), os professores especializados realizam o apoio in-

terno na escola, o qual pode ser desenvolvido com a existência: a) do professor de 

sentadas pelos alunos, ao facilitar sua inclusão bem como sua colaboração com a 

equipe de orientação; b) do departamento de orientação, como articulador do que 

vai acontecer entre coordenação, apoio e suporte técnico das atividades de orienta-

ção e tutoria do aluno; c) do próprio professor de Educação Especial, cujo objetivo 

é prevenir, atender, assessorar etc., na atenção à diversidade da escola e da sala de 

e dos cuidadores responsáveis pelo acompanhamento mais direto ao aluno.

porte ao contexto escolar com ações em consonância com o contexto da sala de 

aula e da escola de maneira geral.  Essas múltiplas faces diante da atuação desse 

expert em tudo que é problematizado pela escola, ro-

tulando-o como o superstar da inclusão. Ou seja, a fragilidade de sua atuação perse-

vera em virtude do que Moya Maya (2002) descreve como as expectativas (crenças 

e concepções) no que diz respeito às suas diferentes funções e responsabilidades 

diante a comunidade escolar (ECHEITA, 2006).

Encontramos ainda outra diferenciação entre professor de apoio e professor 

da Educação Especial. Para Correia (2001, 2003), o professor de apoio seria aquele 

com habilitação própria, cujas funções devem ser paralelas às suas áreas fortes de 

docência, ou seja, se, por exemplo, o professor atua na área de Língua Portuguesa, 

ele deve orientar sobre leitura e escrita nas programações individualizadas 

elaboradas para os alunos com necessidades. 

na escola: coordenadores para a Educação Especial (WARWICK, 2001; HEGARTY, 
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2001), auxiliares (FORTES RAMIREZ, 1994) e serviços terapêuticos – considerados 

por alguns autores como especializados (Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e 

Psicologia) no interior da escola regular (CORREIA, 2003; ECHEITA, 2006).

Autores como Ainscow (2001), Hegarty (2001), Moya Maya (2002), Correia 

(2003, 2008), Morgado (2003) e Echeita (2006) discutem sobre a atenção que deve 

ser dispensada à escola e ao aluno, pois é cada vez mais preocupante a construção 

do real papel do professor de Educação Especial (interna ou externamente) em rela-

ção à escola ou à sala de aula regular.

É importante salientar que o professor da Educação Especial, em conjunto 

com o professor da sala regular, apoiaria a participação de todos os alunos em sala 

de aula. Assim, a necessidade de atenção individual pode ser reduzida. Igualmente, 

a experiência de acompanhamento de um indivíduo pode levar a um aumento na 

aprendizagem ativa, independentemente, como também contribuir para a melho-

ria no ensino para um grupo mais amplo de alunos. 

niza problematizar a sua função no espaço escolar diante da diversidade e das demandas 

imputam à escola um modelo segregado ou uma escola que pensa o professor de Edu-

tuação de ensino, a práticas de ensino e a um professor (TARDIF, 2002) tornará in-

viável o trabalho do professor especializado. 

Assinalamos que a formação centrada nas práticas alimenta nos professores 

lise da escola inclusiva no contexto mais amplo e de colocar clara direção de sentido 

tigas práticas aprendidas (PIMENTA, 2005). Tais aspectos são oportunos quando 

pensamos na realidade brasileira com o AEE.

METODOLOGIA

Optamos por utilizar como aporte metodológico o paradigma interpreta-

tivo, que supõe a imersão do pesquisador no objeto de investigação para, assim, 

poder captá-lo em sua realidade concreta, cultural e histórica, na medida em que 
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dela participa, não formulando generalizações (FLICK, 2005). Para Bogdan e Biklen 

(1994, p. 50), a investigação qualitativa “[...] faz luz sobre a dinâmica interna das si-

tuações, dinâmica esta que é frequentemente invisível para o observador exterior.”.

Para coletar os dados, foram utilizados a entrevista semiestruturada com os 

quinze professores que participaram de uma formação a nível de especialização em 

AEE, na cidade de Fortaleza-CE. Analisamos, ainda, documentos que descrevem 

como ocorre a formação do professor do AEE no Brasil.

Para analisarmos os dados, utilizamos a técnica conhecida como análise de 

conteúdo, com base no referencial de Bardin (2008). Procuramos, dessa forma, 

comparar e cruzar os dados, bem como articular temas, categorias, subcategorias 

e indicadores, em função e a partir dos dados apresentados nos temas e quadros. 

CONTEXTUALIZANDO O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA 
EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO VIVENCIADO 
PELOS SUJEITOS DA INVESTIGAÇÃO

No Brasil, o Ministério da Educação – MEC institucionalizou o Programa de 

Formação Contínua de Professores em Atendimento Educacional Especializado em 

âmbito nacional, no ano de 2007. Esse programa focou diferentes diretrizes que 

constavam no Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, publicado no mesmo 

ano e que consolidava metas para a formação dos professores na área de Educação 

Especial em todo o território brasileiro.

Nesse âmbito, o Programa de Formação de Professores em Atendimento 

Educacional Especializado surgiu com a perspectiva de contribuir para a formação 

dos professores de Educação Especial, tendo o apoio da antiga Secretaria de Educa-

ção Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI.

Nesta perspectiva, a compreensão da Educação Especial está relacionada a 

concepções e práticas da escola regular, que mudam a lógica do processo de escola-

rização, a sua organização e o estatuto dos saberes, os quais são objetos do ensino 

formal. A Educação Especial surge como espaço para complementar ou suplemen-

manência, participação e aprendizagem na escola.

No que diz respeito aos objetivos da ação de formação a intenção do programa era 

trazer o contexto escolar dos professores para o foco da discussão dos novos referenciais 

para a inclusão dos alunos introduzindo conhecimentos que pudessem fundamentar os 
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professores na orientação das suas práticas de atendimento educacional especializado, 

bem como desenvolver uma aprendizagem participativa e colaborativa necessária para 

que possam ocorrer mudanças no atendimento educacional especializado.

A ação de formação foi realizada através da plataforma EaD, a ação de for-

mação mantinha nesse espaço um fórum de discussão para o esclarecimento de dú-

vidas de conteúdo, bem como um fórum para dúvidas técnicas, videoaulas, café vir-

tual, correio eletrônico, biblioteca com materiais de apoio e portfólios (individuais e 

do grupo) para os formandos. 

A duração total do curso foi de 180h. O tempo de duração do módulo inicial 

foi de 15h. Os quatro módulos subsequentes tiveram duração de 37h30min. Neles, 

último módulo, foram previstas mais 15h, que foram dedicadas à elaboração e à 

A abordagem proposta na metodologia da ação de formação era denomi-

nada de aprendizagem colaborativa em rede com base em situações do cotidiano 

escolar. Essa metodologia entende o aluno como um agente ativo no processo de 

ensino-aprendizagem. Nesse sentido, deve-se oportunizar ao aluno um ambiente 

de aprendizagem que estimule o saber-fazer-saber a partir da construção de um 

pensamento crítico e autônomo (BRASIL, 2008b; 2008c).

O QUE EVIDENCIAM AS ENTREVISTAS COM DOCENTES DO AEE

Os quinze professores que frequentaram a ação de formação em atendi-

mento educacional especializado enfatizaram a valorização da aprendizagem em 

grupo e, sobretudo, a possibilidade de investigar a prática docente como aspectos 

importantes no processo formativo vivenciado. Foram evidenciados contributos a 

respeito do estímulo à pesquisa como forma de ter acesso aos novos conhecimen-

Após a apreciação do material do curso, consideramos que a ação de forma-

ção do estudo nos apresentou características comuns em sua implantação nos anos 

de 2007 e 2008, as quais aludimos a seguir:
- curso baseado na metodologia de EaD; 
- destinatários: professores de Educação Especial que atuavam em escolas 

públicas; 
- defesa da  escola inclusiva; 
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- apresentação de novas concepções sobre o AEE; 

módulos da formação; 
- utilização da plataforma com fóruns de discussão, estudos de caso e apre-

sentação do plano de atendimento;
 - processo de avaliação realizado pelos professores-formandos e pelo tutor.

Essa ação colaborou para o desenvolvimento pessoal e profissional dos 

professores na medida em que os motivou acerca da necessidade de formação 

continuada ao longo da vida a partir do aperfeiçoamento da prática, inovações 

pedagógicas discutidas e, sobretudo, da confluência existente nos saberes 

estudados pelo grupo no contexto formativo.

Os professores-formandos mencionaram que a formação esclareceu o papel 

do atendimento especializado na escola inclusiva por meio das mudanças propostas 

na atuação do professor de Educação Especial. Aprofundaram, ainda, os conheci-

na escola inclusiva. 

Com relação ao trabalho organizado da plataforma do curso EaD, com fó-

runs participativos e estudo dirigido como mobilizadores da interação do professor,  

os participantes da investigação evidenciaram o incentivo à colaboração em rede e 

ao fomentar hábitos de estudo coletivos.

Esses professores atribuíram importância ao aprofundamento teórico e à 

exequibilidade dos conteúdos trabalhados nos módulos com o apoio e a orientação 

do tutor mediante o suporte e o esclarecimento de dúvidas. Mostraram, ainda, a 

compreensão do tutor diante do contexto laboral dos formandos no decurso da 

formação. 

Com efeito, os professores apreciaram a organização do material a partir da 

adaptação ou construção dos recursos de baixo custo, tendo como foco sua fun-

cionalidade para atender às necessidades da clientela na escola. Despontaram o 

conhecimento sobre as novas tecnologias, mediante recursos da Comunicação Au-

mentativa e Alternativa – CAA, destacados como materiais que colaboraram para 

seu trabalho. Esses conhecimentos na visão dos professores deram condições para 

que a escola e o professor da sala regular tivessem acesso à diversidade de mate-

riais, com o objetivo de conhecer a Tecnologia Assistiva – TA.
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No que se refere às fragilidades percebidas no trabalho da ação de 

formação, os professores mencionaram o uso excessivo da plataforma no que 

versa sobre a participação demasiada nas discussões, conjuntamente com o 

tempo limitado para a realização dos trabalhos e a postagem na plataforma do 

material solicitado. 

parece evidente que houve um confronto dos aspectos propostos na formação e 

dantes população-alvo da Educação Especial.

Assim, foi enunciado pelos professores que na formação havia uma frágil 

ligação entre a ação e o cotidiano escolar, o que mostram as críticas quanto ao 

discurso do curso e a realidade da escola (modelo tradicional). Os professores 

ressaltaram também a falta de aprofundamento dos conteúdos e a discussão nos 

módulos estudados, o que tornou as questões confusas sobre o AEE, consolidando 

dúvidas ao estudarem os casos e realizarem o plano de atendimento.

No que concerne aos recursos estudados, ficou evidenciado que foram 

utilizados de forma superficial e que se apresentam pouco acessíveis aos pro-

fessores que atuam na escola pública.  Também foi destacada a necessidade de 

revisão do trabalho dos tutores diante da complexidade dos conhecimentos dos 

módulos da formação.

especialista através da compreensão acerca de sua intervenção e das metodologias 

que estimularam sua prática mediante a construção de um plano de atendimento 

adequado ao aluno e com um repertório rico em estratégias que visavam seu 

crescimento. Nesse intuito, acreditam que a mediação do professor é imprescindível 

para favorecer a autonomia do aluno, incentivando-o a aprender a pensar através 

da exploração de materiais lúdicos. 

Quanto às limitações dos efeitos da ação de formação, os professores-for-

mandos relacionaram a imprecisão conceitual do atendimento especializado, uma 

vez que os trabalhos preservaram conhecimentos técnicos sobre o assunto, sem 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A primeira constatação, revelada no estudo, destaca as mudanças nas con-

cepções dos professores sobre os temas Educação Inclusiva e Educação Especial. 

Salientamos que a ação de formação trouxe novas discussões sobre a atuação do 

professor de Educação Especial como suporte para a escola inclusiva por meio do 

guns professores que participaram da ação de formação tornaram prementes de-

terminadas fragilidades da formação que tratam da desarticulação entre a escola 

inclusiva e a ação do professor de Educação Especial.

A segunda constatação, na nossa leitura, contempla a importância do pa-

pel dos professores de Educação Especial, com o objetivo de desenvolver novas 

competências sobre o atendimento educacional especializado, visando a garantir o 

acompanhamento do aluno na escola. Esse aspecto foi ressaltado pelos professores 

como a valorização dos saberes advindos da prática especializada, que objetivam 

alunos atendidos

Em termos gerais, podemos dizer que a realização deste trabalho permitiu 

que nos enriquecêssemos tanto no campo teórico como em relação às concepções 

mação devem investigar as diferentes realidades que se encontram nas escolas e, 

de discutir processos de formação contínua de professores com o intuito de com-

preender melhor os seus efeitos. 
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PROFESSORES E AUTISTAS EM SALA DE AULA: 
PROBLEMATIZAÇÕES DA PSICOLOGIA NAS POLÍTICAS 

EDUCACIONAIS DE INCLUSÃO
Layane Bastos dos Santos

Fauston Negreiros

INTRODUÇÃO

Nesse atual contexto mundial e local, discutir a inclusão é tarefa, no mínimo, 

que, entretanto, ainda resta por dizer sobre a temática. Faz-se necessário pensar 

ção que a escola estabelece com o “diferente”, na ótica de seus educadores e como 

Estar incluído é “fazer parte de”. Se o aluno não está incluído, “não faz parte de” um 

determinado grupo. 

Tal situação se estabelece a partir de critérios que determinam as 

características de quem estará apto a fazer parte do grupo seleto. E surgem 

questionamentos, em especial, da parte dos educadores sobre como tornar possível 

esse processo. Nesse ínterim, de acordo com Ohl (2009), durante uma retrospectiva 

acerca do surgimento dos debates sobre educação inclusiva, o princípio de que a 

Educação é um direito para todos e um dever do Estado foi o grande marco prático 

que inspirou a organização dos Sistemas Nacionais de Ensino, em meados do século 

XIX. Isto revela que a educação inclusiva não é de hoje: ela preocupa-se há mais de 

um século na promoção da escolarização, da igualdade social e da universalização a 

todas as crianças isonomicamente. 

Ainda da metade do século passado, em 1948, A Declaração Universal dos 

ações conjuntas e separadas, em cooperação com a Organização, para promover 

padrões mais altos de vida, pleno emprego e condições de desenvolvimento e 
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Como fruto dessas iniciativas, a Declaração de Salamanca, de 1994 (BRASIL, 

1997), emergiu, sendo, ainda hoje, considerada como o maior marco da incorporação 

devem ser incluídas no âmbito mais amplo da Educação para Todos. Naquele 

ano, na cidade homônima da Espanha, 88 países (atualmente são 103) assinaram 

o termo em que se compromissavam em desenvolver políticas para promoção da 

a obrigação legal, a todos os países que dela fazem parte, de criar ambientes de 

o seu progresso para o Alto Comissariado das Nações em Direitos Humanos. 

incorporada à legislação brasileira em 2008. Após uma atuação de liderança em 

equivalência de emenda constitucional, nos termos previstos no Artigo 5º, § 3º da 

Constituição do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988), e, quando o fez, reconheceu um 

instrumento que gera maior respeito aos Direitos Humanos. 

Em 02 de janeiro de 2016, entrou em vigor o Estatuto da Pessoa com 

nº 13.146, de 06 de julho de 2015 (BRASIL, 2015), que garante condições de acesso à 

educação e saúde e estabelece punições para atitudes discriminatórias contra essa 

parcela da população. 

realidade brasileira e se aproximar de uma premissa ideal, a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96 – LDBEN/1996 (BRASIL, 1996), enfatizou 

dois grandes temas: a organização dos Sistemas de Ensino para o atendimento 

educacional do aluno com necessidades especiais (art. 4º, inciso III) e a formação 

inicial e continuada do professor (GUARESCHI; ALVES; NAUJORKS, 2016).

O capítulo V da LDBEN/1996, composto pelos artigos 58 a 60, é dedicado à 

Educação Especial, a qual é assim explicada: 

Art. 58.  Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 
modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede re-

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.  
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§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola 
regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou servi-

alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino 
regular.

Contudo, por mais que haja resguardo legal sobre a inclusão, o principal 

problema se constituiu e continua sendo a formação e a capacitação dos profes-

sores das classes regulares para atuar em escolas inclusivas. A inclusão não cabe 

no paradigma tradicional da educação, pois requer um modelo diferente das pro-

postas implementadas e uma prática diferenciada, que considere o aluno em sua 

individualidade.

Será que os professores de classes regulares estão preparados para ensinar 

aos seus alunos com necessidades especiais? 

A Portaria n° 1.793/94 (BRASIL, 1994) recomendou que, nos cursos de toda 

e qualquer licenciatura, fosse acrescida uma disciplina denominada “Aspectos 

ético-político-educacionais da normalização e integração da pessoa portadora 

de necess idade especial”, na qual os docentes e seus alunos – futuros docentes – 

pudessem discutir alguns aspectos sobre como lidar com alunos com necessidades 

especiais em suas salas de aula, como preparar um material adaptado para um 

potencialidades e habilidades, dentre outros.

Apesar dessa orientação, muitas universidades e faculdades isoladas conti-

clusão, sem terem discutido a respeito de como trabalhar com um aluno especial em 

classes regulares. Em virtude dessa lacuna, estes docentes, quando se deparam com 

um aluno especial na sua aula, estão despreparados e precisam aprender na prática 

como interagir essa pessoa.

monitores – que poderiam auxiliá-lo nessa nova realidade – se sente incapaz 

de desenvolver um trabalho – de qualidade – que propicie, a nível satisfatório, o 

desenvolvimento do aluno especial, sem falar na complexidade de circunstâncias 

que emergem no dia a dia de sala de aula. 

para trabalhar com aluno com necessidade especial e diante da realidade de cada 
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escola inclusiva, a inclusão pode acontecer de diferentes maneiras, mesmo existin-

do vários documentos legais ditando as normas para serem seguidas neste caso. 

Desta forma, algumas experiências de inclusão podem trazer mais benefí-

cios ao aluno que possui determinada necessidade, dependendo de como a escola 

se posiciona com relação à inclusão e o que ela faz para proporcionar, de fato, a 

autista. Mesmo os educadores que, por vezes já ouviram sobre o autismo, ignoram 

as discussões sobre sua gênese e não estão familiarizados com as principais carac-

terísticas destes transtornos (SANT’ANA, 2005). 

(1993), o autismo infantil está incluído na categoria “Transtornos Invasivos do 

mesmo se manifesta em três áreas: interação social, comunicação e comportamento 

(GARCIA, 2016). 

CHIARI; PERISSINOTO, 2015) em 1943, como sendo inicialmente denominado 

Distúrbio Autístico do Contato Afetivo, como uma condição com características 

afetivas com o meio, solidão autística extrema, inabilidade no uso da linguagem 

para comunicação, presença de boas potencialidades cognitivas, aspecto físico 

aparentemente, normal, comportamentos ritualísticos, início precoce e incidência 

predominante no sexo masculino. Victor Lotter, em 1966, estudou a incidência do 

autismo na população geral e descobriu que, na época, de 4-5 para cada 10.000 

indivíduos apresentavam o quadro.

Gadia, Tuchman e Rotta (2015) indicam que seu índice de incidência poderia 

a incidência de TEA já é em torno de 4-5 para cada 1.000 crianças no mundo. A ocor-

rência de autismo do tipo clássico, por sua vez, se tornou, de vinte anos para cá, de 1 

para cada 1.000 crianças nascidas.  Conforme o DSM V (2013), o autismo poderia ser 

cinco vezes mais comum que a Síndrome de Down e três vezes mais comum que o 

diabetes, chegando a ser 1 em cada 175 nascimentos.

As causas do autismo, segundo Mello (2003), ainda são desconhecidas pela 

Ciência. A hipótese mais aceita, da neurociência, é que a origem esteja em anormalidades 
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em alguma parte do cérebro, de origem genética. Como também pode ser causado ou 

associado a problemas ocorridos durante a gestação, no momento do parto ou ainda 

por rejeição materna. Contudo, a autora esclarece que a hipótese inicial surgida com 

os primeiros estudos da síndrome, principalmente os de cunho psicanalítico, de que a 

origem estaria relacionada apenas à frieza ou rejeição materna, já foi descartada. 

O que talvez chame mais a atenção, além da alta incidência, é que nessa 

sindrome essas defasagens sociais afetivas e cognitivas não se apresentam unifor-

memente em todos os processos cognitivos. Um exemplo disso é a capacidade de 

percepção de sujeitos com autismo. Em geral, sujeitos com autismo têm um ótimo 

situação, como, por exemplo, compreender uma sequência de imagens que consti-

tuem uma história (GARCIA, 2016).

Para Oliver Sacks (1995), descrever o autismo implica em ser converter em um 

“antropólogo em Marte” de forma a desvendar o seu mundo, muitas vezes impene-

como é o relacionamento com uma pessoa autista, pois, até certo ponto, é “[...] um 

ser estranho que se movimenta num plano diferente de existência, [...] uma pessoa 

com a qual não podemos conectar.”. (DAZZANI, 2010, p. 365).

A manifestação dos comportamentos estereotipados por parte das pessoas 

portadoras de autismo é um dos aspectos que assume maior relevo no âmbito 

entre as mesmas e seu ambiente.

Consequentemente, no ensino regular existem muitas limitações sobre como 

atuar com a criança autista em função da precariedade dos sistemas, salas lotadas, 

ambiente físico desfavorável e falta de preparação do professor. Além disso, não 

há como incluir sem promover, de fato, as adaptações curriculares de grande e de 

pequeno porte propostas pelo próprio MEC.

de Asperger são capazes de frequentar uma classe regular com apoios adicionais, 

já outras necessitam do serviço da educação especial, não somente por motivos 

com os mesmos objetivos à de qualquer criança: “[...] desenvolver ao máximo suas 
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possibilidades e competências, favorecer um equilíbrio pessoal o mais harmonioso 

possível, fomentar o bem-estar emocional e aproximar as crianças autistas do 

Para algumas instituições, o fato de receber o aluno especial e matriculá-

lo representa uma forma de inclusão, quando de fato não é assim que pode ser 

denominada. Segundo Mori (2016), o crescimento da rede pública do ensino 

apenas acelerou o processo de seleção das crianças, pois o objetivo não foi incluir 

espaço escolar. Incluir ou não a criança autista na escola regular é uma decisão 

Muitos estudos relatam a importância de que para ser professor de um aluno 

autista, são necessários modelos educacionais que permitam a abordagem de todos 

esses objetivos, mesmo com a falta de comunicação e linguagem e das alterações 

de condutas que seus alunos podem apresentar (MARTINS; FERNANDES; PALHA, 

2017; SCHMIDT, 2007). No entendimento de Rivière (1995), alunos autistas requerem 

ambientes educacionais bastante estruturados.  

No referente à oferta de um ambiente educacional estruturado de ensino 

inclusivo em Teresina, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura possui o “Pro-

“[...] dentro da modalidade de Educação Especial, com o objetivo de acompanhar 

e estimular o desenvolvimento social e psicopedagógico destes, na rede regular de 

ensino, salas comuns.”. (TERESINA, 2016).

As escolas da rede municipal de Ensino Fundamental realizam diagnóstico 

onde são analisados, dentre outros aspectos, aqueles que a criança ou o adolescente 

evidencia maior comprometimento: modo de interação da criança no grupo e com 

objetos do meio físico; desenvolvimento afetivo, social, psicomotor; estruturação 

cognitiva nas diversas áreas do conhecimento. 

Assim, mediante informações coletadas pela escola, é realizada avaliação 

diagnóstica por equipe multidisciplinar (psicopedagogo, psicólogo, pedagogo, as-

sistente social, fonoaudiólogo, neurologista e psiquiatra) e os alunos que apresen-

tam necessidades especiais são encaminhados para as turmas de apoio pedagógico 

frequência de 2 a 3 vezes por semana, perfazendo um total de 4 a 6 horas semanais, 
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conforme avaliação da equipe pedagógica responsável, e funcionam em turnos con-

trários ao ensino regular, sem que haja prejuízo das atividades curriculares.

escola atividades voltadas para as artes, desenho, dramatização, teatro, ritmo, con-

ceitos relativos à lateralidade, discriminação auditiva e visual entre outras, bem como 

ações de articulação e integração com a família no que se refere ao acompanhamento 

ças e/ou adolescentes incluídos no projeto. 

A capacitação dos professores ocorre de forma sistemática e contínua para 

intervir com estratégias metodológicas, respeitando as diferenças culturais, sociais 

e individuais das crianças e adolescentes com necessidades educativas especiais, 

promovendo o desenvolvimento nos aspectos: cognitivo, emocional, lingüístico e 

psicomotor. Durante o ano de 2015, foram acompanhados 2.023 alunos, distribuí-

dos em 81 turmas. Destes, 73,4% foram promovidos para o ano escolar seguinte.

Nesse contexto, sabendo-se do esforço das escolas municipais de Teresina 

em promover a inclusão de crianças autistas no ensino regular de sua rede de 

a prática dos educadores que se veem inseridos da política de inclusão municipal 

e responder a seguinte questão: como nossos educadores percebem a inclusão de 

alunos com autismo, tendo em vista a perspectiva da educação democrática?

Incluir, nessa medida, seria romper o compromisso com uma determinada 

categoria e abrir-se para abranger (compreender) as mais diversas categorias de 

alunos que chegam diariamente ao ambiente escolar. Por isso, a importância de se 

conhecer as percepções do professor teresinense e de sua subjetividade nesse pro-

cesso que é, antes de tudo, acolher e aceitar.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, que visa 

a descrever o modo como os educadores enxergam as questões ligadas à inclusão 

alunos com autismo. Optou-se pela pesquisa de abordagem qualitativa porque 

estimulam os entrevistados a pensarem livremente sobre algum tema, objeto 

ou conceito. Elas fazem emergir aspectos subjetivos e atingem motivações não 
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explícitas, ou mesmo conscientes, de maneira espontânea. Isso possibilita a busca 

pelas percepções e entendimento sobre a natureza geral de uma questão, abrindo 

espaço para a interpretação. 

Segundo Severino (2010), a pesquisa qualitativa trabalha com um universo 

representações sociais dos professores acerca da inclusão de alunos com autismo. 

Tais representações emergem das situações de trabalho, ou seja, no lugar onde se 

efetuam trocas sociais que é a escola e permeiam a práxis educativa em si. Ainda 

conforme Minayo (2002, p. 92), esse tipo de pesquisa se preocupa com:

e atitudes, o que corresponde um espaço mais profundo das relações, dos 
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionali-
zação de variáveis [...].

Para Lüdke e André (1986, p. 99), o estudo qualitativo “[...] se desenvolve 

focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada.”.

Quanto aos seus objetivos, a pesquisa também se delineou como descritiva, 

pois, estudando o fenômeno através dessa abordagem, podemos propor hipóteses 

pretende descrever com exatidão os fatos e fenômenos de determinada realidade.”, 

de modo que o estudo descritivo é utilizado quando a intenção do pesquisador é 

conhecer determinada comunidade, suas características, valores e problemas 

relacionados à cultura (TRIVINOS, 2010, p. 13).

O município de Teresina desenvolve a Educação Inclusiva de alunos com 

necessidades especiais por meio de políticas públicas regulamentadas pelo Plano 

Municipal de Educação e pela Política Municipal de Assistência Social. As ações 

públicas de Educação Especial no município são norteadas pela Constituição Federal 

(inciso III do artigo 208), pelo Estatuto da Criança e do Adolescente Diretrizes (inciso 

II do artigo 208), pela LDBEN/1996 (artigos 58, 59 e 60), pelo Decreto nº 3.298/99, 

que dispõe sobre a Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 
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normas para a Educação Especial na Educação Básica do Sistema Municipal de 

Ensino Teresina.

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC, mediante o Conse-

lho Municipal de Educação de Teresina – CME/THE, é responsável pelas políticas pú-

blicas e ações em Educação Especial na cidade. A rede de ensino é composta por 145 

escolas regulares e 49 inclusivas. Das 194 escolas, 21 possuem acesso físico às pes-

69.492 alunos, sendo 3.562 da Educação Infantil e 65.930 do Ensino Fundamental. 

Desse total, 2.023 alunos são portadores de necessidades especiais matri-

culados no Ensino Fundamental, dos quais existem atualmente 144 alunos catego-

rizados como portadores do Transtorno do Espectro Autista. O valor destinado à 

rede regular de ensino. 

As modalidades de atendimento aos alunos com necessidades especiais 

mais utilizadas são as turmas comuns com apoio da Educação Especial e as classes 

especiais. Há, ainda, em menor número, algumas instituições conveniadas. Nesse 

trabalho, têm 54 professores habilitados em Educação Especial/Inclusiva. A forma-

dos com apoio do MEC.

Nesse contexto, os sujeitos intervenientes nesta pesquisa foram doze pro-

fessores do Ensino Fundamental de dez escolas da rede pública regular municipal 

localizadas no perímetro urbano da cidade de Teresina-Piauí, que possuíam alunos 

com diagnóstico de autismo incluídos nas suas turmas. 

O mapeamento foi realizado primeiramente mediante contato telefônico com 

a Secretaria Municipal de Educação e Cultura da cidade de Teresina – SEMEC e com os 

diretores e/ou coordenadores das escolas com alunos autistas incluídos na instituição. 

O momento seguinte constitui-se de visitas às escolas para o primeiro contato com 

os professores desses alunos. O mapeamento revelou um total de 25 alunos com 

autismo incluídos em anos regulares na zona sudeste da capital. Por este motivo, o 

estudo restringiu-se somente às escolas onde o quadro foi constatado. 

No referente aos dados socioeconômicos dos participantes, de um universo 

de 12 professores, contou-se com uma amostra de maioria composta por mulheres 

(7) e minoria por homens (5). Tal fato denota uma acentuada predominância 
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de mulheres na carreira de docente, o que corrobora com dados da Sinopse do 

de 2010, onde existem quase 2 milhões de professores, dos quais mais de 1,6 milhão 

são do sexo feminino (81%).   

Quanto à idade, a pesquisa apontou para uma amostra de adultos na meia-idade 

(entre 45 e 55 anos), tendo em vista que o maior percentual, ou seja, 58,3% (7) dos 

professores concentram-se na referida faixa etária. O restante da amostra 42,7% (5) 

está na faixa etária de jovens adultos, entre 25 e 35 anos. 

O tempo de magistério é entre 10 anos e 15 anos na maioria da amostra (66,6%, 

8 professores), 16,7% (2 professores) apresentaram mais de 15 anos na atuação no 

quisas do IBGE acerca da cor da população brasileira. Os outros 25% (3 professores) 

se declararam negros e nenhum se declarou caucasiano. 83,3% (10 professores) dos 

professores se declararam casados.

iniciaram e concluíram a Educação Superior em universidades públicas. 66,7% dos 

professores (8) tem especialização, sendo que nenhum destes é em Educação Espe-

cial ou Inclusiva. Nenhum professor possui pós-graduação stricto sensu!

que propõe alterações nos processos de formação dos professores: a exigência de 

formação superior para ingresso na carreira docente, porém ainda são baixos os ín-

dices da formação continuada.

A formação/titulação em si também não pode ser considerada um indicador 

conômico destes professores evidencia que, mesmo tendo titulação superior, a remu-

neração destes professores é bastante baixa, sendo que estes 66,7% dos professores 

com titulação de especialista recebem apenas três salários mínimos, mesmo patamar 

remunerativo dos 33,3% que não possuem a mesma titulação. O município de Tere-

sina segue as recomendações do MEC e oferece Plano de Carreira Docente aos pro-

fessores do quadro de magistério municipal e os admite mediante concurso público. 

Porém, nota-se que o incentivo do ponto de vista remuneratório ainda é pouco para 

incentivar uma boa parte dos professores a buscarem formações continuadas.
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Instrumentos

Os dados foram recolhidos junto aos atores sociais mediante entrevistas se-

miestruturadas que partiram de um roteiro com questões relativas à inclusão de 

de realização aconteceu de setembro de 2015 a janeiro de 2016. 

Este roteiro de entrevistas não constou de categoriais estabelecidas. Elas 

emergiram da análise de conteúdo das falas dos professores. As entrevistas coletaram 

vas e representações dos professores acerca da inclusão de alunos com autismo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a realização das sínteses descritivas e interpretativas das entrevistas, 

utilizou-se como método a análise de conteúdo de Bardin (1999). A análise de con-

teúdo permite fazer inferências, as quais, de acordo com Bardin (1999, p. 03), são 

“[...] operações lógicas, pelas quais se admite uma proposição em virtude de sua 

ligação com outras proposições já aceitas como verdadeiras.”. 

Para o tratamento dos dados, a técnica da análise temática ou categorial foi utili-

zada e, de acordo com Bardin (1999), baseia-se em operações de desmembramento do 

texto em unidades, ou seja, descobrir os diferentes núcleos de sentido que constituem 

a comunicação, e, posteriormente, realizar o seu reagrupamento em classes ou catego-

rias. As categorias que emergiram foram elaboradas a partir da leitura das entrevistas, 

após a sua aplicação. Fizeram parte das análises as seguintes categorias resultantes:
a) Conceito de autismo;
b) A perspectiva dos professores acerca da inclusão do autista; e

Desta forma, os procedimentos metodológicos da nossa análise de conteúdo 

tendo por isso um caráter puramente descritivo/exploratório (BARDIN, 1999): “[...] 

os resultados são devidos unicamente à metodologia de análise, estando isenta de 

qualquer referência a um quadro teórico pré-estabelecido.”. 

Devemos começar por colocar em evidência as propriedades dos textos pro-

transformações que devem ser interpretadas de forma a permitir uma caracteriza-

ção dos comportamentos observados.
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Conceito de Autismo

professores para conceituar o autismo. Os professores buscaram na sua formação 

que nunca haviam trabalhado com alunos tão diferentes. Por meio das entrevistas 

dos professores, foi possível observar o desconhecimento acerca do tema.

Uma parte dos professores relatou também nunca terem trabalhado com 

alunos “especiais”, o que poderia remeter a ideia de uma escola que está presa a cri-

térios e aptidões para a aprendizagem, ou seja, uma escola que acredita que todos 

os alunos aprendem do mesmo jeito e no mesmo tempo e são todos iguais. Essa 

questão reporta-nos à representação social de um aluno modelo, pressupondo que 

existe uma uniformidade para a apropriação do saber (COSME; TRINDADE, 2007). 

Nunca trabalhei com um aluno assim. Eu pensava que o autista era mes-
ma coisa que louco, quando vi “C” se debatendo. Depois que fui pesquisar. 
Não vi nada disso na graduação... (Professor 4).

Faço 40 horas, não tenho muito tempo pra ler não e não vi isso no meu 
curso. Mas acho que autismo é viver em outro mundo. Percebo que eles 
vivem numa realidade paralela e tento trazer ele pra nossa, fazer ele inte-
ragir com os coleguinhas... (Professor 8).

Antes do “D” chegar na minha sala, sinceridade, já tinha ouvido falar, 
mas não sabia que autismo era assim. É muito difícil chegar nele, fazer 
ele aprender. Ele nem fala comigo, não olha pro quadro... (Professor 12).  

Na tentativa de conceituarem o autismo, os professores referiram-se a esses 

alunos como vivendo em um “mundo próprio”, que se encontram fora da realidade. 

desprezando assim as suas singularidades e o modo como esses sujeitos se apresen-

tam no mundo (SILVA, 2016).

A perspectiva dos professores acerca da Inclusão do autista

Na segunda categoria de análise que contempla a ótica dos professores 

acerca da inclusão de alunos com autismo, os mesmos se posicionaram dizendo 

que a inclusão serve somente para a integração desses alunos. Ao dizerem isto os 

professores estão depositando no aluno autista uma ótica do não aprender, ou seja, 

ele apenas aprenderia a conviver em sociedade e a escola permaneceria isenta de 

rever sua prática frente à diversidade de seus alunos, com vistas à aprendizagem.
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Os professores, ao verem na socialização a única razão para a inclusão de 

alunos com psicose e autismo, fecham aí uma ideia, um conceito e, com isso, dei-

xam de vislumbrar, por exemplo, que a exclusão desses alunos possa estar ligada a 

fatores sociais em ação nos processos de ensino, bem como a fatores provenientes 

todos os alunos e que, por diversas razões, têm sido excluídos, abandonando preco-

cemente a educação escolar:

praticamente nada para ele em termos de conhecimento. Ele não apren-
deu nada em termos de conteúdo. (Professor 5)

A gente procura sempre priorizar isso: a integração entre os alunos espe-
ciais e os outros. Então, a gente tenta sempre estar desenvolvendo essa 
questão da socialização, da integração aluno/sociedade. (Professor 9)

Sinceramente? Eu passo ele e pronto. Ele não tem condições de aprender. 
Pra mim escolas especiais são melhores para ele. O coitado aqui só sofre... 
(Professor 2).

Assim, apesar de constatar que uma das representações sociais, acerca da 

aprendizagem dos alunos com autismo, é a de que a socialização é o objetivo prin-

cipal da escolarização desses alunos, sua integração às normas sociais, e não uma 

busca de se adequar a escola e sua prática pedagógica às necessidades desses alu-

SANTOS; VIEIRA, 2016). 

Também podemos perceber uma preocupação quanto ao ensino dos 

conteúdos escolares, mas em relação à inadequação ao nível de aprendizagem 

esperado, o “padrão normal” e não uma busca por métodos individualizados e 

Outro ponto de destaque é que a chegada de uma criança com autismo na 

escola provoca uma série de questionamentos sobre o funcionamento geral da ins-

tituição e sobre a dinâmica em sala de aula. Isso causa resistências, pois desloca 

as pessoas de seus lugares, fazendo-as se perguntarem sobre os caminhos que a 

educação está tomando para atender os alunos que, supostamente, não aprendem 

(MONTEIRO, 2016).
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A terceira categoria de análise, portanto, abordou a opinião dos professores a 

respeito de como deveria ser feita por eles mesmos para garantir a inclusão de alunos 

com autismo. Os professores deixaram transparecer a ideia de que estar preparado 

para trabalhar com esses alunos é uma condição alcançada a partir de uma formação 

estes atualmente invistam em formação continuada, já que a escola e o município, 

segundo suas percepções, não tem dado o destaque que o assunto merece:

Me diz como se começa a construir uma casa pelo teto? Essa tal de inclu-
são nos foi imposta sem sequer haver inclusão no meu currículo, quando 

dade de aprendizagem, veja autismo! (Professor 1).

Professor nesse país não tem valor nenhum. Vem o MEC e nos obriga a 
incluir. Mas nunca me foi ensinado como incluir. O que devo fazer, o que, 

Eu, sinceramente não sei o que fazer. Só sei que tenho que aceitar esse 
aluno na minha sala e fazer ele aprender. Mas não sei como. Eu passo o 
aluno de ano e pronto. (Professor 10).

Você é psicóloga né? Sei que não é economista. Mas vê se me entende! 
Você sabe quanto ganha um professor aqui???  O povo fala que a culpa é 
nossa de não conseguir incluir o aluno. Mas eu não tive na minha gradua-
ção nenhuma disciplina sobre isso. Nem a sua Psicologia me falou nisso. 
Aí, o governo não ajuda muito. Tem só palestra. Se quiser curso, especia-
lização, tem que pagar ou tem vaga paga, mas é pra poucos. Eu ganho 
pouco pra isso.  (Professor 3).

ber lidar com o enigma, com o diferente, com aquilo que desloca o professor do 

lugar que pensa ocupar, da sua função enquanto educador, de sua formação que 

não abrangeu a teoria e prática da Educação Inclusiva. Uma realidade que lhes é im-

posta em sala de aula, com o dever de acolher, de atuar, sem ter lhes dado a chance 

de aprender a atuar nela (SILVA, 2016).  A questão da formação docente é um ponto 

mas requer uma certa transcendência dessas competências, no sentido de que o 

professor possa trabalhar as representações sobre o ofício de ser mestre. 

Voltolini (2004 apud ALVES, 2005, p. 87) declara que: “Não basta dizer ao 

professor como deve fazer com o autista. Não se produz o novo assim. É preciso 

representações acerca da inclusão de alunos com psicose e autismo. Esta poderá ser 
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uma proposta de trabalho para os professores que se dispuserem a falar de si e das 

suas representações, contribuindo, assim, para o processo de sua própria formação 

(GUARESCHI; ALVES; NAUJORKS, 2016).

A problemática, pois, não está somente no fato de incluir o autista na escola 

de ensino regular, mas buscar novos procedimentos e repensar a formação dos edu-

cadores para garantir a qualidade educacional para todos os alunos. O educador é 

uma referência para o aluno, a sua formação enfatiza o seu papel, tanto na constru-

ção do conhecimento, como na formação de atitudes e valores do cidadão (ROCHA; 

MARQUEZINE; SANCHES, 2003).  

Mas os educadores não aprendem apenas empiricamente, é necessária 

formação interdisciplinar para ampliar os conhecimentos e realizar troca de expe-

riências, e desta forma contribuir para uma sociedade mais cidadã e solidária. Isso 

perpassa não só pela inclusão de disciplinas sobre a temática na graduação, mas 

também possibilitar esses professores uma formação continuada teórica – prática 

sobre a temática (MONTEIRO, 2016).

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao se percorrer a história da psicologia moderna, notamos que, ao longo dos três 

últimos séculos, a psicologia sempre buscou atuar sobre os aspectos, especialmente os 

educacionais, das pessoas que apresentam Necessidades Educacionais Especiais, seja 

da área ou mesmo de áreas que se utilizam das construções dos conhecimentos sobre a 

população com características físicas, psicológicas e sociais de público.

Acompanhando esse movimento, a Psicologia passa a se ocupar, cada vez mais, 

da discussão sobre as práticas inclusivas de certos segmentos populacionais – pessoas 

“loucos”... – sobretudo em instituições educativas, problematizando a segregação 

vivida por essas pessoas.

Nesse sentido, a Psicologia tem se colocado como uma ponte, um apoio junto aos 

educadores. Deve fomentar, propiciar e promover as Políticas Educacionais de Inclusão, 

diante da complexidade resultante das políticas inclusivas, reinventado suas práticas.

Considera-se relevante que os psicólogos, especialmente os escolares e edu-

cacionais, promoverem formas de ajudar a compreender os cenários implicados 
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nessas políticas, suas contradições e seus efeitos nas práticas escolares e nos pro-

cessos de produção subjetiva decorrentes nos docentes. Esses elementos podem 

elucidar uma análise crítica das condições concretas que o docente depara-se ao 

A Psicologia inserida dentro das políticas públicas de inclusão entende que 

educar para a diversidade é um princípio basilar, não se refere apenas a um grupo 

envolvendo todos os grupos que historicamente foram excluídos da sociedade e in-

cluídos de forma marginal nos diferentes espaços educacionais brasileiros.

direito de usufruir os benefícios do ambiente escolar. Contudo, existência de leis não é 

garantia de que as mesmas sejam satisfatoriamente implementadas. No caso da inclu-

são, é necessário viabilizar sua efetivação tanto na escola como na sociedade. É preciso 

parar com a criação de novas leis e começar a pensar em como torná-las possíveis.

Os resultados deste estudo, mesmo em uma cidade que levanta a bandeira da 

inclusão, apontam que a inclusão ainda tem muitos obstáculos expressivos a serem su-

perados, especialmente no referente aos alunos autistas. Além de uma nova reformula-

ção ideológica, social e escolar, o que, por si só demandaria trabalho bastante, existem 

outros problemas a serem considerados, como, por exemplo, a pressão em incluir, sem 

haver formação inicial e continuada aos nossos professores sobre o assunto. 

Ao tocar no aspecto das práticas educativas, inclusivas ou não, é necessário 

destacar a importância que a formação do professor que atuará com os autistas. Até 

recentemente, somente os professores que possuíam um interesse pela Educação 

Infelizmente, a demanda da inclusão chega às escolas antes da preparação 

programas de formação continuada, contrariando as próprias diretrizes do MEC 

imprescindíveis para a evolução dos alunos, e isso o professor só consegue planejar 

e desenvolver quando tem acesso ao referencial teórico e a assessoria pedagógica 

adequados. A prática pedagógica é um elemento-chave na transformação da 

patentemente acentuado na fala dos professores entrevistados.
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Como destaca Sant’ana (2005), é preciso que se deixe de impor slogans, 

estatísticas, campanhas publicitárias e etc. e se procure consolidar intenções 

realísticas com uma política educacional objetiva e voltada para a inclusão social, 

que perpasse pela formação, mas também pela conscientização. Nessa perspectiva, 

o aluno incluído não é de determinada professora ou da Educação Especial, mas, sim, 

de toda a sociedade! Então, a inclusão educacional passa a ser de responsabilidade 

de todos, assim como a luta e a responsabilidade para garanti-la. 

Diante desta perspectiva, o modelo de escola inclusiva demanda uma 

nova postura do sistema educacional e político, que invista em formação e não 

em números. Porém, para que o modelo escolar inclusivo realmente se efetive, é 

necessária a participação de todas as esferas sociais, não somente a escola e os 

professores, contestando o paradigma inclusivo atual, o qual, já está mais do que 

provado, não tem dado conta de promover a inclusão no sentido de igualdade de 

tratamento, oportunidades e de respeito às diferenças.

A proposta de inclusão tal como foi abordada na pesquisa tem seus aspectos 

favoráveis, mas há também os desfavoráveis. De forma equivocada, muitos pro-

o aluno com necessidades especiais matriculado em uma classe regular, porém a 

inclusão escolar vai muito além de uma inclusão física. É necessário que, na inclusão 

escolar, o aluno especial se desenvolva, que ele aprenda, tal como os demais alunos. 

em classes comuns do ensino regular. Novas pesquisas realizadas em outras regiões 

podem chegar a outros resultados, diferentes dos aqui apresentados. Desta forma, 

existem vários caminhos a percorrer ainda sobre o tema inclusão, mas esta pesquisa 

se constitui em um deles. Espera-se que o presente estudo seja fonte de inspiração 

para outros pesquisadores e fomente mudanças no pensar e no agir dos educadores 

quando o assunto é a inclusão, em especial, do aluno autista.
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UM APRENDIZ A CAMINHO DO ESQUECIMENTO 
Luiz Botelho Albuquerque

Ah, a velhice... seria tão bom se pudéssemos escapar dela que 
não fosse pela morte na juventude!

UMAS PERIPÉCIAS

Pois muito bem, contemplo minha trajetória procurando ver nela algumas 

regularidades que possam ajudar aqueles se iniciam agora em um processo similar, 

isto de passar de aprendiz a ajudante de aprendizagem.

Nesta breve narrativa de formação, procurarei desvelar os caminhos que me 

trouxeram até aqui, a esta posição acadêmica de Professor Associado numa Universi-

dade Federal, e que sentidos atribuo a esta trajetória.

Minha origem vincula-se às famílias que, na passagem do século XIX ao XX, fo-

escravidão, a instalação da República, a Revolução de 30, a 2ª Guerra Mundial, a cons-

trução de Brasília e a industrialização impuseram às populações brasileira e nordestina. 

Em Teresina, cursei o então ensino primário no Grupo Modelo do Instituto de 

Educação do Estado do Piauí, edifício escolar da melhor qualidade, correspondendo 

a um ideal educativo dos anos 1920. Iniciei meus estudos musicais com o Maestro 

Miguel Lima, cidadão fortalezense excelente no violão. A ele se seguiram aulas de 

bandolim e violino, a cargo da Professora Maria Mendes.

Com minha família, fui um dos milhões de nordestinos que, a partir dos anos 

60, migraram em busca de melhores condições de vida, educação, trabalho, alimen-

tação e saúde na região em que se construía, naquela época, a nova capital do Brasil. 

Fixamos residência inicialmente em Goiânia, capital do Estado de Goiás. Ali 

completei o Ensino Médio e dei continuidade aos estudos musicais iniciados em 

Teresina, no Piauí. 

Foram duas experiências formadoras fundamentais. 

A primeira, na Escola regular, aprendi o que é ser nordestino, coisa que não 

sabia que era até ser confrontado com outra cultura e ser levado a me perceber 

como o “de fora”, o que falava diferente. A voz como indicador de distinção social 

e espacial me distinguia negativamente. Incidentalmente vi também um pouco de 

Matemática, Física, Química, Biologia, Português, Estudos Sociais.
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A segunda, no Conservatório de Música, as diferenças foram ainda mais ex-

traordinárias: o contato com o habitus conservatorial pode ser uma experiência de-

vastadora para quem tem Luiz Gonzaga e Caymmi como referências estéticas. So-

brevivi incorporando o novo habitus. Da sanfona ao piano; do bandolim ao violino; 

do calor escaldante às noites frígidas; da seca às chuvas de semanas. 

Aprender conteúdos, aprender a aprender em situações novas, aprender 

a mudar. Incorporar novo habitus, nova cultura, nova maneira de pensar, vestir, 

comer, andar, rir, lembrar. Aprender, aprender.

professor de música na Fundação Educacional do Distrito Federal. Nunca serei 

pude apreciar inteligências privilegiadas operando cotidianamente. Perdi muito de 

minha ingenuidade a respeito da vida na corte e na academia. Algumas das lutas me 

deixaram desnorteado. Hoje sei que é apenas o campo operando a pleno vapor nas 

proximidades dos centros de poder. 

Vi também, de perto, a estupidez da violência da ditadura em sua implantação 

e apogeu. 

A partir dos anos 70, inicia-se uma etapa de expansão das Universidades 

Federais. É neste contexto que tive uma experiência formadora da maior relevância: 

convidado a propor um curso de formação de professores de Educação Artística 

numa universidade que então se instalava, a Universidade Federal do Piauí, na qual 

trabalhei as duas décadas seguintes e pude desempenhar diversas funções. Esta foi 

uma experiência formadora extraordinária para aquele jovem professor, impaciente, 

inábil, que pensava em salvar o mundo com algumas canções. 

A vida me guardava algumas surpresas formadoras. 

do Rio Grande do Sul, sob a orientação de Alceu Ferraro. Alceu me aproximou de 

Bourdieu. Aprendi também muito com Paulo Schütz, os projetos de maior alcance, 

a logística, a análise estatística, o apoio de computadores. 

Foi então que um grave acidente rodoviário destruiu grande parte de minha 

vida, um evento que me é difícil de tratar ainda hoje. 

na Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, sob a orientação de David B. Bills. 

Foram quatro anos de intensa atividade formadora. Novamente, eu era o “de fora”, 
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realmente o estrangeiro, com domínio precário da língua. Se as noites eram frescas 

em Brasília, em Iowa City ligava o aquecedor em outubro e desligava em março do 

ano seguinte.

Aqui também encontrei um ambiente acolhedor e estimulante que me relaciona 

às minhas experiências formadoras contemporâneas. Tenho hoje a felicidade 

de aprender com aqueles com os quais trabalho cotidianamente nos cursos de 

graduação e pós-graduação. É algo emocionante: eu me vejo neles, nos meus vários 

momentos de formação! 

Com as mudanças que o tempo inevitavelmente impõe, eu me vejo 

novamente sentado naquelas cadeiras, vendo por seus olhos, duvidando como eu 

duvidava, esperançosos, generosos, ávidos, ansiosos a respeito de um futuro que é 

crescentemente incerto. 

Alguns me espantam pela juventude: vários estudantes de 16 e 17 anos que se 

preparam para a docência, também como eu, muitos jovens, já carregam encargos 

familiares e procuram meios de sobrevivência nesta tenra idade.

ALGUMA ARTICULAÇÃO

Que sentido tem uma experiência como a que descrevi brevemente acima? 

Como ela poderia ajudar aqueles que agora iniciam sua trajetória formadora? É 

possível uma tal interferência?

Procuramos, no âmbito do Laboratório de Epistemologia da Música, 

entender este processo a partir da junção de duas tradições de investigação: a 

História de Vida em Formação e a Praxiologia. 

As Histórias de Vida de Professores têm se revelado poderosas ferramentas 

para esclarecer e iluminar o processo de constituição do habitus docente. A Praxio-

logia esclarece o processo mesmo de constituição cognitiva, física, ético-político-

moral, e afetiva do Professor no estudante.

Os professores partilham algo em seus processos formativos que vai além 

das dimensões curriculares e disciplinares de seus cursos. 

A experiência formadora mediática que me foi possível realizar se deu 

mediante o rádio. Minha formação estética, a formação de meu gosto musical 

se deu ouvindo rádio, além de poucos outros eventos de música ao vivo. Hoje, a 
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experiência de potencial aspecto formador disponível é a internet, com mais 

recursos do que é possível discutir aqui.

Entre rádio e internet há uma distância enorme e evidente. Mas como os 

novos educadores em formação incorporam ao seu habitus docente também em 

aprendizagem que está sendo construída? Como a noção de realidade virtual está 

sendo incorporada por estes futuros professores?

Internalizar desde o início que, para o professor, aprender é uma aventura 

perene. E que vai muito além dos aspectos cognitivos, da razão e da memória. 

Especialmente para aqueles que se interessam pela docência da música, a 

compreensão da memória corporal, memória muscular, construída ao longo da 

Da mesma maneira, a seleção do repertório como exercício de opções ético-

políticas, além das afetivas. Na seleção de um programa de concertos, por exemplo, 

se explicitam os valores e preferências sociais, além das sobrevivências estéticas de 

uma formação colonizada, típica do habitus conservatorial.

Iluminar a constituição do gosto estético é outro aspecto da maior relevância 

Procurei evidenciar que um gosto musical baseado nas experiências de so-

cialização primária com Luiz Gonzaga e Dorival Caymmi foi confrontado com outra 

construção baseada em Bach, Mozart, Beethoven. Baião, xote, xaxado e canções 

praieiras são confrontadas com missas, fugas, sonatas e concertos. Bom gosto e 

mau gosto eram frequentemente confrontados, e mais de uma vez eu me senti sem 

argumentos para sustentar aquilo que me parecia o melhor do saber local.

Durante séculos difundiu-se a ideologia do dom, do talento inato, uma das 

dimensões do qual é o bom gosto. Esta construção está intimamente vinculada a 

minações sociais e econômicas. Assim, o dom e a arte pela arte se associam para 

garantir o monopólio dos saberes e práticas elevados, de bom gosto, elitistas, de 

boa família.

A formação docente se depara assim com sobrevivências de uma ideologia 

colonializada e colonizadora das quais não escaparemos se ignorarmos sua natureza 
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Os aspectos discutidos nos parágrafos acima revelam a constituição do meu 

habitus

gumas daquelas determinações estruturais ainda operam? Há alguma solidariedade 

nhos de autonomia em sala de aula? Incorporamos as inovações de forma criadora? 

Temos perspectivas salariais mais decentes e compatíveis com o que fazemos? O pro-

fessor tem um lugar social diferente daquele que encontrei em minha trajetória? 

CONCLUSÃO AFETIVA

Aprendi. Confesso. 

Fui um leitor ávido; preferia a leitura a quase tudo, inclusive ao sono. Talvez, 

por isso, tenha ido academicamente muito mais longe do que poderiam fazer supor 

minhas origens familiares naquelas cidadezinhas remotas no sul do Maranhão. 

Já esqueci muito; e aprendo ainda hoje. Talvez continue a aprender ainda por 

algum tempo. 

Depois é o esquecer. 

Enquanto ainda me lembro, quero declarar minha gratidão a todos os que 

estiveram comigo nesta travessia de mais de 60 anos sempre dentro da escola. De 

muitos a memória já se desvaneceu; entretanto, como gostaria de ver ainda uma 

última vez Nikolau, Terraza, Schurmann, Conrado, Galvão, Glacy, Marilia, Vanda, 

mostrar a cada um o reconhecimento e a valorização por sua generosidade para 

com aquele jovem ignorante e tosco que eu era, e que na busca desenfreada pelo 

saber muitas vezes deve tê-los deixado perplexos.

Quero agradecer também a todos que, no trabalho cotidiano, me chamam 

de mestre, professor e outros termos que decorrem da amizade carinhosa. Recebo 

crescer. Eu também me vejo neles, a meio caminho da maturidade, com projetos 

E, nesta contemplação, sinto uma pontinha de tristeza, aquela tristeza dos 

velhos que hesitam em dar o último passo na esperança de ver aonde vão dar tantos 

sonhos que sonhamos juntos nestes tempos. 

E assim espero manter, até a última batida, este coração de estudante, 

sempre aprendiz. 
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APRENDIZES EM MÚLTIPLOS ESPAÇOS-TEMPOS 
Paulo Meireles Barguil

Cada pessoa desenvolve na sua história olhares, sentimentos, movimentos, 

cer a complexidade, portanto, é essencial por vários motivos, dentre os quais destaco a 

relações de um fenômeno, daí resultando a necessidade de humildade e persistência 

no sentido de ampliá-la, o que contribui para um existir mais conectado com o Cosmos.

o eixo Aprendiz, Docência e Escola, do qual participo no Programa de Pós-Graduação em 

Educação, da Faculdade de Educação, da Universidade Federal do Ceará. São inúmeros os 

texto lhe ajude a melhor entendê-los e, assim, empreender as transformações. 

No que se refere à Educação escolar, defendo ser cada vez necessária a dedi-

as mesmas no sentido de trilhar veredas que contemplem a complexidade do Ho-

mem, o qual só pode ser entendido na sua inserção social.

Sangrando

Luís Gonzaga Júnior

Quando eu soltar a minha voz por favor entenda
Que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando
Coração na boca, peito aberto vou sangrando
São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando

Quando eu abrir minha garganta essa força tanta
Tudo que você ouvir esteja certa que estarei vivendo
Veja o brilho dos meus olhos e o tremor nas minhas mãos
E o meu corpo tão suado transbordando toda raça e emoção

E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso não se espante
Cante que o teu canto é minha força pra cantar
Quando eu soltar a minha voz por favor entenda
É apenas o meu jeito de viver o que é amar
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Partilharei interpretações sobre a relação Homem–Mundo, condição indispen-

sável para qualquer fenômeno educativo. Aprender e ensinar ocorrem em múltiplos 

acontece fora e dentro da escola. 

materialize sua aspiração ontológica – transforme em realidade o seu potencial – 

sendo, por isso, necessário aprender, ou seja, expandir-se em todas as dimensões.

Entendo que a Humanidade e, por conseguinte, a Educação estão em 

momentos tribulados, os quais exprimem que os seus métodos e produtos, de modo 

geral, não são mais adequados, mormente em virtude de várias desigualdades, 

algumas seculares. Escapa do propósito desta redação contemplar diretamente os 

aspectos sociais, motivo pelo qual me debruçarei nos aspectos educacionais, que 

precisam ser considerados na sua intensa relação com a realidade mais ampla.

É prerrogativa do professor investigar, individual e coletivamente, os fatores 

que contribuem para esse panorama, com o objetivo de elaborar diagnóstico e esboçar 

opções, mediante planejamento, para mudá-lo, ciente de que a incerteza é uma das 

características da natureza... Este artigo apresenta alguns de meus achados, os quais 

espero que contribuam com a nossa caminhada!

HOMEM: APRENDIZ DA VIDA EM VÁRIOS ESPAÇOS-TEMPOS

Proponho-me, nessa seção, a investigar sutis ligações que o ser humano 

estabelece com o meio-ambiente, produzindo, assim, cultura. Acredito ser 

necessária uma perspectiva mais ampla para que se compreenda a dinâmica 

ocorrente no espaço escolar, o que abordarei mais na frente.

A etimologia do vocábulo Educação está vinculada a dois vocábulos latinos: 

educare – orientar, nutrir, decidir num sentido externo, levando o indivíduo de um 

ponto onde ele se encontra para outro que se deseja alcançar – e educere – conduzir, 

promover o surgimento de dentro para fora das potencialidades que o indivíduo 

possui (TELES; MENDONÇA, 2006, p. 160).

Cada uma dessas concepções leva a itinerários, proezas recheados de sen-

timentos, pensamentos, agimentos1 e descobertas bem distintos... Haverá quem 

defenda que essas noções são excludentes, bem como existirá quem diga que elas 

são conciliáveis, que se pode aproveitar o que de bom existe numa e noutra... 

1  Neologismo criado por mim. É um substantivo do verbo agir.
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Enquanto educare pressupõe a necessidade de o Homem ser guiado por 

uma força externa, educere sugere que ele já nasce com o que precisa para se 

desenvolver. Ambas reconhecem os dois elementos constituintes – o Homem 

e o ambiente – sendo a equação entre eles a brincadeira de artistas, cientistas, 

Esse mundo
Vange Leonel e Cilmara Bedaque

Bem-vindos, bem-vindos aqui
O trem já vai partir

Desarmem suas tendas
Temos muito a descobrir
Não há um lugar no mundo
Onde não podemos ir

Peguem suas máscaras
Nós vamos por aí
Mostrar como somos tolos
E como podemos nos divertir

Não vamos ter medo
Só porque podemos pintar o rosto

Esse mundo vai nos ver brincar
Esse mundo vai nos ver sorrir
Esse mundo vai nos ver cantar
Esse mundo vai ouvir dizer

Bem-vindos, bem-vindos aqui
Esqueçam suas mágoas 
E tudo que não vai servir 
Não importa se somos poucos
Não precisamos mentir, não

Esse mundo vai nos ver brincar
Esse mundo vai nos ver sorrir
Esse mundo vai nos ver cantar
Esse mundo, esse mundo
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O mundo é repleto de mistérios, à espera de serem descobertos... Ao aceitar 

o convite da vida para desvelar segredos, a pessoa se torna cada vez mais próxima, 

íntima daquela. Por mais paradoxal que possa ser, quanto mais a Humanidade co-

nhece algo, mais percebe que existem outros segredos... Essa jornada em busca da 

compreensão só é possível para quem admite que ignora, não sabe. A aprendiza-

gem, por conseguinte, só acontece para quem é humilde, está aberto ao Universo.

Para aprender sobre o mundo – externo e interno, material e imaterial – a 

Humanidade, há milênios, dispõe de múltiplos espaços-tempos. As lições variam: 

algumas são mais fáceis e rápidas, outras são mais demoradas, seja em virtude da 

complexidade das mesmas, seja em virtude da recusa do aprendiz em abandonar 

um saber, mesmo quando esse se revela superado.

Na nossa alvorada histórica, todas as pessoas da comunidade eram envolvidas 

nos processos de aprendizagem e de ensino, que contemplavam principalmente 

aspectos relacionados à sobrevivência: comida, moradia e proteção. Aprender e 

ensinar, portanto, aconteciam na vida, mediante variadas ações humanas: vendo, 

fazendo, explicando, perguntando, avaliando... Os sentidos – visão, olfato, tato, 

audição e paladar – eram essenciais, pois conectavam o indivíduo ao mundo.

Durante a sua jornada, a Humanidade, interagindo em distintos espaços-

tempos, únicos em virtude de suas características, desenvolveu diversos conheci-

O Homem, um dos seres mais complexos da natureza, tem desenvolvido, ao 

longo da sua breve existência, uma série de ações educativas, as quais se caracteri-

zam pela dilatação da sua capacidade de interagir com o ambiente, aqui entendido 

como tudo o que nele há. Ampliar a consciência de si, distinto, mas profundamente 

cando, dentre outros aspectos, as suas interações sociais. Em múltiplos espaços-

tempos (Grécia, Roma, Índia, China...), sistemas escolares foram criados, com o 

objetivo de preparar as novas gerações para determinadas áreas, de modo especial, 

para a guerra, a política e a religião.

A ampliação das informações sensoriais e da capacidade de interpretá-las 

demandou a criação de estratégias de propagar o conhecido escolhido e, às vezes, 

de silenciar o conhecido renegado... Cada pessoa é um espécime extremamente 
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complexo, fruto de bilhões de anos de incremento das suas estruturas biológicas e 

respectivos vínculos, que têm sido mais compreendidos nas últimas décadas. 

A interação Homem-ambiente acontece em três níveis, que se expressa 

em distintas regiões do cérebro – sensorial, motora e associativa (HERCULANO-

HOUZEL, 2010). As peculiaridades de cada uma dessas regiões e os emaranhados 

vínculos entre elas estão sendo, aos poucos, decifrados, permitindo que o Homem 

estabeleça relações intra e interpessoais mais harmônica, mais amorosas. 

Impressiona-me o fato de que a palavra amor seja um vocábulo raro nas publicações 

sobre Educação, as quais, infelizmente, privilegiam a dimensão racional. 

Avalio que essa omissão revela quão distante a Humanidade está da sua fonte 

as mudanças que tanto anseia. A compreensão gradual desses enigmas a conduz 

à ampliação da sua consciência cósmica e, assim, ao desenvolvimento espiritual. 

O que temos assistido nas sociedades modernas é o excesso de atividades 

referentes às regiões motora e associativa – notadamente essa última impulsionada 

pelos avanços tecnológicos. Esse tipo de comportamento compulsivo conduz o ser 

humano à exaustão e aprofunda a sensação de falta de sentido na vida, afastando-o 

do seu equilíbrio, que se revela no sentimento de abandono e carência.

No início da década de 1990, o neurocientista Paul MacLean (1913-2007) pos-

tulou que o cérebro humano é dividido em 3 unidades distintas – reptiliano, límbico 

e neocórtex – sendo que cada uma delas representa um momento da evolução dos 

vertebrados. A primeira camada, a reptiliana, está associada à sobrevivência (lutar 

ou fugir), auto-preservação. É a porção instintiva do cérebro, responsável por re-

descanso, proteção e sexo. A segunda camada, a límbica, está ligada às emoções 

(ira, pavor, paixão, amor, ódio, alegria e tristeza). É a parcela emocional do cérebro, 

responsável pelo sentir. A terceira camada, o neocórtex, está relacionada à abstra-

ção, à linguagem simbólica, à invenção. É o pedaço racional do cérebro, responsável 

pelo pensar. Essa teoria de MacLean é conhecida como cérebro trino.

No âmbito social, as relações baseadas na luta desenfreada pelo poder 

e o consumismo expressam essa desarmonia. Romper esse círculo vicioso é um 

ii) é mais fácil para ele fazer o que já sabe do que desenvolver novas habilidades, 

ou seja, aprender!
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Tais considerações revelam um pouco da complexa organização biológica 

individual e social, que não pode ser visto como um objeto, um brinquedo que pode 

se desmontado de acordo com os desejos, caprichos de cada pessoa. 

A corporalidade e a oralidade – enquanto manifestação sonora – 

mediante a escuta e a fala, se constituíram, durante milênios, nos processos 

básicos de socialização do conhecimento. A criação da prensa móvel, em 1439, 

por Johannes Gutenberg permitiu que a Humanidade registrasse e divulgasse, 

inacreditável as capacidades de leitura e escrita, com o uso da língua materna e 

demais linguagens.

Até essa época, a escrita de livros, em virtude do seu processo artesanal, 

era demorada, implicando no seu alto custo, tornando-os raros. A leitura, nesse 

contexto, era uma habilidade desnecessária e inócua para quase todo mundo, 

motivo pelo qual a grande maioria da população era analfabeta. A reprodução em 

série de livros possibilitou, destarte, um grande salto na história da humanidade, 

com a explosão na divulgação do conhecimento em níveis nunca vivenciados.2 A 

internet, no meu entendimento, constitui-se, em uma onda similiar a aquela de 

quase 700 anos atrás.

Vivemos num mundo repleto de signos. Um signo é composto de significante – 

de domínio social (por exemplo, o nome das letras, dos algarismos, das formas 

geométricas, das notas musicais...) e pode ser ensinado, em virtude da sua natureza 

arbitrária – e  – é constituído por cada pessoa (a compreensão e a 

degustação da sonoridade e do registro da Língua Materna, da Matemática, da 

Música...), num processo de mediação social, onde a atividade do sujeito, sobre 

O Homem aprende para melhorar a sua vida, torná-la mais satisfatória, em 

todos os aspectos. Aprender é mudar!

lema é urgente. Necessário, pois, que se promova uma transmutação na docência, 

a qual tem a responsabilidade de promover situações de ensino.

2 Sugiro o vídeo Suporte técnico na Idade Média, disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=-
ducYY-XbYJk>.
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DOCÊNCIA: DO DISCURSO AO PERCURSO

No silêncio da sala de aula ecoa a voz do mestre. Alunos calados escutam 
e copiam suas palavras. Pausadamente, o professor dita a sua versão da 
matéria com o estatuto de verdade absoluta. Alguns dos alunos perma-

Estão espacialmente presentes, mas mentalmente ausentes, distantes, 
embalados pelo som constante e monotônico da preleção. A hora e vez 

duzir nos exercícios, trabalhos e provas o pensamento do professor que 
“ensina”. Para esquecê-los depois. (KENSKI, 2000, p. 136).

adolescentes e adultos) no seu processo de crescimento pessoal, o qual contempla 

múltiplas dimensões: física, afetiva, cognitiva e espiritual.

Considerando que os estudantes brasileiros vivem num país de seculares in-

justiças, é fundamental que o cotidiano escolar (conteúdos, práticas...) favoreça a 

compreensão discente quanto aos fatores que perpetuam tal dinâmica, bem como 

na instauração de renovadas relações, pautadas em valores éticos.

Bruner (2001, p. 15-19) postula serem duas as explicações quanto ao fun-

cionamento do cérebro: o “computacionalismo” – o ser humano, assim como um 

computador, processa informações que lhe são apresentadas num código linguístico 

compreensível – e culturalismo – o ser humano é capaz de simbolizar, interpretar o 

mundo em que vive, motivo pelo qual produz cultura.

As consequências dessas concepções nas práticas docentes são poderosas 

e engendram cenários díspares. No “computacionalismo”, compete ao professor 

cutem os comandos cerebrais pertinentes e, assim, aprendam. No culturalismo, é 

responsabilidade do professor contribuir e acompanhar, mediante atividades diver-

sas, o desenvolvimento integral de cada estudante, pois o entendimento, a inter-

à inadequação da dinâmica proposta pelo docente, que, inspirado no “computa-

cionalismo”

se originam na crença de que as pessoas são tábulas rasas, ou seja, desprovidas de 

sentimentos, experiências e saberes.
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articulação. Professor e estudante, portanto, precisam se empenhar para que, nos 

seus tempos e modos, possam, ambos, ensinar e aprender. A Educação escolar 

esteve, durante séculos, muito atenta ao ensino, acreditando que a aprendizagem 

é decorrência natural desse.

No entendimento de Barguil (2016a, p. 184), a expressão “processo ensino-

aprendizagem” insinua que o ensino antecede a aprendizagem e que professor 

e estudante são responsáveis exclusivos de cada metade: o professor pelo 

ensino, o estudante pela aprendizagem. Para afastar tal equívoco, esse autor 

sugere a expressão processos de ensino e de aprendizagem, explicitando que 

professor e estudante vivenciam ambos os processos. Proponho, atualmente, a 

denominação processos de aprendizagem e de ensino, para enfatizar a primazia 

daquela sobre esse.

Defendo, dessa forma, que o estudante e a sua realidade sejam o centro 

do currículo escolar contemporâneo e não o conhecimento instituído – Arte, 

Ciência, Filosofia ou Religião – considerando que o objetivo ontológico do 

Homem é interpretar-se no mundo e nele se expressar mediante que ampliam 

aqueles milenares mosaicos.

[...] a falta dos sentidos, evidenciada na repressão de corpos e mentes de 
professores e estudantes, leva, inexoravelmente, à falta de sentido dos 
ritos escolares, manifestada, na maioria das vezes, na apatia, no silêncio 
ou na violência dos agentes pedagógicos. (BARGUIL, 2006, p. 15). 

Durante séculos, a maioria das práticas escolares expressa a convicção de 

que o conhecimento pode e deve ser transmitido, cabendo ao professor falar e 

demonstrar (ensinar) e ao estudante ouvir e repetir (aprender)... Essa metodolo-

gia – nomeada por Barguil (2015, 2016b) de Pedagogia do Discurso – privilegia a 

mecanização do Homem e ignora a sua natureza, igualando-o aos demais seres da 

natureza no que se refere à sua capacidade de transformar a realidade.

Na Educação Tradicional, batizada de Educação Bancária por Paulo Freire, 

“[...] a educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são os deposi-

tários e o educador o depositante.”. (FREIRE, 1988, p. 58). No entendimento desse 

educador pernambucano, a Educação Bancária apresenta o saber numa narrativa 

acrítica, como algo natural. Tal prática contribui para a passividade, a heteronomia, 

a inércia e impede o estudante de entender – cognitiva, corporal e afetivamente – 
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que o conhecimento, tal qual a realidade, é fruto de um processo histórico. A Edu-

cação Bancária, desta maneira, contribui para a domesticação e a manutenção do 

instituído, levando à desumanização.

Rechaçando a Educação Bancária, Freire (1988) postula uma Educação Pro-

cação da realidade, favorece e instaura o diálogo entre os agentes pedagógicos. 

resolvê-los, incrementando sua conexão com o Cosmos.

A aprendizagem é possível à Humanidade porque ela, a partir da realidade, 

questiona e procura, em grupo, a resposta. O conhecimento, destarte, é fruto 

necessário para encontrar uma solução avaliada como satisfatória, podendo ser 

O professor, na maioria das vezes, inicia o ensino apresentando o produto 

regras...) – como algo que caiu do céu pronto e sem qualquer vínculo com a 

estudantes guardaram, decoraram a informação. Essa metodologia impede que 

pois ela possibilita apenas que o aprendiz o memorize, por pouco tempo, quando 

é bem sucedido... 

Indispensável, portanto, que o docente abandone a Educação Bancária – na 

qual o conhecimento, após a transmissão acrítica dos conteúdos pelo professor, 

é “guardado” em gavetas pelo estudante – e abrace a Educação Libertadora/

Problematizadora – o conceito é entendido pelo aprendiz, que conhece a sua 

futuro – condição necessária para que a pessoa elabore sentido. 

Barguil (2016b) argumenta que o Homem é feliz quando as dimensões 

motora, afetiva e cognitiva estão integradas. Ou seja, ele é feliz quando está 

fazendo algo que deseja e utiliza as suas funções intelectuais. Nesse sentido, Barguil 

(2015, 2016b) propõe uma Pedagogia do Percurso, em que a ação educativa, seja 

escolar ou não, acontece, com a transformação, em ritmos ímpares, de todos os 

envolvidos, que se percebem aprendizes e, também, ensinantes.
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Creio que a Educação escolar tem ignorado as dimensões motora e afetiva, 

focalizando apenas os conteúdos conceituais. As práticas docentes, sob a égide 

do “computacionalismo” e da Educação Bancária, que visam à transmissão do 

conhecimento, necessitam de quietude e silêncio dos estudantes, cabendo aos 

mesmos apenas preservá-lo.

Uma Educação escolar, que materializa o culturalismo e a Educação 

Problematizadora, considera as dimensões afetiva e física de estudantes e 

professor, convocando-os a utilizar todo o seu ser na constituição de sentido à 

informação, não apenas o seu cérebro, para ser transformada em conhecimento.

Por que se ensina algo que foi útil no passado? A razão de se socializar as 

conquistas da Ciência não é para adorá-las, nem por mero deleite, mas porque suas 

do futuro. A Ciência é a materialização de que no Universo, para quem tem um olhar 

atento, há sempre algo novo! (BARGUIL, 2000). 

O professor que ignora a gênese, a História dos conteúdos que ensina, 

elaborarem os conceitos, e, assim, auxiliá-los a, numa jornada permeada de 

hipóteses, equívocos e superação de obstáculos afetivo-epistemológicos, 

avançarem no seu desenvolvimento integral.

Os conteúdos não se limitam à dimensão cognitiva, como muitas vezes se 

acredita, mas se dividem, conforme Zabala (1998, p. 32) em: i) conceituais (saber 

É responsabilidade docente planejar, selecionar, organizar, a partir dos objetivos, 

estratégias – metodologia, recursos materiais, espaço-tempo... – que favoreçam o 

alcance desses pelos discentes.

que pretendo com a minha ação?”. O currículo é um conjunto de escolhas, expressas 

em ações, movimentos, cursos – corporais (percursos) e verbais (discursos) – que 

tem uma meta, que pode ser diferente da enunciada, individual ou coletivamente...

Vislumbro a possibilidade e a necessidade de que os processos de ensino e de 

aprendizagem permitam aos agentes pedagógicos se movimentarem nos polos dos 

seguintes pares: observar-mover, escutar-falar e ler-escrever. Cada uma dessas ações 

las desenvolve e fortalece as conexões sinápticas, que se expressam na aprendizagem.
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Para que isso aconteça, o docente necessita quebrar o currículo que tem como 

lembra do caráter sempre parcial do conhecimento.

O segundo passo deriva do anterior: embora eu nunca vá alcançar o ideal, 

posso, a cada dia, me aproximar mais dele e usufruir das respectivas benesses, o que 

me anima a prosseguir, num ritmo crescente, encarando os obstáculos, externos e 

internos, que aparecerão: às vezes, terei êxito, outras vezes, não...

É indispensável que, durante a sua jornada, o professor entenda a sua vida – 

Ciente do caráter efêmero, da impermanência da natureza, ele mergulha no desco-

nhecido e convoca os estudantes a fazerem o mesmo.

Conforme Barguil (2014, 2016b), os saberes docentes se dividem em: conteu-

dístico, pedagógico e existencial. O saber conteudístico abrange os conceitos que se-

rão lecionados pelo docente, incluindo o seu caráter histórico, ou seja, as condições 

sociais, o contexto que permitiram o seu desenvolvimento, favorecendo, assim, a 

aprendizagem dos estudantes. O saber pedagógico contempla teorias da aprendi-

zagem, metodologias, recursos didáticos e transposição didática: ele se expressa na 

relação professor-conhecimento-estudante, nos materiais didáticos e na dinâmica da 

sala de aula, de modo que as escolhas pedagógicas (ensino) considerem as dimensões 

discentes (aprendizagem). O saber existencial congrega crenças, sentimentos, valo-

res e percepções, ou seja, é a subjetividade do professor: o seu sentir, agir e pensar so-

bre a vida, o conhecimento, o estudante e a Educação. A vitalidade da prática docente 

emerge desse último saber, motivo pelo qual ele precisa ser melhor compreendido e 

vivenciado durante a formação – inicial e continuada – do professor.

Diversos pesquisadores, dentre os quais cito Fontanella (1995), Foucault 

(2002), Gonçalves (1994) e González Rey (2009), nos ajudam a entender que as vivên-

cias acadêmicas – na Educação Básica e Educação Superior – têm, muitas vezes, como 

principal característica a repressão, o sufocamento de qualidades intrinsecamente 

humanas: sensibilidade, criticidade, solidariedade, movimento, criatividade... 

Muitas das práticas vivenciadas nos espaços-tempos escolares têm como meta 

ensinar às novas gerações a aceitar que a padronização – de forma e conteúdo – é a 

maneira “natural” de existir. Conforme Foucault, a docilização de corpos favorece 
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o maior controle e produtividade, ao mesmo tempo em que evita ao indivíduo o 

direito de idear, questionar e gladiar por um mundo diferente.

González Rey (2009, p. 145), na citação a seguir, aponta o quanto a epistemo-

logia dominante favorece a negação da subjetividade:

O desenvolvimento da teoria histórico-cultural, fundamentada na 
obra de Vigotski e outros importantes autores soviéticos, abre a 
possibilidade de compreender a aprendizagem como um processo de 
construção, assim como de superar os reducionismos cognitivos, lógicos 
e operacionais desse campo. A compreensão do pensamento como um 
processo de sentido subjetivo, envolvido intrinsecamente com a geração 
de emoções, permite atribuir relevância à imaginação, à fantasia e às 
emoções no processo de aprender, as quais não foram reconhecidas nas 
teorias clássicas da aprendizagem.

A convicção de que às gerações adultas compete a responsabilidade pelo 

desenvolvimento das gerações mais novas pode implicar na perda de um aspecto 

indispensável na constituição da subjetividade: a escolha. Questiono a asserção de 

que o estudante não dispõe de atributos para escolher o que irá aprender e dos res-

pectivos caminhos. 

Defendo que, em favor do incremento da subjetividade, expressa na 

autonomia, crianças e adolescentes possam, progressivamente, assumir a 

responsabilidade pelas suas vidas em todas as dimensões. Essa, também, é a 

postulação de Freire (2009, p. 107):

A gente vai amadurecendo todo dia, ou não. A autonomia, enquanto 
amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Não ocorre em data 
marcada. É nesse sentido que uma pedagogia da autonomia tem de estar 
centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, 
vale dizer, em experiências respeitosas da liberdade.

Kamii (1990, p. 103-124) postula que a Educação construtivista tenha 

como objetivo o desenvolvimento da autonomia, que significa ser governado 

por si próprio, em detrimento da heteronomia, em que o indivíduo é dirigido 

por outrem. 

[...] muitos educadores gostariam de ver a autonomia moral e a autonomia 
intelectual em seus alunos. A tragédia está em que, por não saber a distinção 
entre autonomia e heteronomia, e por terem ideias ultrapassadas sobre 
o que é que faz as crianças ‘boas’ e ‘educadas’, continuam a depender 
de prêmios e punições, convencidos de que estes são essenciais para a 
produção de futuros cidadãos adultos bons e inteligentes. (KAMII, 1990, 
p. 123-124). 
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Entendo que quem se percebe responsável por si compreende a sua respon-

sabilidade no desenvolvimento e bem estar do outro. Imprescindível, portanto, que 

os agentes pedagógicos aprendam que a qualidade da sua vida está relacionada 

com os vínculos que estabelecem com o ambiente. Ninguém vive isolado, mas em 

intensa relação com as pessoas e a cultura de cada espaço-tempo que frequenta.

A partir da certeza de que “O acontecer é global e simultâneo. Ao passo 

que o verbal é sucessivo e linear...” (GAIARSA, s/d, p. 13), defendo a necessidade 

de se buscar, com fé e amor, uma Educação que valorize não mais somente a in-

teligência linguística e/ou a lógico-matemática. Compreendendo que o Homem é 

um organismo extremamente complexo e misterioso, a escola precisa possibilitá-lo 

desenvolver também (e principalmente, digo, diante do excessivo racionalismo) as 

demais inteligências – intrapessoal, interpessoal, musical, espacial, corporal-cines-

acontece de modo mais consistente quando contempla as diversas maneiras como 

a pessoa apreende a realidade.

Um dos maiores contributos da Teoria das Inteligências Múltiplas, de Howard 

ções das pessoas, mas exatamente o entendimento de que o Homem não pode ser 

reduzido a um rótulo, a uma habilidade, a uma competência. Infelizmente, a substi-

tuição de paradigmas, de procedimentos, requer mais do que a mera leitura de novos 

postulados, uma vez que tais construtos passam por um crivo valorativo, cujas raízes 

estão incrustadas no íntimo do ser, alimentando-se de emoções e crenças.

Os três grandes fatores que contribuem para o aprendizado, conforme Herculano-

Houzel (2010, p. 27-28), são: i) atenção e prática; ii) método; e iii) motivação. O estudante, 

portanto, precisa ter a oportunidade de mobilizar tais aspectos, os quais estão relacionados 

às suas dimensões: motora, afetiva e cognitiva. Dessa forma, é necessário que as práticas 

docentes se originem na integração das dimensões humanas e a ela sejam voltadas, 

compreendendo-as nas dinâmicas intra e interpessoal, pois Educação = educare + educere.

A Teoria Sócio-interacionista, também conhecida como histórico-cultural ou 

sócio-histórica, proposta Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934) enfatiza a impor-

tância do meio social no desenvolvimento das estruturas psicológicas superiores, 

uma vez que “[...] 

um processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual daquelas que as 

cercam.”. (VYGOTSKY, 1991, p. 99). (Itálico no original).
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Conforme expliquei, as concepções do conhecimento – “computaciona-

lismo” e culturalismo – tem implicações distintas no cotidiano escolar, de modo 

especial nas relações entre os agentes pedagógicos. A constituição de um estudante 

cidadão só acontecerá se ele assumir, progressivamente, no ambiente acadêmico 

com a mediação do educador, o protagonismo, em prol da autonomia, que caracteriza 

o desenvolvimento integral, e renunciar à passividade, à heteronomia.

ESCOLA: UM LABIRINTO SECULAR

Como são e tem sido as escolas? Que nos diz a memória? A imagem: 
uma casa, várias salas, crianças separadas em grupos chamadas “tur-
mas”. Nas salas, os professores ensinam saberes. Toca uma campa-
inha. Terminou o tempo da aula. Os professores saem. Outros entram. 
Começa uma nova aula. Novos saberes são ensinados. O que os pro-
fessores estão fazendo? Estão cumprindo um “programa”. “Progra-
mas” é um cardápio de saberes organizados em sequência lógica, es-
tabelecido por uma autoridade superior invisível, que nunca está com 
as crianças. Os saberes do cardápio “programa” não são “respostas” 
às perguntas que as crianças fazem. Por isso as crianças não enten-
dem por que têm de aprender o que lhes está sendo ensinado. (ALVES, 
2003, p. 51-52).

É consenso que, na atualidade, as escolas, não somente no Brasil, estão viven-

escolar que está atravessando um mar revoltoso? Não estaria também o mundo em 

desequilíbrio? Caso sim, quais são os acontecimentos, os sintomas que me permitem 

práticas escolares – conteúdos, objetivos, metodologias, recursos didáticos, ambien-

tes... – não atende ao esperado?

Hall (1973, p. 289) entende que a crise tem três facetas – racial, urbana 

e educativa – as quais, por estarem intimamente relacionadas, precisam ser 

consideradas conjuntamente. Esse quadro, segundo ele, é causado pelo excessivo 

desenvolvimento do Homem, que produziu a dimensão cultural, sendo que a maior 

parte dela lhe permanece oculta. Preocupado, o autor indaga por quanto tempo 

pode o Homem se permitir ignorar deliberadamente esse aspecto da sua vida. 

Numa perspectiva sistêmica, é impossível algo acontecer sem qualquer vínculo com 

a realidade na qual está inserido.

No entendimento de Najmanovich (2001, p. 66),
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A crise atual não se caracteriza só pela emergência de novos paradigmas 
na ciência ou pela revolução tecnológica permanente. As mudanças 
em nossa forma de conceber a relação humano-mundo são o “sistema 

Postulo que, como educadores, não podemos nos limitar a perpetuar 

rituais castradores e limitantes das potencialidades humanas, lamentando as 

avançar no entendimento dessas dinâmicas – que atrapalham o desenvolvimento 

da subjetividade dos agentes pedagógicos e a instauração de uma nova ordem 

social – com o objetivo de transformá-las. 

Na minha tese de Doutorado em Educação (BARGUIL, 2006), a qual foi 

desenvolvida sob a orientação do estimado professor Luiz Botelho, analisei a relação 

dos agentes pedagógicos com a escola. Acredito que os espaços-tempos escolares são 

elementos imprescindíveis para uma Educação de qualidade, embora seja recente a 

preocupação dos historiadores acerca da sua importância para o sucesso de uma proposta 

Esse descaso com o entendimento do papel da arquitetura escolar no desen-

volvimento de um projeto pedagógico me anima na busca de decifrá-lo, ciente, to-

davia, de que aquilo que abrangerei será muito menos do que não pude segurar com 

considero que o currículo dos estudantes não se resume aos conteúdos acadêmicos, 

mas contempla os saberes pertinentes ao relacionamento consigo mesmo, com o 

outro e com a natureza. Assim, a investigação do currículo “oculto” do prédio esco-

lar é pertinente e necessária.

A maioria dos espaços escolares segue uma padronização, uma concepção 

homogênea de Educação. Nesse percurso, ocorreram várias proposições, tanto no 

exterior, como no Brasil, de um espaço escolar diferenciado articulado com uma 

Educação que considera a complexidade do Homem e pretende desenvolvê-la. Qual 

situado o estudo do prédio escolar? Desde quando a sua importância é (re)conhecida 

pelos estudiosos da Educação? Essas são algumas das indagações que, de forma 

sucinta, respondo a seguir. 

Antes de mais nada, cumpre-me destacar a preocupação com a dimensão 

espacial escolar como algo bastante recente nos estudos da História da Educação. 
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É no mínimo estranho que tal aspecto tenha passado várias décadas do século pas-

sado despercebido dos historiadores e investigadores, os quais privilegiaram, por 

diversos motivos, aspectos outros nos seus estudos. 

Apesar da importância da dimensão espacial da atividade humana em ge-
ral, e da educativa em particular, essa última é uma questão não estudada 
nem a fundo nem de modo sistemático. Quando a atenção se dirigiu a 
essa questão, foi para centrar-se mais nos seus aspectos teórico-discursi-
vos, ou seja, nas propostas efetuadas em relação com a distribuição e usos 
do espaço escolar, e legais, ou seja, nas regulações dos aspectos tecno-
construtivos, higiênicos e pedagógicos dos edifícios escolares, do que nos 
aspectos de índole antropológica e relacionados com a história da escola 
como lugar e de sua realidade material. (FRAGO, 1998a, p. 11).

Frago (1998a, p. 12) apresenta as razões para que a questão do espaço escolar 

não tenha recebido a atenção dos estudiosos da História da Educação. Uma das razões 

é que esses sempre se interessaram pelas grandes ideias e pensamentos pedagógicos. 

O espaço, quando muito referenciado, limitava-se à descrição do edifício, detalhando os 

ambientes e os respectivos usos, com a eventual companhia de fotos e plantas.

médico-higienista, a arquitetônica, a pedagógica e a político-administrativa. Diante 

detrimento dos outros, quando muito considerando somente o indispensável dos 

demais (FRAGO, 1998a, p. 14).

O espaço-escola, na segunda metade do século XIX, incorporou assim como 

as demais construções da sua época, a preocupação com a higiene e, posteriormente, 

com o conforto e a tecnologia. Essa mudança foi impulsionada pelas inovações 

pedagógicas, como também pelas exigências advindas da sociedade, por meio 

pedagógico) do prédio escolar (ESCOLANO, 1998, p. 46-47).

A preocupação higienista, embora pareça um tanto deslocada do nosso contexto 

atual, não o é, haja vista a precariedade de muitas das escolas públicas no Brasil. O prédio 

deveria ser construído em um local elevado, seco e bem ventilado, evitando lugares 

úmidos, sombrios e quentes. Há, ainda, a preocupação quanto à localização da escola 

no cenário da cidade, uma vez que, por questão moral ou de saúde, precisaria evitar a 

proximidade de “[...] tabernas, cemitérios, hospitais, quartéis, depósitos de esterco, casas 

de espetáculos, cloacas, prisões, praças de touros, casas de jogo, bordéis etc.”. (FRAGO, 

1998b, p. 83). 

Aprendizes em múltiplos espaços-tempos 
Paulo Meireles Barguil

215APRENDIZ, DOCÊNCIA E ESCOLA: novas perspectivas
Paulo Meireles Barguil (Organizador)

Critérios de higiene e moralidade costumam determinar a localização do 

prédio. “Somente em algumas ocasiões, mais tarde e nem sempre, acrescentam-se 

outros, como o deslocamento dos alunos, a própria tarefa educativa e as dimensões 

do estabelecimento de ensino.”. (FRAGO, 1998b, p. 82). 

A escolha da localização da escola não é fácil, porquanto a construção de 

prédios em locais mais afastados contempla, por um lado, as variáveis referentes 

aos fatores educativo (distanciamento de barulho e possibilidade de contato com 

a natureza), higiênico e econômico (menor preço do terreno), mas, por outro lado, 

não equaciona o problema do transporte e deslocamentos, bem como não favorece 

a integração ao meio urbano. Esse dilema é atual, em virtude da necessidade de 

erigir prédios que contemplem a demanda da população por Educação pública de 

qualidade (FRAGO, 1998b, p. 85).

Com o estudo da História do Currículo e da escola como instituição, porém, 

a dimensão espacial da educação, em virtude, também, da crescente valorização 

da Psicologia ambiental, que se estruturou a partir do conceito de proxêmica – 

observações, inter-relações e teorias referentes ao uso que o Homem faz do espaço, 

conforme Hall (1973, p. 15) – o espaço e o tempo escolares ganharam a merecida 

consideração (FRAGO, 1998a, p. 13).

É importante para a saúde do Homem que ela viva num ambiente que lhe seja 

agradável, confortável, de algum modo instigante, mas não a ponto de ameaçar a sua 

integridade e de fazê-lo viver sobressaltado. A complexidade do espaço faz com que 

seja indispensável uma multiplicidade de visões de áreas diversas do conhecimento 

na sua compreensão, pois, durante muito tempo, o prédio escolar foi visto como neu-

Para Tuan (1983, p. 39), os fundamentos da organização espacial são a pos-

tura do corpo e as relações (próximas ou não) entre as pessoas. Segundo ele, o Ho-

mem organiza o espaço de modo a adaptá-lo às suas necessidades biológicas e rela-

ções sociais, a partir da vivência íntima com seu corpo e com outras pessoas. 

Até que ponto, essas considerações podem ser aplicadas no ambiente esco-

lar? Será que os sujeitos pedagógicos têm a liberdade para organizar o espaço com 

estabelecido, mesmo que a contragosto? É possível propor alternativa para o esta-

belecido, que contemple, minimamente, as diferenças individuais?

Acredito que o currículo ensina – silenciosamente, por vezes – não somente 

saberes, mas também, e principalmente, valores e atitudes. 
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Mas a disciplina do currículo escolar estende-se para além dos próprios 
saberes e de seu exercício; nas instituições modernas, na escola em par-
ticular, a disciplina encarna-se nos corpos. Se a escola é o lugar do apren-
dizado, pelo indivíduo, dos saberes, é também o espaço onde o indivíduo 
aprende seu lugar. Nas instituições, nada é por acaso; na escola, a geopo-
lítica dos prédios e do interior das salas de aula é muito bem planejado, 
visando essa incorporação do poder disciplinar. (GALLO, 2000, p. 171).

A Educação escolar desenvolve-se num espaço físico, o qual, a depender da 

sua infraestrutura e dos recursos disponibilizados, contribui (ou não) para que os 

objetivos enunciados (e os calados) sejam alcançados. Da mesma opinião é Rocha 

(2000, p. 07): 

A disposição espacial – seja aquela da localização da escola no tecido ur-
bano, da distribuição do(s) edifício(s) no terreno, da organização interna 
(salas de aula, espaços cheios e vazios, abertos e fechados, corredores, 

nistração e direção, entre outros), e mesmo aquela da distribuição interna 
entre os vários elementos (móveis, portas, janelas, etc.) que compõem os 
diversos ambientes/espaços escolares – é sempre um elemento de demar-
cação não somente arquitetural mas, consideravelmente, pedagógico. 
São as práticas escolares – aí incluídos os espaços técnica e pedagogica-
mente constituídos – que contribuem fortemente para fazer de nós aquilo 
que somos. Pois, dentro destes espaços escolares – e a partir deles e suas 
diversas relações e inter-relações – é que se dá o exercício pedagógico.

A urgência do desvendamento dessa trama decorre do fato de que

O currículo secreto das escolas é perigoso porque ativa a crença em uma 
sociedade doente – uma sociedade devotada ao consumo competitivo, 

cessante. Toda a teoria da educação baseia-se na pressuposição de que 
os métodos de produção aplicados ao ensino resultarão em ensino. Re-
sultam, isto sim, no ensino de como produzir e consumir – desde que não 
ocorram mudanças fundamentais. Como um meio de ensinar a adaptação 
a circunstâncias mutáveis os métodos de produção são ridículos. A neces-
sidade de ser fazer uma distinção entre estas duas espécies de saber se 
mantém longe de nossa atenção, principalmente pela nossa própria parti-
cipação no ritual escolar. (REIMER, 1983, p. 68).

Conforme Alves (1998, p. 50-51), o espaço escolar costuma ser “Colocado 

no lugar mais baixo de uma hierarquia extremamente complicada e perversa”. 

Além disso, ele recebe as mais duras críticas da sociedade, sem que se reconheça 

o fato de que os seus diversos aspectos – sua construção, organização, direção, 

os conteúdos e as relações que nele ocorrem – costumam ser decididos não pela 
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própria comunidade escolar, mas por alguém que desconhece a alegria e o sofri-

mento de cada dia. 

A apropriação de um espaço começa antes da sua materialização, uma vez 

que essa resulta de várias fases anteriores. No caso da escola: quando se decide 

quantas unidades e onde elas serão construídas; qual será a arquitetura adotada; 

que nome terá; como será a sua organização e funcionamento; quais serão as 

normas quanto ao uso do tempo e do espaço dentro e fora dela; quem e quantos 

vão trabalhar nela; quem vai frequentá-las (ALVES, 1998, p. 118).

Com o prédio erigido, a apropriação do espaço ganha novas possibilidades. É 

quando onde os membros da comunidade escolar (docentes, estudantes, servidores 

e pessoas do entorno social) têm a oportunidade de usufruir e de negar alguns locais, 

valorizando-os (ou não) com ações, discursos e sentimentos, em todas as situações 

do cotidiano, nos seus vários espaços: na sala de aula, no pátio, no refeitório, na 

quadra, na sala de professores... 

É por isso que Alves (1998, p. 11) nos convida a “ouvir/ler/sentir/cheirar o es-

paço”. Para ela, a discussão do espaço (e do tempo) como dimensão do currículo 

pressupõe assumir-se a ideia de a escola é tanto lugar – porque é cheia de objetos e 

seres – quanto espaço (ALVES, 1998, p. 129) (Itálico no original). A dimensão espa-

intersubjetividade, num diálogo consigo e com o outro (ALVES, 1998, p. 132-133).

áreas, bem como pela comunidade leiga. Não é fácil se reconhecer, no entanto, quais

[...] são os atributos de um lado e de outro que são partícipes desta 
relação. Do lado pedagógico, estes parecem mais claros – referem-se ao 
desempenho acadêmico em grande medida, e incluem ainda outros não 
mensuráveis tão facilmente ou objetivamente, como comportamento 
ou desenvolvimento sócio-pessoal. Do ponto de vista arquitetônico, 
a questão parece ser mais complexa – são mencionados ora atributos 
estéticos, ora dimensionais, ou ainda, ambientais e funcionais. Em que 
pese ambigüidades e paradoxos em torno da questão, ela tem servido 
para reforçar a visão de grande aceitação entre arquitetos que é a do 
determinismo que envolve o desenho do espaço e a ação dos indivíduos 
e tem servido para reforçar enunciados do tipo ´o ambiente educa´, ou, 
em resumo, para conferir ao prédio escolar o status de meio pedagógico. 
(LOUREIRO, 1999, p. 06-07).

A arquitetura escolar, de um modo geral, combina a clausura com a exagerada 
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com o exterior ou que se achava separado desse exterior por uma zona mais ou 

menos ampla do campo escolar e um muro ou grade que assinalava os limites do 

espaço reservado.”. (FRAGO, 1998b, p. 91).

Escolano (1998, p. 26) acentua que as categorias espaço e tempo não são 

simples esquemas abstratos, suporte para uma estrutura neutra sobre a qual se 

conforme certos pressupostos formais para viabilizar o processo de ensino-aprendi-

zagem mediante uma gama de ações. 

A arquitetura escolar é também por si mesma um programa, uma espécie 
de discurso que institui na sua materialidade um sistema de valores, como 
os de ordem, disciplina e vigilância, marcos para a aprendizagem sensorial 
e motora e toda uma semiologia que cobre diferentes símbolos estéticos, 
culturais e também ideológicos. Ao mesmo tempo, o espaço educativo 

gerais como nos aspectos mais técnicos. É evidente que as escolas de 
bosque ou os jardins de infância, para dar alguns exemplos, expressaram 
em sua institucionalização material as teorias que os legitimaram, como 
igualmente é notório que as escolas seriadas ou as classes de ensino mú-

(ESCOLANO, 1998, p. 26).

Da mesma opinião é Frago (1998b, p. 73-74), quando declara que a eleição de 

ou tendências, as quais podem ser amplas, de cunho social, quando relacionadas à 

Esse estudioso espanhol entende que a escola possui duas dimensões: uma es-

pacial e outra educativa. Por acreditar que ela não é um espaço neutro, que, portanto, 

sempre educa, ele declara que todo educador, em certo sentido, é um arquiteto, pois, 

o interesse pela análise conjunta de ambos os aspectos – o espaço e a educação –, a 

Se não é qualquer pessoa que pode ser professor, também não é qualquer 

imóvel que tem condição para abrigar uma escola, o qual precisa ter localização e 

edifício escolar assume um local de destaque perante os demais prédios públicos, 

civis ou religiosos, bem como a casa, embora com essa tenha sempre mantido uma 

relação de ambivalência, aproximação e resistência.
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e o aberto, admitem dois modelos: 

Um, em forma de U, no qual predomina a fachada, o sentido do espetá-
culo e a ostentação. Busca impressionar aquele que o contempla e oculta 
o seu interior. Um interior no qual se penetra sem transição, diretamente 
a partir do exterior. Outro, em forma de U invertido, antítese do anterior, 
no qual se chega através de um pátio ou jardim e que ao mesmo tempo 
acolhe e protege o visitante, recebendo-o entre suas duas asas como se 
fossem braços. (FRAGO, 1998b, p. 97).

Há uma tendência de preferir o retilíneo em detrimento do redondo ou curvi-

líneo, manifesta na escolha do retângulo e do quadrado e na rejeição do círculo, do 

espiral e da elipse. A razão para essa escolha é que as construções que seguem tal 

padrão são mais lineares e ordenadas, favorecendo, consequentemente, a visibili-

dade, o controle e a vigilância (FRAGO, 1998b, p. 107).

Essa perpetuação de valores por parte da escola, notadamente da 

liberdade e igualdade, ideários da burguesia, é denunciada também por Rocha 

(2000, p. 28). Essa pesquisadora expressa que, desde a sua origem, o ambiente 

escolar é usado para domesticar e adestrar, motivo pelo qual privilegia espaços 

fechados permitirem que mais facilmente se mantenha o controle sobre os 

indivíduos, os quais precisam permanecer, na maior parte do tempo possível, 

sentados, isolados, condicionados e vigiados, facilitando, sobremaneira a sua 

manipulação e hierarquização.

É necessário também olhar com cuidado os objetos que compõem o espaço 

escolar. Para compreender melhor as mudanças que ocorreram nesse ambiente, 

dedicou a entender essas transformações numa perspectiva mais ampla: 

Todo e qualquer período histórico se afirma com um elenco 
correspondente de técnicas que o caracterizam e com uma família 
correspondente de objetos. Ao longo do tempo, um novo sistema de 
objetos responde ao surgimento de cada novo sistema de técnicas. Em 
cada período, há, também, um novo arranjo de objetos. Em realidade, 
não há apenas novos objetos, novos padrões, mas, igualmente, novas 
formas de ação. Como um lugar se define como um ponto onde se 
reúnem feixes de relações, o novo padrão especial pode dar-se sem 
que as coisas sejam outras ou mudem de lugar. É que cada padrão 
espacial não é apenas morfológico, mas, também, funcional. Em outras 
palavras, quando há mudança morfológica, junto aos novos objetos, 
criados para atender a novas funções, velhos objetos permanecem e 
mudam de função.
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Foucault (2002) analisou como, ao longo da História, o corpo foi, em vários 

rituais, docilizado. Numa parte dessa obra, o Pensador francês analisa o ambiente 

escolar, tanto as suas práticas pedagógicas como a sua arquitetura panóptica.

A intenção de Bentham, ao propor o panóptico, era, como a etimologia do 

termo designa, ter uma visão geral, ampla do que acontecia no espaço presidiário. 

Assim, sua arquitetura privilegia a torre central de observação, que permite acom-

panhar, controlar todos os acontecimentos que se desenrolam no ambiente. Das 

três funções da antiga masmorra, trancar, privar de luz e esconder, só restou a pri-

meira (FOUCAULT, 2002, p. 165-166).

O Panóptico é uma máquina de dissociar o par ver-ser visto:
no anel periférico, se é totalmente visto, sem nunca ver;
na torre central, vê-se tudo, sem nunca sem visto.

Michel Foucault

Bem trancados em celas individualizadas, os indivíduos, além de serem 

facilmente vistos pelo vigia, não podem entrar em contato com seus companheiros. 

Cada preso “[...] é visto, mas não vê; objeto de uma informação, nunca um sujeito 

numa comunidade.”. Assim, uma multidão de detentos é transformada em unidades 

mais facilmente controladas, afastando o perigo de uma ação conjunta. Cada preso 

vive uma “[...] solidão sequestrada e olhada.”. (FOUCAULT, 2002, p. 166).

O Panóptico é um zoológico real; o animal é substituído pelo homem, a dis-

um poder furtivo. Fora essa diferença, o Panóptico, também, faz um traba-
lho de naturalista. Permite estabelecer as diferenças: nos doentes, observar 
os sintomas de cada um, sem que a proximidade dos leitos, a circulação dos 
miasmas, os efeitos do contágio misturem os quadros clínicos; nas crian-
ças, anotar os desempenhos (sem que haja limitação ou cópia), perceber as 

relação a uma evolução normal, distinguir o que é “preguiça e teimosia” do 
que é “imbecilidade incurável”; nos operários, anotar as aptidões de cada 
um, comparar o tempo que levam para fazer um serviço, e, se são pagos por 
dia, calcular seu salário em vista disso. (FOUCAULT, 2002, p. 168).

Essa arquitetura é polivalente, podendo usar usada para “[...] emendar os 

prisioneiros, mas também para cuidar dos doentes, instruir os escolares, guardar os 

p. 170). Sua intenção é sempre a mesma: implantar os corpos no espaço, distribuindo-os 

de modo que seja mais fácil realizar a tarefa pretendida, mediante um excessivo exercício 

do poder. Essa tarefa é alcançada sem o uso da força física, apenas da simbólica.
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O Panóptico é um local privilegiado para tornar 
possível a experiência com homens, e para analisar 
com toda certeza as transformações que pode obter neles.

Michel Foucault

A ampla adoção dessa proposta arquitetônica ocorrida em diversos espaços 

sociais, ou pelo menos da maioria dos objetivos nela insertos, é que me leva, assim 

prisão se pareça com as fábricas, com as escolas, com os quartéis, com os hospitais, 

e todos se pareçam com as prisões?”. 

A disposição dos espaços na escola, que contempla os objetos e os sujeitos que 

nele permanecem e movimentam (quando podem...), não é aleatória, mas atende a um 

programa, a uma lógica, que objetiva, via de regra, a conformação, a padronização, o 

nência dentro (ou fora) dele são estabelecidas. Ora, 

Ao dispormos pessoas e objetos em ambientes/locais, ao delimitarmos o 
espaço de uso/circulação, ao separarmos, hierarquizarmos, permitirmos 

bemos o quão comprometido o espaço está na constituição daquilo que 

Mais adiante, a pesquisadora gaúcha continua: 

truções escolares: o lugar da cátedra em posição de destaque; o lugar do 

leiradas; corredores centrais e de fácil acesso; a posição central ocupada 

arquitetura que integre, componha, regule e discipline os currículos, as 
pedagogias, as práticas escolares. (ROCHA, 2000, p. 28).

A sala de aula, por ser o centro da atividade da escola, permite compreender, 

amiúde, como acontece “[...] essa relação entre a disposição no espaço, das pessoas 

e objetos que nela estão, e o sistema ou método de ensino seguido.”. (FRAGO, 

se ampliar o entendimento do seu cotidiano, das interações entre os agentes 

pedagógicos, condição necessária para a sua transformação.

As práticas docentes contribuem para a heteronomia – alienação, negação 

do sujeito – ou para a autonomia
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Nesse sentido, Bruner (2001, p. 33) declara: “[...] a educação jamais é neutra, jamais 

é destituída de consequenciais sociais e econômicas. Não importa quanto se diga o 

contrário, a educação é sempre política, neste sentido mais amplo.”.

Partilho, também, uma contribuição do maior educador brasileiro:

[...] se a educação não pode tudo, alguma coisa fundamental a educa-
ção pode. Se a educação não é a chave das transformações sociais, não é 
também simplesmente reprodutora da ideologia dominante. O que quero 
dizer é que a educação nem é uma força imbatível a serviço da transfor-
mação da sociedade, porque assim eu queira, nem tampouco é a perpe-
tuação do status quo porque o dominante o decrete. O educador e a edu-
cadora críticos não podem pensar que, a partir do curso que coordenam 
ou do seminário que lideram, podem transformar o país. Mas podem de-
monstrar que é possível mudar. E isto reforça nele ou nela a importância 
de sua tarefa político-pedagógica. (FREIRE, 2009, p. 112).

Indispensável, portanto, que se alargue a compreensão dos laços entre 

escola e sociedade, considerando que eles são intensos, havendo rico vínculo de 

escola não está livre de pressões e demandas sociais, sendo inúteis, nesse sentido, os 

seus muros, por outro lado, ela uma vítima indefesa, que nada pode fazer diante dos 

acontecimentos, embora seu poder de transformação não seja tão grande quanto 

muito vezes alguns enunciam e outros gostariam. Compete a nós, educadores que 

acreditam na historicidade e desejam a transformação social,  descobrir o poder que 

ela possui nesse complexa trama e aproveitá-lo ao máximo. 

Os pensamentos me chegam de forma inesperada, na forma de aforismos. [...] 
Aforismos são visões: fazem ver, sem explicar. Pois ontem, de repente, esse afo-
rismo me atacou: “Há escolas que são gaiolas. Há escolas que são asas”.
Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte 
do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, seu 
dono pode levá-las para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um 
dono. Deixaram de ser pássaros. Porque a essência dos pássaros é o voo.
Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam 
são os pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para 
voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce den-
tro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado. 
(ALVES, 2009, p. 29).

fendo ser imprescindível investigar como a Humanidade produz e socializa, fora e 

dentro dele, o conhecimento. Bransford, Brown e Cocking (2007, p. 104-105) apre-

sentam três distinções em relação à aprendizagem nesses contextos (Quadro 1).
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Quadro 1 – Características da aprendizagem na vida cotidiana e na escola

CARACTERÍSTICAS
AMBIENTE

VIDA COTIDIANA ESCOLA

Ênfase no trabalho... cooperativo individual

Uso intensivo... de ferramentas da mente

Raciocínio... contextualizado abstrato

Fonte: Barguil (2016a, p. 183). 

Bransford, Brown e Cocking (2007) defendem que, tendo em vista que os 

ambientes cotidianos mudam rapidamente, os estudantes precisam ser capazes 

de aprender a se adaptar, motivo pelo qual é necessário a escola possibilitar que 

eles: i) partilhem experiências e saberes; ii) usem ferramentas para diminuir os 

erros; e iii) raciocinem a partir de situações reais. Essas contribuições sinalizam, 

no meu entendimento, a urgência de que as escolas possam ser cada vez mais 

asas do que gaiolas.

A distância entre as formas de se aprender fora e dentro da escola, sintetizada no 

Quadro 1, aumentou, nas últimas décadas, consideravelmente, pois as Novas Tecnologias 

da Informação e Comunicação – NTIC ampliaram quantitativa e qualitativamente as 

informações elaboradas pelo Homem. A permanência de ritos seculares, a despeito 

dessas mudanças na sociedade, tem contribuído para que a escola, para muitos dos seus 

frequentadores, passasse a ser um ambiente desagradável e, por vezes, hostil.

A insatisfação é sentida tanto pelos jovens como pelos membros do corpo 
técnico-pedagógico. Há mútuas críticas e acusações e a escola aparece, 
ao mesmo tempo, como causa, consequência e espelho dos problemas 
aos quais, muitas vezes, não consegue responder e cuja solução não se 
encontra ao seu alcance. (ABRAMOVAY; RUA, 2004, p. 93-94).

As interações nos espaços-tempos são o cenário no qual o ser Humano 

sente, age e pensa, ao mesmo tempo em que nutre tais dimensões (GONÇALVES, 

1994, p. 13). A relação de cada pessoa com a sua corporalidade, nessa perspectiva, é 

fruto da sua História. O corpo, pois, expressa a História do sujeito.

Postulo que, no espaço-tempo escolar, o objetivo central da ação docente – expressa 

nos momentos de planejamento, atuação e avaliação – não é alcançar a meta determinada 

não seja arbitrário, estorvando o desenvolvimento integral do estudante e o seu.
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Acredito que os agentes pedagógicos podem sentir alegria na escola, 

inclusive e principalmente durante as aulas e não somente no recreio, notadamente 

porque essas ocupam a maior parte do tempo em que eles nela permanecem. Para 

que isso aconteça é necessário que relação entre eles e o conhecimento tenha uma 

organização deveras distinta da vigente.

O espaço-tempo escolar é um lócus importante na difusão e na vivência de 

novos valores humanos. A escola, portanto, é um espaço de formação, entendida 

não como um local que adapta, modela as pessoas, de acordo com interesses estra-

que deseja e assuma a responsabilidade pela sua materialização.

Compartilho, portanto, da opinião de Freire (2009, p. 122-123):

Uma das tarefas essenciais da escola, como centro de produção sistemática 
de conhecimento, é trabalhar criticamente a inteligibilidade das coisas 
e dos fatos e a sua comunicabilidade. É imprescindível, portanto, que a 
escola instigue constantemente a curiosidade do educando em vez de 
‘amaciá-la’ ou ‘domesticá-la’.

A Pedagogia do Discurso – que acredita ser possível transmitir o conhecimento, 

com ênfase na dimensão verbal de um orador – revela-se, cada vez mais, inadequada, 

seja em virtude da baixa aprendizagem discente, seja pela insatisfação dos agentes 

pedagógicos com as suas relações na escola. A falência desse modelo é corroborada, 

ainda, pelas descobertas, oriundas de diferentes áreas da Ciência, quanto à 

constituição e organização do Homem, um ser, interna e externamente, relacional.

Defendo, portanto, práticas docentes em que o educador escolha conteúdos, 

metodologias e recursos tendo em vista o estudante e a sua realidade, objetivando 

ajudá-lo a constituir sentido à sua vida, bem como de possibilitar sua inserção 

transformadora na realidade. As atividades são oportunidades para que o estudante 

resolva, sozinho e/ou com a colaboração de colegas, com todo o seu ser, não 

somente com a cabeça, situações, problemas.

ATÉ BREVE...

O fenômeno educativo acontece numa sociedade, em espaços-tempos 

permeados de contradições, que variam de tipo e intensidade. Educar, portanto, é 

tentar equilibrar diferentes aspectos, sejam eles pessoais ou sociais. Acredito que 

que a Educação, em sentido amplo, é o caminho que cada pessoa tem de constituir 
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um maior equilíbrio interno, que se expressa na qualidade das relações que ela 

estabelece com o mundo.

Para o professor se afastar da Educação Bancária, do “computacionalismo”, 

da Pedagogia do Discurso, e se aproximar de Educação Problematizadora, do cul-

turalismo, da Pedagogia do Percurso é necessário que ele transforme a sua com-

preensão sobre a aprendizagem e o ensino, bem como aceite a sua condição de 

obstinado aprendiz.

A Pedagogia do Discurso [...] privilegia apenas o conhecimento acabado, 
pleno, e ignora a trajetória da sua constituição, seja na História da Hu-
manidade, seja na História de cada estudante. As suas etapas são: i) ex-

utilizando muitas vezes apenas a dimensão racional; e iii) avaliação para o 

tratégias adotadas. (BARGUIL, 2016b, p. 281-282).

Por outro lado, a Pedagogia do Percurso valoriza 

[...] o sujeito e sua relação com o mundo, pois compreende que essa é 
a única possibilidade de que ele expanda a sua compreensão de si e do 
Universo. As suas fases são: i) apresentação de uma pergunta, um de-

atividades para que os estudantes possam mobilizar em situações o que 

seja, aprender; e iii) a socialização, mediante diferentes expressões, das 

aspectos que foram ampliados, bem como outros ainda merecedores de 
melhoria. (BARGUIL, 2016b, p. 282).

Na Pedagogia do Discurso, as emoções e os sentimentos mais frequentes 

de docentes e discentes são medo, vergonha, culpa, raiva (mágoa), tristeza e 

frustração. Na Pedagogia do Percurso, por sua vez, eles são: confiança (coragem), 

poder (segurança), liberdade (criatividade), amor (compaixão), alegria e realização. 

Essa manifesta disparidade decorre dos pressupostos e práticas de cada Pedagogia.

No meu entendimento, Educar é preparar as novas gerações, mediante per-

guntas, para formularem alternativas para os problemas contemporâneos – sociais 

e educacionais – e não somente para repetir as respostas de indagações antigas, 

algumas inclusive ignoradas por quem ensina. 

Aqui se encontra o perigo das escolas: de tanto ensinar o que o passado 
legou – e ensinar bem – fazem os alunos se esquecer de que o seu 
destino não é o passado cristalizado em saber, mas um futuro que se 
abre como vazio, um não-saber que somente pode ser explorado com as 
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asas do pensamento. Compreende-se então que Barthes tenha dito que, 
seguindo-se ao tempo em que se ensina o que se sabe, deve chegar o 
tempo quando se ensina o que não se sabe. (ALVES, 1994, p. 55).

e ouvir as perguntas dos seus estudantes como oportunidades para que todos 

juntos procurem respostas. Nessa caminhada, repleta de agimentos, sentimentos 

e pensamentos, hão de ser consideradas as soluções do passado, as quais serão 

de gerar novos desenlaces.

A alegação de não poder “perder tempo” para abordar de forma 

docente, é ardilosa, pois essas, em virtude dos seus resultados, cognitivos e afetivos 

nos agentes pedagógicos, são, de fato, uma perda de tempo!

Reitero: o conhecimento é fruto da ação do Homem sobre a realidade e não 

de um discurso dele sobre ela. A fala é um dos aspectos dessa atividade, mas não a 

saber elaborado (BARGUIL, 2016b, p. 282).

Há de se cuidar sempre, pois tudo o que fazemos tem consequências: 

externa e interna. Pensando individualmente, a vida na Terra é frágil. Pensando 

coletivamente, a vida na Terra é forte.

Avisto uma didática que favoreça, com maior intensidade, a participação, a 

interação, a cooperação, a heterogeneidade, o protagonismo e o envolvimento dos 

agentes pedagógicos em prol da aprendizagem, razão pela qual aprecio a Pedago-

gia do Percurso em detrimento da Pedagogia do Discurso.
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Renato Russo

Achei um 3x4 teu e não quis acreditar
Que tinha sido há tanto tempo atrás
Um bom exemplo de bondade e respeito
Do que o verdadeiro amor é capaz
A minha escola não tem personagem
A minha escola tem gente de verdade

Vamos começar de novo:
Um por todos, todos por um
O sistema é mau, mas minha turma é legal
Viver é foda, morrer é difícil
Te ver é uma necessidade

E hoje em dia, como é que se diz: “Eu te amo.”? (2x)
Sem essa de que: “Estou sozinho.”
Somos muito mais que isso

Leão, leoa e leão-marinho
Eu preciso e quero ter carinho, liberdade e respeito
Chega de opressão:
Quero viver a minha vida em paz
Quero um milhão de amigos
Quero irmãos e irmãs
Deve de ser cisma minha
Mas a única maneira ainda
De imaginar a minha vida
É vê-la como um musical dos anos trinta
E no meio de uma depressão
Te ver e ter beleza e fantasia
E hoje em dia, como é que se diz: “Eu te amo.”? (3x)

Eu te amo (3x)

Vamos?
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CIFRANAVIZAÇÃO:
LEITURA E ESCRITA DE REGISTROS NUMÉRICOS

 Paulo Meireles Barguil

INTRODUÇÃO
“é preciso fé cega e pé atrás

é preciso saber de tudo e esquecer de tudo:
fé cega e pé atrás

tá legal, eu desisto: tudo já foi visto
olhos atentos a qualquer momento: é preciso acreditar
tudo bem, eu acredito: tudo já foi dito
olhos atentos a todo movimento: é preciso duvidar 
viver não é preciso e nem sempre faz sentido
é preciso muito mais fé cega e pé atrás.”. 

(Humberto Gessinger, Realidade virtual)

“Se ler é compreender e interpretar aquilo que está impres-
so em um texto, então, ao ler o discurso matemático o leitor 
deve compreender e interpretar aquilo que o texto de mate-
mática mostra, ou seja, os símbolos e signos expressos pela 
linguagem matemática. No momento em que o leitor olha 
para os símbolos ou signos impressos no texto [...] o ato de ler 
a linguagem matemática começa a se realizar.”. (DANYLUK, 
1991, p. 39).

“Grande parte da literatura sobre educação matemática não 
considera o processo envolvido na aprendizagem de notações 
matemáticas como um processo construtivo. A aprendizagem 
de notações é considerada automática, um resultado 
da compreensão desenvolvida a respeito de conceitos 
matemáticos. A aprendizagem de notações é vista como uma 
consequência da aprendizagem de conceitos.”. (BRIZUELA, 
2006, p. 43, itálico no original).

“Parece-nos urgente que professores, pesquisadores e 
formadores dirijam suas atenções para o delicado processo 
de desenvolvimento de leitura para o acesso a gêneros 
textuais próprios da atividade matemática escolar. A leitura 
e a produção de enunciados de problemas, instruções 
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para exercícios, descrições de procedimentos, definições, 
enunciados de propriedades, teoremas, demonstrações 
sentenças matemáticas, diagramas, gráficos, equações etc. 
demandam e merecem investigações e ações pedagógicas 
específicas que contemplem o desenvolvimento de 
estratégias de leitura, a análise de estilos, a discussão de 
conceitos e de acesso aos termos envolvidos, trabalho esse 
que o educador matemático precisa reconhecer e assumir 
como de sua responsabilidade.”. (FONSECA; CARDOSO, 
2009, p. 64-65).

“[...] como conceber a linguagem matemática, que é simbólica 
e abstrata às crianças, quando elas iniciam seu processo de 
escolarização?”. (NACARATO; MENGALI; PASSOS, 2014, p. 71).

“Considerando a Matemática como uma linguagem que pos-

abstração como qualquer outra linguagem, seja a materna 
(Língua Portuguesa) ou as estrangeiras modernas (Língua 
Inglesa, Francesa, Espanhola), que a princípio podem causar 
estranhamento nos iniciantes.”. (PIRES; BERTINI; PRATES, 
2014, p. 40).

Há mais de cinco séculos, aprender a ler, escrever e calcular sintetiza o currí-

culo escolar básico, o qual é referendado pelo art. 7º, da Resolução CNE/CEB nº 07, 

Ensino Fundamental de nove anos – DCNEF:

[...] as propostas curriculares do Ensino Fundamental visarão desenvolver 
o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exer-
cício da cidadania e fornecer-lhe os meios para progredir no trabalho e em 
estudos posteriores, mediante os objetivos previstos para esta etapa da 
escolarização, a saber:
I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios bá-
sicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 
[...] (BRASIL, 2010).

Apesar de ser pacífica a importância de tais habilidades para a vida cotidiana 

e acadêmica dos estudantes e da excessiva valorização da Língua Portuguesa e 

da Matemática na Educação Básica no Brasil, os resultados do SAEB, desde 1995, 

revela(ra)m um cenário desalentador e aponta(ra)m a necessidade de implementar 

melhorias, dentre as quais destaco: i) a ampliação da duração do Ensino 

Fundamental de oito para nove anos; ii) o início dessa etapa aos seis anos de idade; 
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iii) a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação; e iv) a 

criação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC. 

Todas essas proposições têm em comum a defesa de que as crianças sejam 

alfabetizadas até, no máximo, os oito anos de idade, o que propiciou a criação, em 

2013, da Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA, prevista quando da instituição 

do PNAIC, em 2012.

As escalas de Leitura1 e Matemática possuem 4 níveis: o nível 1 é o mais ele-

mentar e o nível 4 é o mais elaborado (BRASIL, 2015, p. 24; 26-27). Conforme os da-

dos da ANA em 2013, 2014 e 2016 – em 2015, a ANA não foi aplicada – mais de 50% 

dos estudantes estão nos níveis 1 e 2 das escalas de Leitura – não conseguem, por 

quem se refere um pronome pessoal – e Matemática – não conseguem, por exem-

plo, resolver alguns tipos de problemas com números naturais maiores que 20 e ler 

a serem enfrentados nas próximas décadas. 

Tabela 01 – Resultados por níveis na ANA de Leitura e de Matemática – 2013, 2014 e 20162

 ANO

NÍVEL

2013 2014 2016

LEITURA
MATEMÁ-

TICA
LEITURA

MATEMÁ-
TICA

LEITURA
MATEMÁ-

TICA
1 24% 24% 22% 24% 22% 23%
2 33% 34% 34% 33% 33% 32%
3 33% 18% 33% 18% 32% 18%
4 10% 24% 11% 25% 13% 27%

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de BRASIL (2015, 2017).

Embora este artigo se debruce sobre a aprendizagem e o ensino da Mate-

mática, expresso a minha preocupação e o meu descontentamento com o fato de 

que as demais áreas do conhecimento, imprescindíveis para o desenvolvimento in-

tegral dos estudantes, ocupam, muitas vezes, um espaço de menor importância no 

currículo escolar. E mais: essa segregação cultural guarda profundas relações com a 

qualidade do sucesso acadêmico e social dos estudantes!

1 Nomear de Leitura e Escrita as provas referentes à Língua Portuguesa robustece o equívoco de não 
considerar que leitura e escrita participam da (Educação) Matemática!

dem a comparação dos resultados entre os anos de 2013 e 2014 (BRASIL, 2015, p. 39), bem como entre 
2014 e 2016 (BRASIL, 2017, p. 14).
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No que se refere ao ler, escrever e calcular, infelizmente ler e escrever – 

leitura e escrita, respectivamente – costumam ser associados apenas à Língua Por-

tuguesa, enquanto que o calcular à Matemática, conforme as seguintes citações:

A partir dos achados dessa pesquisa, considero que é importante [...] 
compreender os sistemas de desenho e de escrita em seus níveis de cons-
trução; conhecer os diferentes momentos de apropriação destes objetos 
de conhecimento pela criança; e observar as interações entre desenho e 
escrita no processo de cada criança. Trata-se, portanto, de possibilitar um 

criança: desenho e escrita. (PILLAR, 2012, p. 21).

Em relação à escrita, foram os estudos de Emilia Ferreiro sobre a psico-
gênese da língua escrita que evidenciaram os níveis pelos quais a criança 
passa ao se apropriar desse sistema. Ferreiro trata o sistema de escrita 
como a representação de uma linguagem e a sua aprendizagem como a 
apropriação de um objeto de conhecimento. (PILLAR, 2012, p. 24).

Necessário, de início, denunciar esta dupla ilusão, a qual contribui e alimenta 

práticas pedagógicas equivocadas, com intensas consequências – não somente aca-

dêmicas! – para a vida dos discentes, seja porque se ignora que a Matemática, com 

desenvolva habilidades relacionadas à leitura e à escrita, as quais demandam inter-

pretação, seja porque se limita essa Ciência aos números, os quais, por vezes, são 

vivenciados de forma mecânica, pois associados ao calcular.

Nessa perspectiva, Barguil (2016a, p. 386) defende que 

[...] a Educação Matemática, sempre que possível, contemple a diversi-
dade de seus domínios: Álgebra, Aritmética, Estatística e Probabilidade, 
Geometria, Lógica e Medidas. Por vários fatores, em muitos espaços-
tempos, a Matemática na escola tem privilegiado a Álgebra e a Aritmética 
em detrimento dos outros campos dessa Ciência.

No que se refere à Aritmética, várias são as habilidades que os estudantes 
precisam desenvolver – recitar; ler, falar e escrever algarismos; contar; ler, 
falar e escrever numerais; compreender o conceito de número; interpretar 
problemas; representar situações, com desenho, diagrama, material con-
creto, algoritmo; ler e escrever contas; resolver cálculos... – numa aventura 
que acontece fora e dentro da escola.

Essa citação enfatiza três aspectos muito importantes: i) a Matemática não 

se reduz a números, embora, muitas pessoas, em virtude de práticas escolares 

limitantes, acreditem nisso; ii) uma pessoa aprende Matemática porque interage com 

essa Ciência mediante a oralidade – escuta e fala – e a notação, o registro – leitura e 

escrita – em contextos diversos; e iii) o calcular está relacionado a várias habilidades, 
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as quais, caso não sejam constituídas pelo sujeito, impactarão negativamente sobre 

aquela atividade.

mam: “Mais do que manipular símbolos, realizar cálculos extensivos rapidamente 

e reconhecer formas, ela [a Matemática] exige raciocínio, estratégia, leitura e in-

terpretação, habilidades essas que qualquer linguagem exige.”.

Acrescento: as continhas, tão – negativamente – afamadas na escola, não 

possuem vida própria no cotidiano: elas são elaboradas por pessoas a partir da 

interpretação de situações, mesmo que hipotéticas, mediante diversos tipos de 

registros e variadas representações. Diante do exposto, é urgente extirpar a cren-

ça que encurta a Matemática ao cálculo, ainda mais quando ele é visto numa pers-

pectiva meramente operacional.

Durante décadas, a cópia de números e a tabuada foram as estratégias di-

dáticas utilizadas para ensinar – a odiar! – essa Matemática. É notório que, du-

rante séculos, a Educação escolar tem prestigiado práticas, nas diversas áreas do 

conhecimento, que consideram a repetição indispensável para a aprendizagem, 

tal postulado, seja do ponto de vista cognitivo, seja do ponto de vista afetivo, as 

descobertas da Neurociência, notadamente nas últimas duas décadas, apontam a 

importância da atividade do sujeito no processo de aprendizagem.

Nas últimas três décadas, diversos estudiosos investigaram o ensino e a 

aprendizagem da Língua Portuguesa3 e da Matemática no início da vida escolar, 

de modo especial sobre o Sistema de Escrita Alfabético – SEA e o chamado 

Sistema de Numeração Decimal – SND, bem como das relações entre os 

mesmos (SINCLAIR, 1990a; DORNELES, 1998; MACHADO, 1998; TIGGEMANN, 

2010; VIANNA, 2014).

Infelizmente, essa secular crença que associa leitura e escrita apenas à 

Língua Portuguesa4 se manifesta no ambiente escolar de várias formas, dentre 

as quais destaco as seguintes pertinentes à Aritmética, que serão contemplados 

3 Nos estudos de Emilia Ferreiro (FERREIRO, 1998, 2004, 2007; FERREIRO; TEBEROSKY, 2006) sobre 
alfabetização é adotada a expressão Língua Escrita.  Em Barguil (2016), utilizei a expressão Língua 
Materna, mas, tendo em vista que LIBRAS e outras línguas podem ser consideradas maternas, optei, 
nesse texto, por explicitar a Língua Portuguesa. Esclareço, com ênfase, que a Língua Portuguesa e a 
Matemática possuem leitura e escrita, dimensões da notação, do registro, bem como escuta e fala, 
dimensões da oralidade.

4 Em LIBRAS, infelizmente, também ocorre essa inexatidão.
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neste texto: i) não reconhecimento dos algarismos como as unidades constituintes 

dos registros numéricos, os quais são similares às letras nas palavras, expresso 

na designação daqueles como números; ii) não identificação do conjunto dos 

algarismos, facilmente constatada pela ausência de nome desse reunido; e iii) 

não consideração dos processos de leitura e escrita relacionados aos registros 

numéricos nas práticas pedagógicas, bem como da importância da oralidade – 

escuta e fala. Este artigo amplia algumas ideias detalhadamente explicadas em 

outros dois artigos (BARGUIL, 2016a, 2017a), as quais aqui serão expostas de 

modo sintético para facilitar a compreensão do que agora anuncio. 

CIFRANAVA, SISTEMA CIFRANÁVICO E CIFRANAVIZAÇÃO

“[...] segundo a teoria construtivista, é essencial estudar a 
aquisição dos sistemas de notação, como a de outros objetos 
do conhecimento que envolvam os mesmos processos de 
diferenciação e integração, de abstração e de generalização, 
de conflitos e de regulações.”. (SINCLAIR, 1990b, p. 17).

“[...] as notações se incluem no que alguns pesquisadores 
chamam de representações externas. Ademais, as inevitáveis 
relações ou regras estabelecidas pelos criadores de notações 
entre suas marcas gráficas e o que elas pretendem representar 
fazem com que essas notações sejam elas idiossincráticas ou 
convencionais, constituem parte de sistemas notacionais 
mais amplos.”. (BRIZUELA, 2006, p. 24).

Barguil (2016a) percebeu que, além da confusão sobre o sentido de algarismo, 

número e numeral, enquanto na Língua Portuguesa, há uma articulação vocabular 

dos seus elementos conceituais – conjunto, sistema e processo – na Matemática (no 

âmbito da Aritmética), ocorrem, respectivamente, uma ausência, uma imprecisão 

e uma diversidade de termos, resultando em desalinhamento linguístico das 

palavras, conforme consta no Quadro 01, que é aqui ampliado com a inclusão da 

linha referente à “Unidade”. 
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Quadro 01 – Elementos conceituais da Língua Portuguesa e da Matemática (Atual)

ELEMENTOS
ÁREA DO CONHECIMENTO

LÍNGUA PORTUGUESA1 MATEMÁTICA2

Unidade Letra Número

Conjunto Alfabeto -

Sistema Alfabético de Numeração Decimal

Processo Alfabetização
Numeralização, Numeramento, 

Sentido de Número ou
Senso Numérico

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Barguil (2016a, p. 385).
1 Optei por nomear de Língua Portuguesa ao invés de Língua Materna.
2 Apenas no âmbito da Aritmética.

Antes de prosseguir, é necessário compartilhar a minha concepção sobre a 

distinção entre alfabetização e letramento:

No entendimento de Soares (2003), a alfabetização é o aprendizado do 
alfabeto e de sua utilização como código de comunicação, o qual não se limita 
a desenvolver as habilidades de codificação e decodificação do ato de ler, mas 
contempla a capacidade de interpretar, compreender, criticar e resignificar e 
produzir conhecimento, num processo nomeado de letramento.
Nessa perspectiva, alfabetização e letramento seriam dois processos 
distintos e interligados. No entanto, a proposição de letramento como 
o uso social do sistema alfabético reforça a equivocada compreensão da 
alfabetização como um ato mecânico, pois retira dessa o seu significado 
e o coloca naquele. 
A qualidade do currículo escolar, enquanto proposição e realização, 
é verificada pela inserção dos estudantes na sociedade, a qual deve 
ser pontos de partida e de chegada, referenciais a serem adotados nos 
processos educativos durante todos os seus momentos. 
O ambiente educacional abrange apenas uma pequena parcela do 
conhecimento engendrado nas incalculáveis aventuras da Humanidade 
sequiosa de desvendar o Universo, motivo pelo qual é lamentável se 
pensar em práticas pedagógicas que ignorem as raízes e os frutos, ambos 
profundamente sociais, dos conteúdos nele lecionados. (BARGUIL, 
2016a, p. 392).

Parece-me que o uso do termo letramento para se referir aos usos sociais 

é uma armadilha sutil, pois credita à locução o poder de transformar um ensino 

sem o cotidiano, quando o mesmo se manifesta em cada sujeito pedagógico, 

percebendo-se isso ou não! Ou seja, o contexto é imprescindível não somente para 

a alfabetização, mas para uma Educação de qualidade.
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Por acreditar que os aspectos consolidados no Quadro 01, muitas vezes rela-

cionados a lacunas epistemológicas, impactam negativamente no ambiente escolar 

mediante práticas mecanizadas e que não contribuem para a constituição de signi-

qualidade dos processos de ensino e de aprendizagem.

No que se refere à distinção conceitual entre as letras e os algarismos e seu 

papel nos respectivos sistemas, Barguil (2016a, p. 388) declara: 

Em relação ao alfabeto, nunca encontrei uma sala que tivesse erro na 
decoração das 26 (vinte e seis) letras. Quanto aos algarismos, os enganos 
são de natureza dupla: i) na nomeação dos mesmos como número ou 
numeral; e ii) na exibição – já encontrei de 0 a 9 (que é a correta), de 1 a 10 
e de 1 a 9. Ainda não vi de 0 a 10...
Um dos motivos para essa impropriedade, perpetrada por profissionais da 
Educação Básica e da Educação Superior, é o fato de todos os algarismos 
indo-arábicos – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – serem também numerais, não 
números! Isso não ocorre com a Língua Materna, pois as letras do alfabeto – 
com exceção das vogais a, e, o, no caso da Língua Portuguesa – não são 
palavras, mas as compõem. 

Ou seja, “Enquanto na Língua Portuguesa, é notória a distinção de letras e 

palavras, sendo as primeiras utilizadas na produção das segundas, na Matemática, 

há uma terrível confusão.”. (BARGUIL, 2017a, p. 240). Diversas obras – conforme 

citações a seguir – tanto no âmbito da Educação Básica – algumas de ampla circula-

ção no Ciclo de Alfabetização – como da Educação Superior, ampliam, há quase três 

décadas, essa baderna conceitual sobre algarismo, número e numeral, os quais cos-

tumam ser tratados como sinônimos, pois ignoram o fato de que os algarismos são 

Um conceito envolve simultaneamente significantes – letras, números, 
sinais como +, -, >, <, etc – e seus significados. Quando utilizamos 
esses sinais em definições e demonstrações, pressupomos que o aluno já 
conhece seu significado. (CARRAHER, 1990, p. 22, negrito meu).

Na linguagem matemática, tem-se uma disposição convencional de ideias 

sistema de signos transcritos nos sistemas de numeração pelos diferentes 
numerais. (DANYLUK, 1991, p. 44, negrito meu).

As palavras simbolizam algo; os símbolos matemáticos também se 
referem a alguma coisa. As letras e os números, por exemplo, são 
símbolos que significam e que exigem interpretações. Ambos necessitam 
ser entendidos pelo ser-aí, através de experiências vividas situadamente. 
(DANYLUK, 1991, p. 45, negrito meu).
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Ao contrário, os sistemas de notação posicional, como os nossos, pos-
suem um caráter muito econômico. De fato, só exigem dez números (de 
0 a 9). (FAYOL, 1996, p. 41, negrito meu).

Há alguns problemas cognitivos que parecem evidentes: por exemplo, 

do procura compreender a representação escrita. Pensemos em todas as 
 como tal. Todos 

os nossos símbolos não icônicos estão constituídos por combinações de 
dois tipos de linhas: pauzinhos e bolinhas. Mas alguns são chamados de 
letras e, outros, de números. (FERREIRO, 1998, p. 10, negrito meu).

Algumas crianças usam letras; algumas usam números; enquanto outras 
usam letras e números em suas correspondências com objetos. O uso de 
letras
letras e números. (BRIZUELA, 2006, p. 20, negrito meu).

O sistema de escrita do português [...] usa vários tipos de alfabeto; ape-
sar disso não é totalmente alfabético, usando, além das letras, outros 

números. (CAGLIARI, 2007, p. 117, negrito meu).

O conjunto das formas gráficas que denominamos “letras” é um 
conjunto arbitrário; há muitas outras formas gráficas que poderíamos 
considerar “quase-letras” ou “pseudo-letras” [...]. O conjunto das formas 
gráficas que denominamos “números” é também um conjunto arbitrário; 
distingui-las das letras (apesar dos muitos traços comuns) indica já uma 
boa possibilidade de discriminação e de reprodução de forma arbitrárias 
[...]. (FERREIRO, 2007, p. 42, negrito meu).

Os números
das mãos]:

1 2 3 4 5

6 7 8 9 0
[Imagens com as respectivas CM]
(FALCÃO, 2007, p. 260, negrito meu).

números e alfabeto
[...]
Quadro 1 – condensada do alfabeto e numerais. (FALCÃO, 2007, p. 262, 
negrito meu).

Juliano sabe que o primeiro número corresponde ao “vinte”, “trinta”, 
“setenta”, etc., e que, portanto, são maiores do que o “dois”, “três”, “sete” 
etc. (MORENO, 2008, p. 58, negrito meu).

Como vinculam seu conhecimento da numeração falada com a escrita 
para argumentar (a seu modo) que o valor de um número depende da 
posição que ocupa [...]. (MORENO, 2008, p. 58, negrito meu).
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alfabeto e numerais. (FAL-
CÃO, 2010, p. 396, negrito meu).

não percebem a sequência das letras ou dos números. (MAIA, 2010, p. 25, 
negrito meu).

números arábicos para re-
presentar quantidades. (MAIA, 2010, p. 28, negrito meu).

Propriedades do SEA que o aprendiz precisa reconstruir para se tornar al-
fabetizado (fonte: MORAIS, 2012): 
1. escreve-se com letras, que não podem ser inventadas, que têm um 

números e de outros símbolos; 
(BRASIL, 2012a, p. 10, negrito meu).

Também consegue selecionar o maior entre dois números de dois ou três 
algarismos. (FAYOL, 2012, p. 17, negrito meu).

Como uma das funções do zero é representar uma ordem vazia, ou seja, 
representar a ausência de quantidades, isto o torna mais complexo que os 
demais números. (MUNIZ; SANTANA; MAGINA; FREITAS, 2014b, p. 38, 
negrito meu).

O Sistema Braille é um código universal de leitura tátil e de escrita, usado 
por pessoas cegas, inventado na França por Louis Braille, um jovem cego. 
É constituído por 64 sinais em relevo cuja combinação representa as le-
tras do alfabeto, os números, as vogais acentuadas, a pontuação, a no-

GRECA; SILVA, 2014, p. 38, negrito meu).

Escrita com letras e numerais. (SIMONETTI, 2016a, p. 23, negrito meu).

Esse embaraço epistemológico assume níveis insuportáveis quando se cor-

responde alfabeto a números! 

Quando se observa que os elementos constituintes dos dois sistemas 
fundamentais para a representação da realidade – o alfabeto e os 
números – são apreendidos conjuntamente pelas pessoas em geral, 
mesmo antes de chegarem à escola [...]. (MACHADO, 1998, p. 15, 
negrito meu).

E o que dizer quando os algarismos são ignorados? 

3. A criança constrói o conhecimento estando em interação/ação e 
reflexão sobre o objeto do conhecimento (letras, palavras, textos, 
números, medidas, espaço, tempo, formas. Aquilo que não conhecemos, 
que não vivemos, não experimentamos, que não é objeto do nosso pensar 
e do nosso sentir não nos pertence. (ANDRADE, 2009, p. 159).
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Em relação à distinção entre algarismo, número e numeral, apresento, a se-

guir, uma síntese do exposto em Barguil (2016a). 

5, 780 (?) – 850 (?), que escreveu vários livros na 

área, especialmente sobre Álgebra6, bem como Astronomia e Astrologia. 

Algarismo é

s.m. MAT cada um dos caracteres com que se representam os números. 
a. arábico ou árabe MAT no sistema decimal de numeração, cada um dos 
dez caracteres representativos dos números 1 (um), 2 (dois), 3 (três), 4, 
(quatro), 5 (cinco), 6 (seis), 7 (sete), 8 (oito), 9 (nove), 0 (zero), e cuja divul-
gação no Ocidente se deve aos árabes. [...] a. romano no sistema roma-
no de numeração, cada um dos caracteres representativos dos números I 
(um), V (cinco), X (dez), L (cinquenta), C (cem), D (quinhentos), M (mil) [...]. 
(HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 92, negrito no original).

s.m.
Muhhmmad Ibn Mussa (séc. IX)] Cada um dos símbolos usados para re-
presentação dos números. [...] Algarismo indo-arábico Cada um dos sím-
bolos que representam os números no sistema decimal: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 e 9, respectivamente, zero, um dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito 
e nove; algarismo arábico. (VARGENS, 2007, p. 111, negrito no original).

rismos.”. (BARGUIL, 2016a, p. 393).

Conforme Rosa Neto (2000, p. 41-42), “Número é ideia, numeral é 

símbolo. O número é uma noção de quantidade só existente nos neurônios de 

quem a construiu. Número não pode terminar em 0, 2, 4, 6, ou 8. O numeral, 

sim, quando escrito com os nossos algarismos usuais.”. Uma quantidade, um 

número, portanto, pode ser representando mediante distintos numerais, que 

utilizam símbolos peculiares.

 

5 O sobrenome do Matemático indica a cidade de sua origem. Khwarizm é uma província do Uzbequis-

bequistão. Consultar um mapa da região disponível em http://www.donizetegeografo.com.br/assets/
images/Mapas/Mapa_02.jpg. A expressão latina algoritmi é o radical comum de algarismo e algoritmo, 
sendo esse designado como um conjunto de regras para resolver um problema. 

6  Álgebra deriva de al-jabr, uma das duas operações – restauração e redução – que ele usou, no seu livro 
Cálculo por restauração e redução, escrito no século IX, que consiste em adicionar o mesmo fator nos 
dois lados da equação. Al-muqabalah, por sua vez, é a eliminação dos termos semelhantes de ambos 
os lados da equação, de modo que a equação tenha apenas um termo de cada tipo.
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Desta forma, as palavras cinco, cinq e 
não passam de numerais; todos eles utilizados para representar o mesmo 
número. As três palavras representam esta quantidade nas línguas por-
tuguesa, francesa e inglesa, respectivamente, enquanto os três símbolos 
apresentados têm origem indo-arábica, romana e maia, respectivamente. 
(RODRIGUES, 2013, p. 18, itálico no original).

Sintetizando: número é a ideia de quantidade, enquanto numeral é a repre-

da no âmbito da Educação Básica, embora seja compreensível, notadamente no seu 

início, é inquietante porque pode revelar a confusão conceitual, a qual se expressa 

em algumas práticas educacionais:

Uma das práticas frequentes é ensinar um número de cada vez - primeiro 
o 1, depois o 2 e assim sucessivamente enfatizando o seu traçado, 
o treino e a percepção, por meio de propostas como: passar o lápis 
sobre os algarismos pontilhados, colar bolinhas de papel crepom ou 
colorir os algarismos, anotar ou ligar o número à quantidade de objetos 
correspondente (por exemplo, ligar o 2 ao desenho de duas bolas). Esse 
tipo de prática se apoia na ideia que as crianças aprendem por repetição, 
memorização e associação e deixa de lado os conhecimentos construídos 
pelas crianças no seu convívio social. (MONTEIRO, 2010, p. 01).

O que está por trás das formas mais comuns de tentar ensinar números 
na Educação Infantil é a crença de que o conceito de número pode 
ser transmitido via oral e memorizado pela criança, por meio de 
exercícios gráficos. Parece que se ignora, em âmbito escolar, o que é 
conhecimento físico e conhecimento lógico-matemático, e o que provoca 
a indiferenciação entre NÚMERO e NUMERAL na mente de pais e 
professores. (SCRIPTORI, 2014, p. 135).

Conforme Barguil (2016a, p. 396), há, ainda, outro desarranjo que precisa ser 

organizado: a não diferenciação entre dígito – do latim digitus

e algarismo, os quais, muitas vezes, são utilizados com sinônimos: 

Como pode-se observar, a quantidade de algarismos resulta decisiva ao com-
parar 100 com 1000 e 101 com 1010. (ZUNINO, 1995, p. 121, negrito meu)

De fato, neste sistema um número de mais algarismos representa sempre 
uma quantidade maior que a representada por um número de menos al-
garismos (no conjunto dos números inteiros) [...]. (ZUNINO, 1995, p. 122, 
negrito meu)

Na numeração romana, [...] o 334 é representado por oito algarismos 
(CCCXXXIV) e o número 1000 só com um (M). (ZUNINO, 1995, p. 122-123, 
negrito meu)
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É surpreendente que as crianças possam estabelecer que um número é 
maior que outro – baseando-se na quantidade de algarismos – ainda ser 
saber qual é a quantidade representada por esses números. (ZUNINO, 
1995, p. 123, negrito meu)

[As crianças] Sabem também que, se compararem dois números de igual 
quantidade de algarismos, será necessariamente maior aquele cujo 
primeiro algarismo seja maior e por isso podem afirmar – como muitas 
das crianças entrevistadas o fizeram – que “o primeiro é quem manda”. 
(LERNER; SADOVSKY, 1996, p. 83, negrito meu).

De fato, crianças que escrevem convencionalmente qualquer número de 
dois algarismos (35, 44, 83, etc.) […]. (LERNER; SADOVSKY, 1996, p. 96, 
negrito meu).

[...] [As crianças] sabem que em nosso sistema de numeração a quantidade 
de algarismos está relacionada à magnitude do número representado. 
(LERNER; SADOVSKY, 1996, p. 98, negrito meu).

[...] (o valor do dígito 5 em 50 e em 500 é diferente, embora o dígito em si 
seja o mesmo). (NUNES; BRYANT, 1997, p. 29, negrito meu).

[...] uma pequena porção dos erros das crianças em escrever números 
foi decorrente do uso do dígito errado ou da posição relativa erradas dos 
dígitos. (NUNES; BRYANT, 1997, p. 80, negrito meu).

No processo de começar a escrever o que, para as crianças, são números 
mais complexos – como os números de dois algarismos – faz sentido 
pensar que elas levam um certo tempo para aprender a escrevê-los. 
(BRIZUELA, 2006, p. 32, negrito meu).

Apesar de Mercedes não poder ainda ler esses números, “sabe” que quanto 
maior é a quantidade de algarismos, maior é o número. (MORENO, 2008, 
p. 57, negrito meu).

Inicialmente, as crianças se apoiam em esquemas de natureza lógico-
matemática de correspondência termo a termo que se manifestam nos 
argumentos relativos à quantidade de algarismos do número (mais 
algarismos – maior o número). (TEIXEIRA, 2010, p. 115, negrito meu).

[...] somar os dígitos para compor um número [...] (TEIXEIRA, 2010, 
p. 129, negrito meu).

Estudos [...] têm apontado o quanto é difícil, para a criança, a elaboração 
do conceito de valor posicional, bem como o quanto é demorada a 
aquisição de flexibilidade no uso dos números multidígitos, ou seja, 
números formados por vários algarismos. (GOLBERT, 2011, p. 76, negrito 
meu).

[...] no caso de os números terem a mesma quantidade de algarismos, 
o maior será aquele cujo primeiro for maior e, por isso, as crianças 
afirmam “que o primeiro é quem manda”. (GOLBERT, 2011, p. 109, 
negrito meu).
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A passagem dos números de um algarismo para os números de dois, depois 
n algarismos exige a ativação de um novo mecanismo: 

o valor posicional dos algarismos. (FAYOL, 2012, p. 32, negrito meu).

são previsíveis quando se levam em conta dois parâmetros: o número de 
algarismos do número a transcrever a o número de sílabas do nome do 
número verbal. Assim, oitenta e quatro (2 algarismos mas 6 sílabas) causa 
tanto problema quanto dois mil (4 algarismos e 2 sílabas). (FAYOL, 2012, 
p. 34-35, negrito meu).

Em alguns sistemas de numeração, os símbolos (ou algarismos) possuem 

das quantidades. Em outros, não é assim. Vamos representar, por exem-
plo, o número oito mil, oitocentos e oitenta e oito no SND e no Sistema de 
Numeração Romano.
  8         8           8          8    Representação no SND 
VIII DCCC  LXXX   VIII   Representação no Sistema de Numeração Romano 

É muito comum também que as crianças, ao compararem números de 
igual quantidade de algarismos, argumentem que a posição do algarismo 
desempenha papel fundamental, entendendo que “o primeiro (algarismo) 
é quem manda”. (SANTANA et al, 2013, p. 67, negrito meu).

Ouvir as respostas das crianças, procurando verificar se algumas delas dão 
início à outra ideia necessária à construção da escrita do número, ou seja, 
escrita convencional da dezena e centena e a comparação pela quantidade de 
algarismos que os números têm. (SANTANA et al, 2013, p. 68, negrito meu).

Observe que, enquanto no SND utilizamos apenas quatro símbolos, no 
Romano foram necessários 16 símbolos para representar essa mesma 
quantidade! Essa diferença na quantidade de símbolos se deve justamen-
te à existência do zero no SND. (MUNIZ; SANTANA; MAGINA; FREITAS, 
2014b, p. 45, negrito meu).

Outra regularidade que pode ser observada é a composição de dezenas, 
centenas e das unidades de milhar: as dezenas precisam de dois 
algarismos; as centenas de três; as unidades de milhares de quatro. 
(SANTANA et al, 2015, p. 39, negrito meu).

O Código de Endereçamento Postal (CEP) é um conjunto de oito 
algarismos, utilizado pelos Correios, para orientar e agilizar o método de 
separação e encaminhamento. A posição ocupada por um algarismo no 
CEP é um código que vai auxiliar na localização do endereço. (SANTANA 
et al, 2015, p. 39, negrito meu).

[...] a ordem da centena é escrita por três algarismos, a da dezena por dois 
e assim sucessivamente. (ARAGÃO; VIDIGAL, 2016, p. 26, negrito meu).

Saber o nome dos dígitos ajuda a ler um número de dois algarismos. 
(QUARANTA; TARASON; WOLMAN, 2008, p. 97, negrito meu).
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Há, ainda, a confusão dupla: entre algarismo e dígito, bem como entre nú-

mero e algarismo: 

A partir do momento em que faz esta comparação [100 com 1000 e 101 
com 1010], a quantidade de algarismos parece adquirir uma importância 
tal que leva a deixar de lado a ideia de que o 0 não vale quando está diante 
de outro número. (ZUNINO, 1995, p. 121, negrito meu).

Em virtude disso, Barguil (2016a, p. 396-397) explica:

As senhas, cada vez mais populares, em virtude de recentes aparatos ele-
trônicos, costumam solicitar que o usuário selecione alguns dígitos – cuja 

paços para serem preenchidos, ocupados por letras e/ou algarismos.
No jogo de forca, os participantes precisam acertar uma palavra antes de 
ser enforcado – a cada letra errada, é desenhada uma parte do corpo que 
está na forca – tendo como dica a quantidade de dígitos alfabéticos e não 
de letras, como se costuma falar, pois pode acontecer de alguns espaços, 
dígitos serem ocupados pela mesma letra! A palavra banana, por exem-
plo, tem seis dígitos alfabéticos e três letras – b, a, n – e não seis letras... 
O mesmo raciocínio se aplica em relação às atividades relacionadas a nu-
merais com alguns algarismos: i)  seja explorando a qualidade – o maior ou 
o menor – ou o fato de ser par ou ímpar, no caso dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental; ii) seja investigando a quantidade, no âmbito da Combinatória. 
Em algumas indagações – “Qual é o maior número ímpar com 5 algarismos?”, 
“Qual é menor número com 4 algarismos?”, “De quantas formas pode se 
escrever um número com 3 algarismos utilizando o 2, 5, 7, 8 e 9?” – o verbete 
algarismo, por equívoco do redator, designa a quantidade de dígitos, 
uma vez que os dígitos se referem às ordens e classes do numeral, à sua 
extensão, enquanto que os algarismos se reportam aos elementos que o 
constituem.
No âmbito da Educação Básica, a redação correta desses enunciados é: 
“Qual é o maior número ímpar com 5 dígitos e algarismos sem (ou com) 
repetição?”, “Qual é o menor número com 4 dígitos e algarismos sem (ou 
com) repetição?”, “De quantas formas pode se escrever um número com 3 
dígitos utilizando o 2, 5, 7, 8, 9?”.

Os registros verbais e numéricos utilizam dígitos próprios – ocupados, res-

pectivamente, por letras e algarismos, que podem ser ou não repetidos, além de 

outros símbolos característicos de cada sistema. . É imprescindível, portanto, que 

as crianças possam, desde o início da sua vida escolar, compreender essa diferença, 

motivo pelo qual os professores precisam desenvolver práticas que colaborem para 

essa aprendizagem e não para o contrário! 

b) Faça intervenções e peça aos alunos que explorem o número de letras 
para chegar a conclusão de que todas as palavras [JAVALI   ABUTRE   
FALCÃO   BÚFALO   IGUANA   GORILA] têm a mesma quantidade de letras. 
(SIMONETTI, 2016b, p. 26, negrito meu).

247

Cifranavização: leitura e escrita de registros numéricos  
Paulo Meireles Barguil

APRENDIZ, DOCÊNCIA E ESCOLA: novas perspectivas
Paulo Meireles Barguil (Organizador)

letras e alga-

rismos, bem como nomeiem os respectivos conjuntos. O alfabeto – junção das duas 

primeiras letras gregas7: alfa ( ) e beta ( ) – é composto de 26 (vinte e seis) letras, 

as quais são utilizadas em palavras. Quanto aos números, eles são grafados com 

10 (dez) algarismos, os quais compõem um conjunto inominado até recentemente.

Barguil (2016a) constatou a ausência, em obras que versam sobre o Sistema 

de Numeração Decimal – SND (LERNER; SADOVSKY, 1996; BIANCHINI; PACCOLA, 

1997; IFRAH, 1997a, 1997b, 2009; CENTURIÓN, 2002; IMENES, 2002; CARRAHER, 

2005; GUELLI, 2005; MENDES, 2006; GROSSI, 2010; BOYER; MERZBACH, 2012), de 

uma designação do conjunto dos algarismos indo-arábicos. Após investigar a gêne-

se, nessas culturas, dos vocábulos zero e nove, que são os extremos desse grupo – o 

0 se referencia ao árabe  e o 9 ao sânscrito8  (nava) – propôs batizar o con-

junto dos algarismos indo-arábicos de cifranava.

Entendo, portanto, que o paralelismo adequado é o seguinte:

letras  alfabeto  palavras

algarismos  cifranava  numerais (registros numéricos)

Os dígitos, portanto, podem ser alfabéticos – ocupados com letras – ou 

cifranávicos – preenchidos com algarismos! 

Em relação à senha, composta de letras e algarismos, considerando que 
os respectivos conjuntos são alfabeto e cifranava, a denominação apro-

é alfacifranávica e não alfanumérica. A mesma lógica se aplica ao teclado 
alcunhado, por equívoco, de alfanumérico. Há de se permutar, também, a 
designação de senha numérica ou teclado numérico para senha cifranávi-
ca ou teclado cifranávico. (BARGUIL, 2016a, p. 403).

A nomeação do conjunto dos algarismos – cifranava – permite estabelecer a 

adequada correlação entre o registro alfabético, escrita alfabética – utiliza letras – e o 

registro cifranávico, escrita cifranávica – utiliza algarismos – a qual não é verificada 

nas seguintes afirmações:

7  O alfabeto grego, que se desenvolveu a partir de IX a. C., deu origem ao alfabeto etrusco 
e este ao alfabeto latino, também conhecido como alfabeto romano. O alfabeto latino 
é o sistema de escrita alfabética mais utilizado no mundo, sendo adotado pela língua 
portuguesa e pela maioria das línguas da Europa. As letras do alfabeto latino – a, b, c, d, e, 
f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z – podem ser escritas com variações de tamanho – 
maiúscula e minúscula – e de origem – imprensa (com diferentes fontes) e manuscrita.

8  Língua clássica do norte da Índia, estabelecida por volta do século V a. C., a qual é referência 
para muitas das famílias linguísticas em vigor (IFRAH, 2009, p. 56-57).
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 [...] a respeito das elaborações infantis de sistemas de notação em três 
domínios: o da linguagem – a escrita alfabética, o dos números – a escrita 
numérica e o da música – a representação de ritmos e de melodias. (MORO, 
1990, p. 07, itálico no original, negrito meu).

[...] a elaboração pela criança de certos sistemas convencionais de 
notação – o da escrita alfabética, da numeração escrita e da notação 
musical. (SINCLAIR, 1990b, p. 13, negrito meu).

Exemplos da escrita alfabética e dos algarismos são abundantes em 
nossas sociedades [...]. (SINCLAIR, 1990b, p. 15, negrito meu).

Dois dos estudos expostos são relativos a crianças em idade pré-escolar, 
ou seja, até seis anos, antes do início do ensino sistemático das escritas 
alfabética e numérica. (SINCLAIR, 1990b, p. 16, negrito meu).

A escrita alfabética e a numeração escrita ocasionaram tipos de estudos 
bem diversos. (SINCLAIR; MELLO; SIEGRIST, 1990, p. 71, negrito meu).

Essa similitude – alfabeto e cifranava – sana a inadequação da legenda ori-

ginal da Figura 01, que corresponde alfabeto (conjunto das letras) a algarismos. O 

título, de minha autoria, está correto.

Figura 01 – Letras (Alfabeto) e algarismos (Cifranava) em Braille

Fonte: Vianna, Greca e Silva (2014, p. 38).
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O embaraço conceitual entre algarismo, número e numeral se manifesta, 

também, na nomeação e descrição do sistema: 

[...] o fato de o sistema numérico ser composto de nove ideogramas 
diferentes e de o sistema alfabético ser composto de 23 sinais que se 
combinam entre si [...]. (DORNELES, 1998, p. 82, negrito meu).

Várias sociedades em diferentes tempos construíram sistemas de nume-

ração – Egípcio, Mesopotâmico, Romano, Chinês, Maia, Hindu... – que são formas 

de registrar o resultado da contagem. Cada um desses sistemas de numeração 

tinha suas peculiaridades, em relação às seguintes características: base, posicional, 

quantidade de símbolos, zero, princípio aditivo e princípio multiplicativo. 

Os indianos construíram um sistema de numeração que contemplava as qua-

lidades de vários outros sistemas, mas os árabes o difundiram, por isso tal notação 

é alcunhada de sistema indo-arábico (Quadro 02).

Quadro 02 – Características de alguns sistemas de numeração

CARACTERÍSTICA 
SISTEMA DE NUMERAÇÃO

EGÍPCIO
TÂMICO

ROMANO MAIA
ARÁBICO

Base 10 60 10 203 10

Posicional Não Sim Não Sim Sim

Quantidade de símbolos 07 03 07 03 10

Zero Não Sim Não Sim Sim

Princípio aditivo Sim Sim Sim1 Sim Sim

Princípio multiplicativo Não Sim Sim2 Sim Sim

Fonte: Barguil (2016a, p. 402).
1 Existe também o princípio subtrativo: quando um símbolo de menor valor é escrito à esquer-
da de um de maior valor, subtrai-se do maior o valor do menor. O I só pode ser colocado antes 

2 A barra horizontal sobre um algarismo (ou um conjunto de algarismos) o multiplica por mil.
3 Conforme Ifrah (1997a, p. 640), na 3ª ordem, o fator era 18 e não 20.

Conforme Nunes e Bryant (1997, p. 56), a invenção dos sistemas de numera-

ção foi bem sucedida em virtude de 3 (três) vantagens: i) a estrutura possibilita que 
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o aprendiz gere nomes de números em vez de memorizá-los todos mecanicamente, 

sendo necessário lembrar poucos nomes de números; ii) uma estrutura de base 

pode também ser usada para organizar um sistema de notação; e iii) os cálculos 

baseados na notação são mais econômicos e eficientes.

Para alguém usufruir dessas vantagens, é necessário que ela entenda sua 

estrutura, compreenda, por exemplo, que os números maiores podem ser criados 

a partir de números menores – “Qualquer número n pode ser decomposto em dois 

outros que vêm antes dele na lista ordinal dos números, de tal modo que estes dois 

somam exatamente n.”. Essa propriedade é conhecida como composição aditiva do 

número (NUNES; BRYANT, 1997, p. 57).

A numeração decimal de posição que usamos atualmente foi inventada 
na Índia, nos primeiros séculos da nossa era; os árabes difundiram-na na 
Europa no século X. Os algoritmos se tornaram mais acessíveis e, então, 
maior número de pessoas pôde ter acesso a eles. Além disso, ao aumentar 
a capacidade de cálculo, aconteceu, nesse período, um importante 
desenvolvimento dos conhecimentos na aritmética. (BARTOLOMÉ, 
FREGONA, 2008, p. 80).

Tendo em vista que “[...] a base dez é a mais difundida da História e sua 

adoção é hoje quase universal.”. (IFRAH, 1997a, p. 78), Barguil (2016a, p. 403) 

considera que a expressão Sistema de Numeração Decimal, além de ser muito 

geral, não é adequada pelos seguintes motivos: 

[...] i) os sistemas de numeração Egípcio e Romano [...] também são 
sistemas de numeração decimal; ii) o caráter posicional do SND, sua 
característica singular, não é explicitado; e iii) os algarismos desse 
sistema, no caso os caracteres indo-arábicos, não são rememorados, ao 
contrário do Sistema Alfabético, cuja denominação anuncia a sua origem. 

Considerando o exposto e o fato de que o SND adota uma “[...] notação 

decimal algarítmica de posição.”. (IFRAH, 1997b, p. 148), oriundo do “[...] sistema 

posicional dos símbolos numéricos indianos.”. (IFRAH, 1997b, p. 109), Barguil 

(2016a, p. 403) sugere, doravante, nomeá-lo de Sistema Cifranávico – SC.

No âmbito da Língua Portuguesa, diz-se que alguém é alfabetizado quando 

lê e escreve palavras, conhece o alfabeto e o sistema alfabético, mediante um 

processo de alfabetização, que considera a diversidade dos contextos. E no âmbito 

da Matemática, especificamente da Aritmética? Como nomear o sujeito que lê e 

escreve numerais, conhece o cifranava e o sistema cifranávico? E o processo?
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A aprendizagem do chamado SND e das suas utilizações recebe várias 
titulaturas – sentido do número, sentido numérico, senso numérico, 
compreensão do número ou compreensão numérica (SPINILLO, 2006); 
numeralização (NUNES; BRYANT, 1997); numeramento (FONSECA, 
2007); dentre outras – as quais também se referem ao domínio de outros 
campos matemáticos. 
Marconcin (2009), ao investigar os discursos de professores de 
Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, analisou os 
termos numeralização, letramento em matemática, senso numérico e 
matematização. (BARGUIL, 2016a, p. 387).

Diante dessa multiplicidade de nomenclaturas e da extensão de sentidos 

delas, bem como da intenção de promover o alinhamento linguístico, que colabora 

para a qualidade do entendimento, Barguil (2016a, p. 403, negrito no original) 

propõe o termo cifranavização – correspondente à alfabetização, que, conforme 

Frade, Val e Bregunci (2014, negrito meu) é “[...] o processo de aprendizagem do 

sistema alfabético e de suas convenções [...]” – para designar o processo no qual 

[...] o sujeito aprende a notação numérica utilizando o sistema cifranávico. 
A leitura e a escrita de numerais é apenas um aspecto de um processo mais 
amplo, que também engloba a compreensão dos mesmos no contexto 
social: por isso tal conteúdo é lecionando na escola. Há de se enfatizar que 
a cifranavização também está relacionada à capacidade para realizar as 
operações fundamentais. 

Considerando as intricadas e complexas relações entre os sistemas alfabético 

e cifranávico, é imprescindível que o(a) professor(a) que atua na Educação Infantil 

e nos anos iniciais do Ensino Fundamental saiba nomear as unidades desses 

sistemas – letras e algarismos – bem como identificá-las. Necessário, também, 

que ele(a) categorize nos registros os dígitos em alfabéticos e cifranávicos, pois as 

notações podem possuir ou não a quantidade de dígitos igual à quantidade de letras 

ou de  algarismos.

Hipopótamo, por exemplo, tem 10 (dez) dígitos alfabéticos, mas possui 

apenas 7 (sete) letras: h, i, p, o, t, a, m.

8.888, por sua vez, tem 4 (quatro) dígitos cifranávicos, mas possui apenas 1 

(um) algarismo: 8.

Acredito que essa diferenciação conceitual, expressa em práticas 

pedagógicas, contribuirá para que os processos de alfabetização e cifranavização 

aconteçam de modo mais integrado e articulado. 

No final do artigo, Barguil (2016a) consolida os seus contributos no Quadro 

03, que é aqui ampliado com a inclusão da linha referente à “Unidade”.
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Quadro 03 – Elementos conceituais da Língua Portuguesa e da Matemática (Proposta)

ELEMENTOS
ÁREA DO CONHECIMENTO

LÍNGUA PORTUGUESA1 MATEMÁTICA2

Unidade Letra Algarismo

Conjunto Alfabeto Cifranava

Sistema Alfabético Cifranávico

Processo Alfabetização Cifranavização

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Barguil (2016a, p. 404).
1 Optei por nomear de Língua Portuguesa ao invés de Língua Materna.
2 Apenas no âmbito da Aritmética.

Em seguida, pugna que, no início da vida escolar, os estudantes sejam 

“[...] alfabetizados e cifranavizados, com recursos e práticas pedagógicas que 

valorizem a oralidade – escuta e fala – e a notação, o registro – leitura e escrita – 

daqueles aprendizes, objetivando a progressiva diminuição do analfabetismo e do 

acifranavismo.”. (BARGUIL, 2016a, p. 405).

O autor conclui anunciando que 

Em outra oportunidade, contemplando estudos de vários pesquisadores, 
serão abordados aspectos pedagógicos relacionados ao ensino e à 
aprendizagem do cifranava, do sistema cifranávico e da cifranavização, 
bem como das relações entre os universos da Língua Materna e da 
Matemática. (BARGUIL, 2016a, p. 405).

Ao iniciar a temática sobre a leitura e a escrita de registros numéricos, Barguil 

(2017a, p. 241-242) discorda de Cagliari (2007, p. 117), quando esse, após afirmar 

que os sistemas de escrita podem ser ideográfico – baseia-se no significado – e 

fonográfico – fundamenta-se no significante – declara que o sistema numérico é 

do primeiro tipo, enquanto o sistema alfabético é do segundo tipo.

O Sistema Cifranávico, ao contrário do que postula Cagliari, não é ideográfico, 
pois cada algarismo tem valor absoluto, que não muda, e valor relativo, que 
depende da ordem em que ele está e da ordem a que se referencia quando 
da leitura. A complexidade e a beleza deste Sistema residem no fato de ele 
ser posicional: o algarismo em uma ordem pode ter diferentes leituras e 
sonoridades e, consequentemente, distintas escritas!
A não compreensão dessa característica está na gênese de um conjunto 
de práticas pedagógicas equivocadas de Matemática, na Educação 
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, inclusive avaliativas. 
(BARGUIL, 2017a, p. 242, negrito no original).
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A seguir, Barguil (2017a) analisa, à luz do cifranava, as Matrizes de Língua 

Portuguesa e de Matemática da Provinha Brasil, e nelas identifica, respectivamente, 

um erro e uma omissão. O Ministério da Educação instituiu, mediante a Portaria 

Normativa nº 10, de 24 de abril de 2007, conforme o art. 1º, a “[...] Avaliação de 

Alfabetização ‘Provinha Brasil’, a ser estruturada pelo Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais ‘Anísio Teixeira’ – INEP...”. (BRASIL, 2007).

A Provinha Brasil é uma avaliação diagnóstica que visa investigar o 
desenvolvimento das habilidades relativas à alfabetização e ao letramento 
em Língua Portuguesa e Matemática, desenvolvidas pelas crianças 
matriculadas no 2º ano do ensino fundamental. (BRASIL, 2012b, p. 09). 

O Quadro 04 apresenta os níveis da primeira habilidade, D1 – Reconhecer 

Letras, do 1º eixo (Apropriação do Sistema de Escrita):

Quadro 04 – Matriz de Referência para Avaliação da Alfabetização e do Letramento Inicial

1º Eixo
Apropriação do Sistema de Escrita: 

ao reconhecimento de princípios do sistema de escrita

Habilidade 
(descritor)

habilidade (níveis 
de complexidade)

Operacionalização 
(descrição de algumas formas 

de avaliar a habilidade)

D1 – Reconhecer 
letras.

D1.1 – Diferenciar 
letras de 
outros sinais 
gráficos.

Buscar em sequências com letras, desenhos, 
números e sinais de pontuação a que possui apenas 
letras (dar preferência para textos de circulação 
social e que façam parte do universo da criança).

as letras do 
alfabeto. ditada pelo aplicador (utilizar os mesmos tipos 

D1.3 – Identificar 
d i f e r e n t e s 
tipos de 
letras.

Identificar uma mesma palavra que se 
repete, escrita com letras de diferentes tipos, 
combinando letras:
– de imprensa maiúsculas e minúsculas;
– de imprensa minúsculas e cursiva.

Identificar mais de uma palavra que se repete, 
escritas com letras de diferentes tipos, 
combinando letras:
– de imprensa maiúsculas e minúsculas;
– de imprensa minúsculas e cursiva.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de BRASIL (2012b, p. 16-17).
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Tendo em vista que o Descritor 1.1 se refere à habilidade de diferenciar 

letras de outros sinais gráficos, e considerando que o corresponde às letras são os 

algarismos – e não os números! – Barguil (2017a, p. 245, negrito no original) declara 

ser “[...] imprescindível substituir na descrição da operacionalização números por 

algarismos [...]”, a qual passaria a ter a seguinte redação: "Buscar em sequências 

com letras, desenhos, algarismos e sinais de pontuação a que possui apenas letras 

(dar preferência para textos de circulação social e que façam parte do universo da 

criança).". (BARGUIL, 2017a, pág. 246)

A Matriz de Referência de Matemática da Provinha Brasil está organizada em 

quatro eixos, os quais se referem aos blocos de conteúdos trabalhados na escola: 1) 

Números e operações; 2) Geometria; 3) Grandezas e Medidas; e 4) Tratamento da 

Informação (BRASIL, 2012b, p. 23).

A primeira competência e as respectivas habilidades, pertinentes ao eixo 

Números e Operações da Matriz de Referência de Matemática da Provinha Brasil, 

constam no Quadro 05.
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Quadro 05 – Matriz de Referência para Avaliação da Alfabetização – Matemática
1º Eixo Números e Operações

Competência Descritores/habilidades
Operacionalização 

(descrição de algumas formas 
de avaliar a habilidade)

C1 – Mobilizar ideias, 
conceitos e 
e s t r u t u r a s 
relacionadas à 
construção do 
significado dos 
números e suas 
representações.

D1.1 – Associar a conta-
gem de coleções 
de objetos à repre-
sentação numéri-
ca das suas respec-
tivas quantidades.

Contar agrupamentos de até 9 objetos 
dispostos:
– de forma organizada;
– de forma desorganizada;
– agrupados de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 

em 4. 

Contar agrupamentos de até 20 objetos 
dispostos:
– de forma organizada;
– de forma desorganizada;
– agrupados de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 

em 4. 

(Observação: a representação da quanti-
dade (número) não pode estar no enun-
ciado ou nas alternativas)

D1.2 – Associar a denomi-
nação do número 
à sua respectiva 
representação sim-
bólica.

Escolher, entre as alternativas, aquela 
que possui a representação do número 
lido pelo aplicador.

Observações:
– apenas números de 10 a 99 em algaris-

mos indo-arábicos;
– o aplicador não deve ler as alternativas, 

só o enunciado. 
D1.3 – Comparar ou ordenar 

quantidades pela 
contagem para 
identificar igualdade 
ou desigualdade 
numérica.

Comparar quantidades de
– objetos organizados;
– objetos apresentados desordenadamente.

D1.4 – Comparar ou orde-
nar números natu-
rais.

Escolher, entre as alternativas, aquela que:
– completa uma sequência de quanti-

dades crescentes;
– completa uma sequência de quanti-

dades decrescentes;
– corresponde a uma ordenação cres-

cente de quantidade.

Resolver problemas simples de 
comparação numérica.

(Observação: números até 20 ou dezenas 
até 90)

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de BRASIL (2012b, p. 24-25).
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Se o estudante para ser alfabetizado – compreender o sistema alfabético e 

as práticas sociais da Língua Portuguesa – precisa conhecer as letras do alfabeto, as 

quais são usadas na composição das palavras, o estudante para ser cifranavizado – 

compreender o sistema cifranávico e os seus usos sociais – necessita identificar 

os algarismos do cifranava, que são aplicados nos registros numéricos (BARGUIL, 

2017a, p. 248).

Esclareço, contudo, que o

[...] conhecimento dos símbolos convencionais correspondentes a 
palavras como dois etc. não é suficiente para se poder utilizar essas 
grafias de maneira apropriada, tal como o conhecimento da forma das 
letras e de sua denominação não basta para se poder escrever palavras. 
O conhecimento dessas formas deve ser combinado com elementos 
cognitivos que permitam a compreensão e a utilização do sistema 
de numeração escrita, e somente uma investigação desses aspectos 
cognitivos nos permitirá compreender por que e como, em um certo 
momento, notações “corretas”, empregando nossos algarismos, 
aparecem. (SINCLAIR; MELLO; SIEGRIST, 1990, p. 88-89).

Ao comparar as Matrizes da Provinha Brasil, Barguil (2017a, p. 248) constatou: 

“[...] enquanto a Matriz de Língua Portuguesa avalia, no D1, o reconhecimento 

de letras, a Matriz de Matemática não contempla a habilidade de reconhecer 

algarismos, constituindo-se, portanto, uma grande e lamentável omissão.”. Em 

virtude disso, ele propôs 

[...] a criação de três descritores referentes a essa habilidade, correlatos às 

de 15 (quinze) para 18 (dezoito) os descritores da Matriz de Matemática 
e na renumeração dos atuais, pois os novos serão alocados no início da 
atual Competência 1, ou numa nova, nomeada Reconhecer algarismos. 
(BARGUIL, 2017a, p. 248).

O Quadro 06 exibe a nova competência, Reconhecer algarismos, e 

respectivos descritores. 

257

Cifranavização: leitura e escrita de registros numéricos  
Paulo Meireles Barguil

APRENDIZ, DOCÊNCIA E ESCOLA: novas perspectivas
Paulo Meireles Barguil (Organizador)

Quadro 06 – Matriz de Referência para Avaliação da Alfabetização – Matemática (Proposta)
1º Eixo Números e Operações

Competência
Descritores/habili-

dades

Operacionalização 
(descrição de algumas formas 

de avaliar a habilidade)

C1 – Reconhecer 
algarismos.

D1.1 – Diferenciar alga-
rismos de outros 

Buscar em sequências com letras, desenhos, 
algarismos, sinais de pontuação e de operações 
matemáticas a que possui apenas algarismos (dar 
preferência para registros de circulação social e 
que façam parte do universo da criança).

algarismos do 
cifranava.

aplicador.

Identificar em várias sequências de algarismos, 
o ditado pelo aplicador (utilizar os mesmos tipos 
gráficos nas alternativas).

ferentes tipos 

algarismos.

Identificar um mesmo número que se repete, 
escrito com algarismos de diferentes tipos 
gráficos.

Identificar mais de um número que se repete, 
escritos com algarismos de diferentes tipos 
gráficos.

Fonte: Barguil (2017a, p. 248).

O autor, após declarar que “A implantação desta nova competência – Reconhecer 

algarismos – implicaria na renumeração das demais, passando a Matriz de Matemática 

ter sete competências e não somente seis.”. (BARGUIL, 2017a, p. 249), apresentou seis 

exemplos de item (BARGUIL, 2017a, p. 249-253), sendo dois para cada novo descritor, 

os quais seguiram o formato do Guia de Aplicação e do Caderno do Aluno, instrumentos 

utilizados na Provinha Brasil, disponíveis do site do INEP, na seção Materiais de Aplicação9.

Antes de finalizar o artigo, Barguil (2017a, p. 253-254) declarou:

[...] conforme Oliveira (2016), dos dezoito estados brasileiros que possuem 
sistema de avaliação, onze avaliam a Alfabetização: Acre (SEAPE), Ama-
zonas (SADEAM), Rondônia (SAERO), Bahia (SABE), Ceará (SPAECE), Per-
nambuco (SAEPE), Goiás (SAEGO), Espírito Santo (PAEBES), Minas Gerais 
(SIMAVE), Rio de Janeiro (SAERJ) e São Paulo (SARESP).
Conforme pesquisa empreendida na internet nos sistemas desses estados, 
apenas Espírito Santo avalia Língua Portuguesa e Matemática no 1º ano 
do Ensino Fundamental. Bahia e Roraima avaliam Língua Portuguesa e 
Matemática no 2º ano do Ensino Fundamental. Ceará e Goiás, no 2º ano 
do Ensino Fundamental, avaliam somente Língua Portuguesa. Acre, 
Amazonas, Pernambuco e Minas Gerais avaliam Língua Portuguesa e 
Matemática apenas no 3º ano do Ensino Fundamental, enquanto Rio de 
Janeiro e São Paulo somente no 5º ano do Ensino Fundamental.

9  http://portal.inep.gov.br/web/guest/provinha-brasil/.
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Barguil (2017a, p. 254) constatou que, nas matrizes de Língua Portuguesa 

dos estados Espírito Santo, Bahia, Roraima e Ceará, elaboradas pelo Centro de 

Políticas Públicas e Avaliação da Educação – CAEd, vinculado à Faculdade de 

Educação, da Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, o descritor referente 

à habilidade de identificar, diferenciar letras menciona números ao invés de 

algarismos, motivo pelo qual sugeriu a respectiva troca, tal como foi indicado para 

a Provinha Brasil.

No que se refere à Matemática, tendo em vista que o primeiro descritor 

de Números e Operações das matrizes dos estados Espírito Santo, Bahia e 

Roraima, também elaboradas pelo CAEd/UFJF, é “Associar quantidades de 

objetos à sua representação numérica”, Barguil (2017a,  p. 255) aconselhou que 

as mesmas fossem atualizadas, com a inclusão dos três descritores referentes a 

reconhecimento de algarismos.

Espero que essa seção tenha esclarecido: i) a confusão conceitual entre 

algarismo, número e numeral, que se expressa na correspondência equivocada 

entre letras e números, quando o correto é letras e algarismos; ii) a distinção entre 

dígito e algarismo, bem como de dígito e letra; e iii) o fato de que os registros 

numéricos, para serem compreendidos pelos estudantes, também requerem 

processos de leitura e escrita, motivo pelo que precisam ser contemplados pelas 

práticas pedagógicas.

Na próxima seção, versarei sobre a constituição de sentido, significado 

pelo Homem sobre o mundo, a qual acontece mediante variados significantes, 

representações. Posteriormente, apresentarei, à luz do cifranava, algumas 

considerações epistemológicas sobre o registro numérico – leitura e escrita – e 

reflexões didáticas, com o propósito de enriquecer os processos de ensinar e de 

aprender, relacionadas à cifranavização – aprendizado sobre a notação numérica 

e as operações fundamentais utilizando o sistema cifranávico (BARGUIL, 2016a, 

p. 403) – no contexto acadêmico, ressaltando, contudo, que ela também acon-

tece fora dele.

SIGNO = SIGNIFICANTE + SIGNIFICADO10

(PIAGET, 1978, p. 87). 

10 Essa seção contem trechos publicados em Barguil (2016b, 2016c). 
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“A Matemática, sendo um conjunto de ideias representadas 
por símbolos, exige um pensar sobre as relações entre ideias 
e símbolos. Muitas vezes, porém, é apresentada de um modo 
por demais sintético, devido aos simbolismos utilizados no 
seu discurso. Se o leitor for uma pessoa iniciante na leitura 
da linguagem matemática formal, ele poderá encontrar 
dificuldades na compreensão e na interpretação desse texto.”. 
(DANYLUK, 1991, p. 42). 

“As notações, compreendidas simultaneamente como o 
ato de representar e como o objeto em si, são centrais para 
o desenvolvimento matemático dos aprendizes e para o 
desenvolvimento da matemática. De fato, as notações são um 
aspecto essencial da aprendizagem e do ensino da matemática 
(Cuoco e Curcio, 2001).”. (BRIZUELA, 2006, p. 17).

“[...] o fazer e o conceber matemáticos são mediados por 
sistemas de escrita importantes e, muitas vezes, complicados, 
de modo que a matemática também é um tipo particular de 
discurso escrito. Quando fazemos matemática, participamos de 
uma rica tradição de simbolização [...]”. (LEHRER, 2006, p. 13). 

“Se o conhecimento se elabora lentamente, conforme as leis 
de desenvolvimento que o psicólogo e o pedagogo devem 
estudar, é justamente porque ele reflete a atividade do 
sujeito no mundo material e não somente o próprio mundo 
material. O símbolo é a parte diretamente visível do iceberg 
conceitual; a sintaxe de um sistema simbólico é apenas a 
parte diretamente comunicável do campo de conhecimento 
que ele representa. Essa sintaxe não seria nada sem a 
semântica que a produziu, isto é, sem a atividade prática e 
conceitual do sujeito no mundo real.”. (VERGNAUD, 2009, 
p. 19, itálico no original). 

"[...] as relações entre significados e significantes não se 
fazem de forma isomorfa, mas homomorfa, ou seja, um 
significante pode ser ambíguo, porque não expressa um 
significado, ou que nem todo trabalho que a criança realizada 
no plano dos significados tem correspondência direta ou 
biunívoca com os significantes. Portanto, são necessários 
esquemas que possibilitem a tradução de um para o outro ou 
que os redescrevem (Nunes, 1997), de tal forma que se situe 
qual significante tem qual ou quais significados e em que 
contextos.". (TEIXEIRA, 2010, p. 129).
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Postulo que a aprendizagem da Matemática acontece mediante registros – 

que utilizam diversos significantes de vários sistemas! – os quais estão relacionados 

aos processos de leitura e de escrita e requerem do aprendiz o desenvolvimento, 

infindável, da capacidade de interpretar, elaborar hipóteses, testá-las e ampliá-las. 

No contexto da Educação Básica, isso se torna ainda mais importante, uma vez que 

o estudante precisará desenvolver vários conceitos, o que demandará aspectos 

cognitivos e afetivos.

A leitura no contexto da Educação Matemática, por vezes, é associada à 

Língua Portuguesa, de modo especial de enunciados de questões matemáticas, 

sendo atribuída à falha da interpretação do estudante a causa para a não resolução 

daquelas. Diversos livros (KRULIK; REYS, 1997; SMOLE; DINIZ, 2001; DANTE, 

2010; LOPES; NACARATO, 2011) abordaram aspectos relacionados à resolução 

de problemas: a diferença entre exercício e problema; os tipos de problema; as 

estratégias de resolução... 

Fonseca e Cardoso (2009, p. 64) alertam que 

Há ainda que se destacar a existência de diversos tipos de textos 
matemáticos, em que não predomina a linguagem verbal. São textos com 
poucas palavras, que recorrem a sinais não só com sintaxe própria, mas 
com uma diagramação também diferenciada. Para realização de uma 
atividade de leitura típica das aulas de Matemática, é necessário conhecer 
as diferentes formas em que o conteúdo do texto pode ser escrito. Essas 
diferentes formas também constituem especificidades dos gêneros 
textuais próprios da Matemática, cujo reconhecimento é fundamental 
para a atividade de leitura, sob pena de os objetos definidos para o 
exercício não serem alcançados. 

Qualquer signo é composto de um significante e de um significado, sendo 

essa a diferença entre ambos: enquanto o primeiro é de domínio social (por 

exemplo, o nome e o formato de figuras planas) e pode ser socializado, o segundo 

é construído pelos sujeitos, num processo de mediação social, onde a atividade do 

indivíduo é imprescindível.

[...] enfatizo o ato de ler por acreditar que, antes de o homem 
escrever garatuja, ele já lê no sentido de que aqueles rabiscos que são 
significantes representam um significado, o qual já foi anteriormente 
desvendado, talvez até transformado pela compreensão e 
interpretação, portanto lidos, pelas relações que o leitor manteve 
no-mundo, com-as-pessoas, com-as-coisas e consigo mesmo. 
(DANYLUK, 1991, p. 21).
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A noção de representação está, como a noção de procedimento, no centro 
da psicologia científica moderna. [...] a noção de representação não se 
reduz à noção de símbolo ou de signo, uma vez que ela cobre também a 
noção de conceito: o estudo do número mostrará isso claramente, dado 
que a escrita simbólica do número é distinta do próprio número. Trata-
se de uma ideia universal, da qual os educadores devem absolutamente 
tomar consciência; quer dizer, a ideia de que a representação não se reduz 
a um sistema simbólico que remete diretamente ao mundo material, os 
significantes representando então diretamente os objetos materiais. Na 
verdade, os significantes (símbolos ou signos) representam os significados 
que são eles próprios de ordem cognitiva e psicológica. O conhecimento 
consiste ao mesmo tempo de significados e de significantes: ele não é 
formado somente de símbolos, mas também de conceitos e de noções 
que refletem ao mesmo tempo o mundo material e a atividade do sujeito 
nesse mundo material. (VERGNAUD, 2009, p. 19, grifo no original).

[...] para a teoria piagetiana, o pensamento, como um sistema de 
conceitos, e as imagens, como lembranças simbólicas, estão intimamente 
unidos no ato de pensar, união essa que constitui a significação, em que 
os conceitos são os significados e as imagens os significantes. (PILLAR, 
2012, p. 31-32).

Essa perspectiva sobre a importância da ação do sujeito sobre a realidade 

em prol do entendimento do mundo, também é defendida por Arrojo (2003, p. 70): 

[...] a compreensão num plano humano e “não-divino”, será, sempre, 
também “interpretação”, uma produção – e não um resgate – de significados 
que impomos aos objetos, à realidade e aos textos. A interpretação, ou a 
compreensão, escapa, portanto, a qualquer tentativa de sistematicidade, 
pois a possibilidade de sistematizá-las implicaria, inescapavelmente, a 
própria possibilidade de se sistematizar e pré-determinar tudo aquilo que 
constitui o “humano”: o subjetivo, o temporal, o inconsciente e até mesmo 
suas manifestações sócio-culturais presentes e futuras. 

Conforme Bruner (2001, p. 15-19), são duas as concepções sobre o funcio-

namento da mente, ou seja, como o Homem aprende: “computacionalismo” – o 

Homem, tal como um computador, processa informações, que se apresentam a ele 

num código linguístico compreensível – e culturalismo – o Homem, como um ser 

simbólico, produz cultura ao interpretar o mundo em que vive.

As implicações dessas concepções no contexto escolar são intensas, gerando 

cenários bastante antagônicos. No “computacionalismo”, é responsabilidade do 

professor fornecer aos estudantes dados – significantes – para que esses executem 

os comandos cerebrais pertinentes e aprendam. Nesse caso, há uma crença de que 

quem aprende constitui o mesmo significado. No culturalismo, é atribuição do 

professor propiciar que os estudantes, mediante atividades diversas, nas quais eles 
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interagem entre si e com diferentes significantes, desenvolvam a compreensão, o 

significado, que é sempre singular.

As contribuições de Jerome Bruner são expandidas com as pesquisas da 

Semiótica, que se dedica a entender a constituição de sentido a partir de signo, 

em grego, semeion. Um signo é composto de significante e significado. Entendo 

ser adequada e pertinente a distinção entre significante – é de domínio social (por 

exemplo, a escrita ou o nome dos algarismos) e pode ser socializado – e significado – 

é constituído por cada pessoa, num processo de mediação social, onde a atividade do 

sujeito é fundamental.

Na Educação Matemática, valiosa é a Teoria dos Registros de Representação 

Semiótica elaborada por Raymond Duval, a qual assinala que a diversidade de re-

gistros contribui para a compreensão, a constituição de sentido. Duval (2003, 2009, 

cognitivas e as imagens mentais do sujeito. O conhecimento matemático, portanto, 

Uma importante implicação pedagógica dessa teoria é a necessidade de que 

os estudantes sejam encorajados pelo docente, desde o início da sua vida escolar, a 

representarem de modos variados utilizando diferentes tipos de registro11 – língua 

compreensões, hipóteses do conhecimento (Figura 02). 

Figura 02 – Tipos de registro e variadas representações do número 5
LÍNGUA NATURAL

GESTUAL1 MATERIAL
CONCRETO

FIGURAL ARITMÉTICA
ORALIZADA TEXTO

(a pessoa 
fala “cinco”, 

CINCO
cinco

CINCO
cinco

FIVE
five

 
 

/ / / / / 

° ° ° ° ° 

  

5

V

Fonte: Adaptado de Barguil (2016c, p. 280).
1 A 2ª imagem é referente à Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS.

11 Embora Duval diferencie registro de representação, utilizei, nesse texto, essas palavras como sinônimos.
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Em relação às transformações das representações, elas podem ser de dois 

tipos: tratamento e conversão. Enquanto na primeira, as representações são do 

mesmo tipo de registro (por exemplo, na Aritmética, de 5 para V), na segunda, as 

representações são de tipos diferentes de registro (por exemplo, do texto cinco 

para a  / / / / /). Duval destaca o fato de que a escola valoriza a primeira, mas a 

segunda é a que proporciona maior expansão conceitual.

Também merece ser citada a Teoria dos Campos Conceituais, desenvolvida 

por Gérard Vergnaud, a qual advoga que o núcleo do desenvolvimento cognitivo é 

a conceitualização do real. No entendimento de Vergnaud (2009), o conhecimento 

está organizado em campos conceituais, cujo domínio, por parte do aprendiz, 

ocorre ao longo de um largo período de tempo, mediante experiência, maturidade 

e aprendizagem.

Para Vergnaud (2009), um campo conceitual é composto por um conjunto 

de situações (S), invariantes (I) e representações (R). Para dar significado a um 

conceito, as situações (S) devem ser distintas e diferenciadas entre si e referentes 

ao mesmo conceito. Os invariantes (I) indicam propriedades, constâncias, 

regularidades ou semelhanças, que definem um objeto. São eles que permitem a 

constituição pelo sujeito de significado ao conceito. As representações (R), que 

podem ser pessoais ou sociais, são as linguagens (natural, sentença formal) e os 

símbolos (gráficos, diagramas) utilizados para representar o conceito, explicitando 

as situações e os invariantes. 

Piaget (apud KAMII, 1990, p. 14-25) advoga serem três os tipos de 

conhecimento: social – convenções estabelecidas pelas pessoas, de forma 

arbitrária, e transmitidas de geração em geração (datas, nomes das coisas e 

objetos) – físico – propriedades, características dos objetos (cor, tamanho, formato 

e massa) – e lógico-matemático – capacidade de relacionar mentalmente objetos, 

acontecimentos (de acordo com suas características). 

A maior parte do conhecimento no mundo se enquadra na categoria 

nomeada por Piaget de lógico-matemático, ou seja, é cada pessoa quem elabora 

os vínculos entre os seus saberes, frutos das suas experiências e conexões, com 

objetos e acontecimentos. Piaget concebe dois tipos de abstração: empírica – 

focaliza uma propriedade do objeto e ignora as demais – e reflexiva – contempla a 

relação, criada pela pessoa, entre os objetos, de acordo com alguma característica 

(KAMII, 1990, p. 16-19).
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No entendimento de Vygotsky (1991, p. 95-97), cada pessoa tem dois 

níveis de desenvolvimento: potencial – as funções cognitivas que ainda estão 

amadurecendo, caracterizando-o prospectivamente – e real – as funções cognitivas 

que já amadureceram, caracterizando-o retrospectivamente. Metaforicamente, 

o primeiro é a flor e o segundo é o fruto do desenvolvimento. A distância entre o 

primeiro e o segundo é chamada de zona de desenvolvimento proximal.

Os problemas de aprendizagem revelam, muitas vezes, problemas de ensino, 

em virtude de o professor acreditar que o domínio de conteúdos e de certas técnicas, 

que privilegiam a abstração empírica em detrimento da abstração reflexiva, é 

suficiente para garantir a aprendizagem dos estudantes. Nesta concepção, crê-se 

que o conhecimento pode ser transmitido.

Postulo, à luz das contribuições de Bruner, Duval, Vergnaud, Piaget e 

Vygostky, que o significante, o registro pode ser, efetivamente, transmitido, pois 

é um conhecimento social, porém o significado não é passível de captação, em 

virtude ser um conhecimento lógico-matemático, que é fruto da ação, da atividade 

de cada sujeito via interações.

O professor, ao privilegiar, ao enfatizar a sua verbalização e a memorização 

discente, tolhe que os estudantes atuem, elaborem hipóteses e as verifiquem, atividades 

essenciais para a constituição do conhecimento. Quando o docente, todavia, concede 

tempo e espaço para que os estudantes, instigados por desafios, interajam e troquem 

informações, ele favorece a movimentação da zona de desenvolvimento proximal 

discente, ampliando ambos os níveis de desenvolvimento: potencial e real.

Ela [a professora] também precisa estar atenta às ideias que os alunos 
comunicam. Muitas vezes, aquilo que parece ser uma resposta incorreta 
pode se tratar de falta de capacidade para expressar-se. Alunos que estão 
acostumados com uma aula de matemática mais tradicional geralmente 
têm dificuldades de inserir-se nessa dinâmica de comunicar suas ideias. 
Daí a importância de trabalhar também com o registro escrito; desta 
forma, a professora possibilita que aqueles alunos mais tímidos, que no 
começo do trabalho não gostam de se expor, também comuniquem seus 
raciocínios, suas estratégias e suas ideias matemáticas. (NACARATO; 
MENGALI; PASSOS, 2014, p. 73-74).

No caso da Educação Matemática, é indispensável, portanto, que os 

estudantes tenham a oportunidade de relacionar, mediante transformação – 

conversão e tratamento – seus registros com os vários significantes científicos, 

propiciando, mediante a abstração reflexiva, o desenvolvimento de explicações, 

significados, os quais são a gênese de conceitos matemáticos.
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Kamii e Declark (1996, p. 50) afirmam que “Número não é empírico por 

natureza. A criança o constrói através da abstração reflexiva pela sua própria ação 

mental de colocar coisas em relação.”. Esse aprendizado, bem como todos os 

demais da nossa vida, requer tempo e oportunidades para desenvolvê-lo.Como o 

professor pode ajudar a criança nessa aventura epistemológica?

É necessário que o educador matemático compreenda que o número, na 

configuração Piagetiana, é um conhecimento social – o nome e a escrita dos algarismos, 

ou seja, os significantes, bem como a enunciação sem compreensão da cadeia 

numérica (recitação automatizada) – e um conhecimento lógico-matemático – a escrita 

cifranávica, que está relacionada à intelecção do Sistema Cifranávico, e a utilização dos 

números, via oralidade ou registro, em variadas situações. 

[...] como um conceito abstrato, o número é materializado na sua 
representação simbólica (os numerais), ou seja, os códigos gráficos 
usados para representá-los. Assim sendo, a representação visual do 
número está assentada em dois referenciais: a palavra que expressa a 
quantidade e o símbolo que a representa. Podemos concluir, então, que 
o nome do número é essencial para qualquer conceituação do número. 
(MENDES, 2006, p. 10).

A criança precisa estabelecer relações com objetos – pegar, juntar, separar, 

apertar, amassar... – para elaborar esquemas/processos mentais necessários 

à aprendizagem matemática, que contempla a compreensão do número: 

correspondência, comparação, classificação, sequenciação, ordenação/seriação, 

inclusão e conservação (LORENZATO, 2006, p. 90-131). É responsabilidade do 

educador matemático, portanto, propor situações/atividades para que as crianças 

desenvolvam os esquemas mentais relacionados com os conceitos de distância, 

quantidade, peso, medida, direção, tamanho, capacidade, forma, sentido, 

operação, posição, tempo e número. 

No entendimento de Kamii (1990, p. 42-69), que adota uma perspectiva 

construtivista, são 6 (seis) os princípios de ensino do número, que se organizam 

em 3 (três) categorias. Os estudantes precisam: i) criar relações (colocar todos os 

tipos de objetos, eventos e ações em todas as espécies de relações); ii) quantificar 

objetos (pensar sobre números e quantidades de objetos que sejam significativos; 

quantificar objetos e comparar coleções; e fazer coleções com objetos); e iii) 

interagir com colegas e professor (trocar ideias com seus pares; o professor precisa 

intervir de acordo com a sua interpretação da ação do estudante).
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As situações escolares incrementam a aprendizagem do número pela criança 

e podem ser utilizadas com frequência pelo professor. Elas se dividem em: i) vida 

diária (distribuição de materiais, divisão de objetos, coleta de coisas, manutenção 

de quadro de registros, arrumação da sala de aula e votação); e ii) jogos em grupo 

(jogos com alvo, jogos de esconder, corridas e brincadeiras de pegar, jogos de 

adivinhação, jogos de tabuleiro e jogos de baralho) (KAMII, 1990, p. 70-98).

[...] a criança, ao entrar na escola, tem significados a respeito dos 
números, construídos no contexto de suas práticas sociais. A escola 
representa o espaço em que se deve dar o processo de transformação 
desses significados em conceitos matemáticos, através de um processo 
denominado por Nunes (1997) de redescrição representacional e por 
outros autores, como Pozo (1998), de tradução. (TEIXEIRA, 2010, p. 116).

Conforme Barguil (2017b, 2017c), dezenas de autores brasileiros e estrangeiros 

atestam os contributos do brincar no desenvolvimento humano. Essa influência é 

ainda mais vigorosa no contexto da aprendizagem infantil, seja no ambiente escolar 

ou fora dele. Além disso, aprender sobre número em situações contextualizadas 

permite que as crianças se revelem e revelem a sua realidade sócio-histórica, 

tornando-se, portanto, sujeitos de sua aprendizagem (TEIXEIRA, 2003, p. 46). 

Atividades e jogos com números – boliche, dardo ao alvo, objetos na caixa, 

bingo, resta um, varetas, pular corda, salto em distância, medição pessoal – permitem 

que as crianças tenham experiências contextualizadas com números, além de 

desenvolverem seu raciocínio e o expressarem, o que pode se configurar, também, 

como uma importante conquista sócio-afetiva.

O baralho e o dominó clássicos, bem como suas variações, permitem que 

o estudante articule seus conhecimentos durante a brincadeira. É indispensável 

que o professor acompanhe os discentes, identificando estratégias, argumentos e 

explicações. As músicas também são um importante recurso didático no ensino e 

na aprendizagem de números, além de permitirem que as crianças desenvolvam 

aspectos afetivos e motores, tão importantes quanto os cognitivos, numa 

perspectiva educacional holística.

Os conhecimentos dos estudantes e suas hipóteses de formação numérica, 

portanto, precisam ser conhecidos e valorizados, ao mesmo tempo em que se 

abandonam os exercícios de repetição, que, por se pautarem na mecanização, não 

favorece o desenvolvimento do pensamento. Em várias situações do cotidiano, as 

crianças interagem com os números, seja na forma verbal, seja via registro. 
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Muitas dessas atividades envolvem recitação de números ou contagem, motivo 

pelo qual elas precisam ser potencializadas pedagogicamente, mediante  perguntas 

que favoreçam a criança explicitar, mediante fala e/ou escrita, seus conhecimentos, 

de modo que esses sejam interpretados pelo professor e, também, pela criança. 

[...] a regularidade do sistema de contagem influencia significativamente 
a aprendizagem das crianças. Os sistemas altamente regulares, como o 
chinês, no qual a contagem de unidades de valores diferentes fica clara 
mesmo nos números entre 10 e 20, permitem às crianças melhores 
possibilidades para entender composição aditiva. Esta facilitação de fato 
parece resultar parcialmente do uso de indícios linguísticos específicos e 
parcialmente de uma compreensão geral da composição aditiva. (NUNES; 
BRYANT, 1997, p. 73).

Ao recitar a série, muitas crianças nos demonstram que descobriram 
parte da regularidade e da organização que o sistema tem. Por exemplo, 
quando dizem “um, dois, três... oito, nove, dez, dez e um, dez e dois, dez 
e três”, etc., não sabem ainda os nomes dos números 11, 12, 13, mas os 
nomeiam a seu modo e sem pular nenhum. Ou, então, quando chegam 
a 19, param e se alguém lhes diz “vinte”, “arrancam” novamente em 
alta velocidade: 21, 22, 23... 29 e param outra vez para voltar a começar 
quando se lhes diz “trinta”. Não sabem ainda a denominação de algumas 
dezenas, mas sabem que depois das dezenas rasas (20, 30, 40) os números 
seguintes são conseguidos agregando consecutivamente os números do 1 
ao 9. (MORENO, 2008, p. 56).

Antes de prosseguir refletindo sobre as contribuições dessa habilidade – 

recitação – para a aprendizagem dos números, esclareço que cantar números – 

recitar a sequência numérica – é diferente de contar números – utilizar os números 

de forma adequada e com intencionalidade. Enquanto a primeira atividade começa 

de forma mecânica, conforme explicarei a seguir, a segunda requer integralmente 

o entendimento do sujeito do que os números significam, o qual se manifesta na 

aplicação dos mesmos em diferentes contextos.

Saber recitar a série não é a mesma coisa que saber contar elementos de 
um conjunto. Isto é, um sujeito que pode recitar a série até um determinado 
número não necessariamente poderá utilizar esse conhecimento na hora 
de contar objetos ou desenhos. (MORENO, 2008, p. 56).

A recitação é um conhecimento social necessário, mas não indica que a criança 

desenvolveu o respectivo conhecimento lógico-matemático. Fuson et al (1982 apud 

FAYOL, 1996, p. 33-40) identificaram quatro níveis referentes ao desenvolvimento 

da cadeia numérica (recitação de números): a) “rosário” (string level); b) “cadeia não 

seccionável”; c) “cadeia seccionável”; e iv) “cadeia terminal”. 
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As crianças da Educação Infantil possuem conhecimentos sobre a série 
numérica oral. Esses conhecimentos não são os mesmos para todos os alunos 
de uma mesma sala. Diferem não somente na extensão do intervalo numérico 
conhecido por eles, mas também nas diversas competências que possuem e 
que estão implicadas na recitação convencional. (MORENO, 2008, p. 55).

Parra e Saiz (1992 apud MORENO, 2008, p. 55-56) listam várias situações em 

que a recitação do estudante expressa níveis distintos de complexidade: 

[...] recitar a série a partir do 1 e parar quando não sabe mais; recitar e parar 
no número que lhe foi pedido; recitar intercalando palavras (por exemplo: 
um elefante, dois elefantes...); recitar a partir de um número diferente de 
1 (5, 6, 7...) [sobrecontagem12]; recitar de maneira ascendente de 2 em 2, 
de 5 em 5, de 10 em 10; recitar de maneira descendente de 1 em 1, de 2 
em 2, etc.

Briand (1993 apud BARTOLOMÉ; FREGONA, 2008, p. 83-84, itálico no original) 

distinguiu 9 passos que o sujeito precisa aprender para identificar corretamente a 

quantidade de elementos: 1. Ser capaz de distinguir um elemento do outro; 2. Escolher um 

primeiro elemento de um conjunto; 3. Enunciar a primeira palavra-número (um); 

4. Determinar um sucessor no conjunto dos elementos ainda não-escolhidos; 5. Atribuir uma 

palavra-número (sucessor do precedente na série de palavras-número); 6. Conservar a 

memória das escolhas precedentes; 7. Recomeçar os passos 4 e 5; 8. Saber que se escolheu o 

último elemento; e 9. Enunciar a última palavra-número.

Gelman (1983 apud MORENO, 2008, p. 56, itálico no original) afirma que para 

a criança contar de forma correta ela precisa possuir dois princípios: adequação única – 

atribuir a cada um dos objetos uma e somente uma palavra-número, respeitando, 

ao mesmo tempo, a ordem convencional da série – e indiferença da ordem – a ordem 

da contagem (da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para 

baixo, etc.) não altera a quantidade. É necessário, também, que a criança conte 

apenas uma vez cada elemento e que conte todos.

Os estudantes utilizam diferentes estratégias na contagem (um a um no 

dedo; um a um no desenho; com registro numérico) e na sobrecontagem (no dedo; 

de cabeça; no desenho; no registro numérico). Os erros na contagem podem ser: 

i) falar fora de ordem; ii) repetir ou deixar de contar algum objeto; e iii) falar sem 

coordenar com a indicação. É importante ressaltar que, no ato de contar objetos, 

estão presentes dois aspectos do número: cardinal (quantidade) – total de 

12 Quando a pessoa continua a contagem a partir de um número diferente de 1. A sobrecontagem está 
relacionada à inclusão hierárquica, pois o sucessor de um número pode ser obtido a partir de um 
número pela operação “mais um” (BRASIL, 2006, p. 22).
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elementos – e ordinal (sequência) – um elemento dentre outros. Em virtude dos 

vários aspectos envolvidos na contagem, Lorenzato (2006, p. 38) declara: “[...] para 

crianças pequenas, contar pode não ser tão simples quanto parece para nós.”.

A comparação de quantidades de objetos pode ser feita sem ou com 

números. As estratégias utilizadas na comparação de quantidades sem números 

são 3 (três): i) correspondência termo a termo (pareamento): “Há mais meninos ou 

meninas na sala?”; e ii) correspondência grupo a grupo; e iii) estimativa (comparação 

com coleção/informação). Na comparação de quantidades com números, os 

procedimentos são 2 (dois): i) < 7 objetos = percepção; e ii) > 6 objetos = contagem 

(pareando objetos e números, sendo que o último número indica o total).

Atividades com coleção são um importante recurso didático na Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, pois proporciona que o 

estudante utilize seus saberes para organizar sua vida, explorando a diversidade de 

agrupamentos e de representações. 

No entendimento de Teixeira (2010, p. 115-116), as contribuições de Lerner e 

Sadovsky (1996) indicam que

[...] a compreensão do valor posicional do número não é abstraída da 
ideia de agrupamento, mas das ações com a escrita numérica. Em outras 
palavras, a tomada de consciência da estrutura multiplicativa e recursiva 
que sustenta o nosso sistema de numeração só pode ser feita a partir 
da interação com a numeração escrita e não diretamente de atividades 
relativas aos critérios lógico-matemáticos subjacentes. 

Essa ressalva, na minha percepção, não desmerece a importância da atividade 

com agrupamentos para a compreensão do número pelas crianças, mas indica que 

ela não é suficiente para a compreensão do complexo Sistema Cifranávico, sendo 

necessário que elas interajam com registros cifranávicos e descubram, conforme 

explicarei mais adiante, mediante várias hipóteses, num processo demorado, as 

regularidades, as características, as invariantes do SC.

Na Educação Infantil, as situações de contagem de objetos e de 

representação do resultado, com marcas pessoais são muito ricas, pois permitem 

que a criança desenvolva a habilidade de se expressar para além de dimensão 

verbal e a compreensão da relação entre número e registro, que pode acontecer 

mediante variados tipos. Vários pesquisadores enfatizam a importância das crianças 

comunicarem, mediante oralidade e registro, os seus conhecimentos matemáticos 

e conversarem sobre eles, o que possibilita o desenvolvimento conceitual, bem 

como das representações, as quais se referem ao saber constituído pelas crianças: 
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Interagindo com os colegas e com o professor, a criança vai aprimorando 
suas representações e “aprendendo” novas formas de se expressar, 
à medida que se apropria progressivamente de uma linguagem que 
matemetiza as suas ações vivenciadas. (RANGEL, 1992, p. 240).

[...] em matemática, a comunicação tem um papel fundamental para 
ajudar os alunos a construírem um vínculo entre suas noções informais e 
intuitivas e a linguagem abstrata e simbólica da matemática. Se os alunos 
foram encorajados a se comunicar matematicamente com seus colegas, 
com o professor ou com os pais, eles terão oportunidade para explorar, 
organizar e conectar seus pensamentos, novos conhecimentos e diferentes 
pontos de vista sobre um mesmo assunto. (CANDIDO, 2001, p. 15).

É importante que as crianças enfrentem situações nas quais tenham 
necessidade de dar informações sobre conjuntos. Entretanto, inicialmente, 
elas deveriam ter liberdade para se expressar de diferentes modos – por 
meio de desenho, de linguagem oral, da linguagem escrita, de símbolos 
diversos. O essencial é que possam comunicar as concepções que 
formulam, como resultado de suas ações. (GOLBERT, 2011, p. 106-107).

Dar uma atenção especial ao papel da linguagem é essencial em todo o 
ensino fundamental, mais especificamente nas séries iniciais. Criar condições 
em que os alunos possam expressar pensamentos matemáticos – oralmente 
ou por escrito – constitui a ideia central da comunicação nas aulas de 
matemática. (NACARATO; MENGALI; PASSOS, 2014, p. 72).

É importante que os discentes possam, desde o início da sua vida escolar, 

resolver atividades com diferentes tipos de agrupamentos, permitindo que eles 

compreendam que podem organizar os objetos de várias formas, seja no aspecto 

espacial, seja no aspecto quantitativo, e, em seguida, desenhar o realizado. Isso 

ajudará, posteriormente, eles entenderem que o sistema decimal é apenas uma 

possibilidade de se agrupar os objetos para contá-los e, em seguida, representá-los.

Rangel (1992) descreve uma pesquisa, desenvolvida em 1985, com foco na 

Educação Matemática, na qual crianças da 1ª série13 interagiam, mediante jogos, 

com diversos recursos didáticos e eram incentivadas a representar o que faziam.

[...] ao mesmo tempo em que a criança documenta de uma forma própria 
as ações que vivencia, ela constrói a outra função do registro, que é a de se 
fazer entender pelos que o leem. Nesse sentido, ela busca aprimorar sua 
representação pelas trocas com os colegas, visando a expressar de forma 
cada vez mais objetiva as suas ideias.
É dessa maneira que entendemos a reinvenção da Matemática: é a 
apropriação de uma linguagem, e não existe linguagem sem o exercício 
das descentrações que emanam do trabalho cooperativo. (RANGEL, 
1992, p. 239-240, itálico no original).

13  Atualmente, 2º ano do Ensino Fundamental.
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Defendo, portanto, a proposição de múltiplas situações para que criança uti-

ciarão o desequilíbrio das suas estruturas, dos seus esquemas, condição necessária 

para que aconteça aprendizagem!

O trabalho do professor consiste, portanto, em propor ao aluno situações 
de aprendizagem para que este produza seus conhecimentos partindo da 
busca pessoal dos procedimentos que lhe permitirão encontrar a resposta 
para o problema apresentado. A solução da situação coloca em jogo as 
ferramentas que o aluno possui. Aquilo que as faz funcionar ou as modifica 
não depende do desejo do professor, mas da resistência que esse meio lhe 
oferece. (MORENO, 2008, p. 49).

À medida que as experiências da criança, organizadas em sistemas 
de significação, destacam-se da percepção, interiorizam-se em 
imagens mentais, as quais vão se tornando simbólicas, os significantes 
e os significados se separam, diferenciam-se, distinguem-se e 
simultaneamente se relacionam. (PILLAR, 2012, p. 34).

O processo de ensino-aprendizagem caracteriza-se, então, por colocar 
em circulação conhecimentos-significações e, muitas vezes, é do 
encontro entre vários sistemas que cada um e todos da classe fazem 
emergir novas modalidades de compreensão, decorrentes de ampliação, 
do aprofundamento e/ou revisão do entendimento do assunto em pauta. 
(NACARATO; MENGALI; PASSOS, 2014, p. 82).

Bednarz (1996 apud Golbert, 2011, p. 107-108) realizou um experimento com 

as demais. 

Foi observado que a tendência natural entre as crianças era iniciar a conta-

venções. Em pouco tempo, as crianças estavam utilizando lápis e papel 
para fazer seus registros. As primeiras representações reproduziam, por 
meio do desenho, todos os elementos, descrevendo as coleções. Dentro 
dessa tendência a uma representação descritiva, surgiram anotações do 

Nesse contexto, os meios de operar e comunicar informações andavam 
juntos, faziam parte de um mesmo processo.
À medida que as crianças se tornavam mais hábeis nos modos de operar 
mentalmente, constatou-se uma evolução, também, nos modos de re-
presentações. As interações verbais desempenham um papel importante 
nesse progresso. (GOLBERT, 2011, p. 107-108).

Sinclair, Mello e Siegrist (1990, p. 76-96) analisaram as notações numéricas 

de 65 (sessenta e cinco) crianças da Educação Infantil – 20 (vinte) crianças de Creche, 

com idade entre 3a1m e 4a6m, e 45 (quarenta e cinco) crianças de Jardim de Infância, 
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divididas em 3 (três) grupos de 15 (quinze) crianças com idades de 4 anos, 5 anos 

e 6 anos – e as dividiram em 6 (seis) grandes categorias: 1) representação global 

da quantidade; 2) uma só figura; 3) correspondência termo a termo – grafismos 

icônicos ou abstratos; 4) aparecimento de algarismos; 5) cardinal sozinho; e 6) 

cardinal acompanhado do nome dos objetos. 

Todas as crianças da Creche apresentaram as notações dos tipos 1, 2 ou 3. Em 

relação às notações das crianças do Jardim da Infância, 14 (quatorze) crianças com 4 

anos apresentaram as notações dos tipos 1, 2 e 3; sendo que apenas 3 (três) crianças 

com 5 anos a realizaram. Por outro lado, 12 (doze) crianças nessa faixa etária apre-

sentaram as notações dos tipos 4, 5 e 6. Todas as crianças de 6 anos utilizaram as 

notações dos tipos 4, 5 e 6, sendo que 10 (dez) delas apenas a do tipo 6.

Sobre os conhecimentos numéricos das crianças, Moreno (2008, p. 55) sinte-

tiza as seguintes contribuições de várias pesquisas: i) as crianças constroem ideias 

sobre os números e o sistema de numeração antes de ingressarem na escola; ii) o 

cálculo precede a conservação; e iii) o conceito de número está relacionado ao cál-

culo e não à noção de conservação.

No que se refere às concepções das crianças sobre o sentido numérico, a 

função dos números, é necessário que o professor, considerando a ampla presen-

situações mediante variadas atividades que as possibilitem elaborar explicações. 

No entendimento de Parra e Saiz (1992 apud MORENO, 2008, p. 59-60, itálico no 

Como memória de quantidade Como 

memória da posição Como códigos Para expressar grandezas Para 

prever resultados.

É importante que o professor, mediante múltiplas situações didáticas, con-

voque as crianças a contar, ouvir, falar, ler e representar números. Conforme Hughes 

(1987 apud MORENO, 2008, p. 61-62), as representações numéricas das crianças 

Em geral, eles [os estudos sobre a progressão nos tipos de notação que as 

progressão nas notações que só gradualmente inclui o uso de números 
escritos de uma maneira convencional. As crianças começam utilizando 
marcas idiossincráticas e, mais tarde, conseguem estabelecer uma cor-
respondência um a um entre suas notações e a quantidade de objetos 

presentado. (BRIZUELA, 2006, p. 20).
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No entendimento de Spinillo (2006, p. 104), 

As situações de ensino poderiam integrar diferentes sistemas e suportes 
de representação que poderiam coexistir simultaneamente durante 
o processo de resolução: o aluno poderia combinar representações 
simbólicas (números, linguagem natural), representações icônicas 
(tracinhos, pontinhos, setas) e representações gráficas variadas 
(desenhos, diagramas, tabelas) e, ao mesmo tempo, utilizar-se de 
materiais concretos. Assim, ao ser instruído sobre esses conceitos, o aluno 
estaria desenvolvendo uma boa intuição sobre números, suas relações, 
usos e diferentes formas de representação.

Barguil (2017c, p. 262) criou o Flex memo objetivando “[...] propiciar que as 

crianças elaborem, de modo mais extenso e divertido, conceitos referentes a letras, 

quarenta e quatro) cartelas, sendo “[...] 80 (oitenta) cartelas comuns e 64 (sessenta 

e quatro) cartelas especiais.”. (BARGUIL, 2017c, p. 264). 

As 80 (oitenta) cartelas comuns são divididas em dois grupos iguais 
de 40 (quarenta) cartelas. Em cada grupo, as quantidades de 0 a 9 são 
apresentadas em 4 (quatro) subgrupos de 10 (dez) cartelas, sendo cada 
subgrupo referente a uma figura plana básica: círculo, triângulo, quadrado 
e retângulo. (BARGUIL, 2017c, p. 264).

Nas cartelas com números de 1 a 9, são dispostas, aleatoriamente, figuras 
planas cujos tamanhos diminuem progressivamente ao mesmo tempo em 
que cresce a sua quantidade nas cartelas. As cores das figuras planas variam 
nas cartelas de cada subgrupo, de modo que cada um deles tem as 6 (seis) 
cores: amarelo, azul, vermelho, laranja, lilás e verde. (BARGUIL, 2017c, p. 265).

As 64 (sessenta e quatro) cartelas especiais são: 20 (vinte) cartelas com os 
números de 0 a 9 expressos com algarismos, sendo que cada subgrupo de 
10 (dez) cartelas utiliza uma fonte padronizada. 
[...]
20 (vinte) cartelas com os números de 0 a 9 expressos com letras, sendo 
que cada subgrupo de 10 (dez) cartelas utiliza uma fonte padronizada [...]. 
(BARGUIL, 2017c, p. 267).

A Figura 03 mostra 8 (oito) representações do número 7 com as cartelas do 

Flex memo, mediante 3 (três) tipos de registro: Língua Portuguesa, Figuras Geomé-

tricas Planas e Aritmético. 
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Figura 03 – Tipos de registro e variadas representações do número 7 com cartelas 
do Flex memo14

LÍNGUA 
PORTUGUESA

FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS ARITMÉTICO

  

Fonte: Barguil (2017c, p. 270).

Essa diversidade [de representações] favorece, substancialmente, a 
ocorrência de tratamentos e conversões. As modalidades de jogar mais 
simples são aquelas em que as cartelas são do mesmo tipo de registro 
(os jogadores precisam realizar tratamento), enquanto as mais complexas 
utilizam cartelas de vários tipos de registro (os jogadores precisam realizar 
conversão). (BARGUIL, 2017c, p. 270).

O Flex memo possibilita vários jogos15 – batalha, memória, mico, combine, 

mix, 13... – que

[...] favorecem a complexificação cognitiva dos jogadores, 
independentemente da idade, pois esses utilizam os esquemas mentais 
básicos – correspondência, comparação, classificação, sequenciação, 
ordenação, inclusão e conservação – para criar e escolher estratégias, as 
quais estão relacionadas à Probabilidade. Em todos os jogos, a quantidade 
e a qualidade das cartelas dependem da idade dos jogadores e da 
característica das cartelas que será considerada. (BARGUIL, 2017c, p. 272).

Barguil (2017b, p. 262) também criou o Flex16 – que tem os mesmos 

pressupostos do Flex memo – objetivando “[...] propiciar que as crianças elaborem, 

de modo mais extenso e divertido, conceitos referentes a letras, algarismos, figuras 

planas e cores.”. 

14 Imagem colorida disponível em: <http://www.ledum.ufc.br/Representacoes_Numero_7.jpg>.

15 Manual disponível em: <http://www.ledum.ufc.br/Flex_Memo_Manual.pdf>.

16  Manual disponível em: <http://www.ledum.ufc.br/Flex_Manual.pdf>.
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Esse brinquedo é composto de 75 (setenta e cinco) cartas, sendo 

[...] 50 (cinquenta) cartas comuns e 25 (vinte e cinco) cartas especiais. 
As cartas comuns foram divididas em 5 (cinco) naipes, sendo 4 (quatro) 
naipes referentes às figuras planas básicas – círculo, triângulo, 
quadrado e retângulo  – e 1 (um) naipe sem figura plana. Cada um 
desses 5 (cinco) naipes tem 10 (dez) cartas, com números de 0 (zero) a 
9 (nove), expressos com algarismo e letras, nas extremidades de cada 
carta, cujas tipologias tem 5 (cinco) possibilidades. No caso das letras, 
em uma extremidade, são usadas maiúsculas, e, na outra, minúsculas. 
(BARGUIL, 2017b, p. 267-268).

O Flex memo e o Flex contemplam a temática da transcodificação numérica, 

que é a transformação entre diferentes representações numéricas, a qual está 

relacionada às atividades em que o sujeito interage, mediante leitura e escrita, com 

registros numéricos, bem como mediante escuta e fala, com a manifestação oral. 

Essa temática é abordada na próxima seção.

A TRANSCODIFICAÇÃO NUMÉRICA: CONSIDERAÇÕES EPISTEMOLÓGICAS

“Tudo muda ao teu redor
O que era certo, sólido
Dissolve, desaba, dilui
Desmancha no ar
No moinho, giram as pás 
E o tempo vira pó
De grão em grão
Por entre os dedos, 
Tudo parece escapar.”. 

 (Humberto Gessinger, Olho do Furacão)

“Todo conhecimento novo é construído apoiando-se sobre 
os conhecimentos anteriores que, ao mesmo tempo, são 
modificados. Na interação desenvolvida por um aluno em 
uma situação de ensino, ele utiliza seus conhecimentos 
anteriores, submete-os à revisão, modifica-os, rejeita-os 
ou os completa, redefine-os, descobre novos contextos de 
utilização e, dessa maneira, constrói novas concepções. Esse 
processo dialético descarta toda ilusão de uma construção 
linear do conhecimento, no sentido de supor que os favorece 
estabelecer uma sequência que vá do mais simples ao mais 
complexo.”. (MORENO, 2008, p. 49). 
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"O que constitui, então, a função semiótica e o que a faz 
ultrapassar a atividade sensório-motor é a capacidade de 
representar um objeto ausente, por meio de símbolos ou signos, 
o que implica poder diferenciar e coordenar os significantes e os 
significados ao mesmo tempo.”. (PILLAR, 2012, p. 35). 

Desde cedo, as crianças interagem com os números em variados contextos 

e modalidades, os quais possibilitam que elas elaborem hipóteses sobre eles e o seu 

respectivo sistema. Escutando, falando, lendo e escrevendo: as crianças vivenciam muitas 

experiências, fora e dentro da escola, que contribuem para que suas concepções sobre o 

sistema de numeração sejam continuamente testadas e, caso necessário, refeitas. 

[…] como a numeração escrita existe não só dentro da escola, mas também 
fora dela, as crianças têm oportunidade de elaborar conhecimentos acerca 
deste sistema de representação muito antes de ingressar na primeira 
série. Produto cultural, objeto de uso social, o sistema de numeração se 
oferece à indagação infantil desde as páginas dos livros, a listagem de 
preços, os calendários, as regras, as notas da padaria, os endereços das 
casas... (LERNER; SADOVSKY, 1996, p. 74-75).

As crianças, nos mais diversos contextos socioeconômicos e culturais, 
estão imersas em um mundo de notações matemáticas desde o 
momento em que chegam ao mundo. Os números escritos que as 
rodeiam representam a grande variedade de conceitos numéricos e 
quantitativos, além de serem usados para outros propósitos diferentes. 
(BRIZUELA, 2006, p. 17) 

[...] as crianças convivem com números desde cedo: elas próprias 
empregando números em situações diversas e vendo as pessoas ao seu 
redor empregar números nas mais diferentes situações. Essa diversidade 
de situações leva a criança a atribuir diferentes significados aos números, 
a partir das experiências do seu dia a dia [...]. (SPINILLO, 2006, p. 102).

Hormaza (2005, p. 87, itálico no original) afirma que o “[...] o processo de 

tradução do código verbal para o código escrito ou arábico se chama transcodificação 

numérica.”.

Freitas, Ferreira e Haase (2012, p. 03), por sua vez, declaram que

A habilidade de transcodificar entre as diferentes representações de 
número – verbal-oral para arábica; arábica para verbal-oral etc. –, que 
consiste na tradução de um formato numérico para outro (por exemplo, 
a leitura em voz alta de um número em sua representação arábica seria a 
transcodificação de um número do código arábico para o verbal, ao passo 
que, escrever os números ditados seria a transcodificação de um código 
verbal – nome do número – para um numeral arábico), é uma das tarefas 
mais básicas do processamento numérico, sendo comumente utilizada 
como índice para a representação verbal dos números.
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a oralidade e o registro de números, motivo pelo qual eles têm investigado tais vínculos.

[...] estabelecer a ligação entre notação numérica e expressão verbal não 
é fácil para a criança. (SINCLAIR; MELLO; SIEGRIST, 1990, p. 73).

[...] a relação numeração falada/numeração escrita não é unidirecional: 
assim como a numeração extraída da numeração falada intervém na 
conceitualização da escrita numérica, reciprocamente os conhecimentos 
elaborados a respeito da escrita dos números incidem nos juízos comparativos 
referentes à numeração falada. (LERNER; SADOVSKY, 1996, p. 96).

[...] tanto as expressões numéricas verbais como as arábicas têm em 
comum uma estrutura operatória de adições e multiplicações. Apesar 
disso, diferenciam-se em seus componentes e em sua sintaxe. As 
expressões verbais estão compostas por partículas de quantidade e de 
potência; as arábicas, por dígitos e regras de composição. Para passar 
do formato verbal ao arábico, apenas são escritas as partículas de 
quantidade, as quais são codificadas com os dígitos17 do numeral. E as 
marcas de potência são traduzidas pela posição do dígito18 no numeral. 
(HORMAZA, 2005, p. 86).

[...] as crianças utilizam seus conhecimentos sobre a numeração 
falada para se apoiar em suas interpretações das escritas numéricas e, 
reciprocamente, se baseiam em seus conhecimentos sobre o sistema de 
numeração para inferir questões sobre a numeração oral. (QUARANTA; 
TARASON; WOLMAN, 2008, p. 96-97).

É inegável a influência da numeração falada sobre as concepções da 
numeração escrita. Paulatinamente, a criança estabelece relações 
e diferenciações entre a numeração falada e escrita, sendo que os 
dois sistemas influenciam-se, mutuamente. Eventualmente, podem 
ocorrer algumas divergências e a criança elaborar uma representação 
convencional para números de dois dígitos (25, 36, 41...) e continuar 
representando as centenas de acordo com a numeração oral, escrevendo 
100503, para 153. (GOLBERT, 2011, p. 110-111).

Nessa seção, apresentarei considerações epistemológicas sobre as conexões 

entre a oralidade e o registro, a notação de números, com o intuito de ampliar 

o saber conteudístico, e, na próxima seção, socializarei possibilidades de práticas 

pedagógicas que contemplam os aspectos expostos.

Em relação à sonoridade dos números, são dois os aspectos a serem 

considerados: a identificação dos algarismos e a ordenação dos algarismos.

Alvarado e Ferreiro (2000), após analisarem a produção de números de dois 

dígitos por crianças de 4 e 5 anos que lhes foram ditados, propuseram que elas 

17  O termo correto, conforme exposto neste texto, é algarismos.

18  O termo correto, conforme exposto neste texto, é algarismos.
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fizeram o uso de números curingas19, que “[...] são aqueles que as crianças escrevem 

quando estão cientes de que um elemento adicional deveria estar incluído em sua 

escrita, mas não têm certeza de qual algarismo incluir.”. (BRIZUELA, 2006, p. 34). 

Alvarado e Ferreiro (2000) constataram que o 0 (zero) foi o curinga mais escolhido.

Os algarismos curingas são análogos às letras curingas – são letras substitutas 

utilizadas pelas crianças quando elas estão seguras de que precisam incluir uma 

letra no registro de uma palavra, mas não sabem qual aplicar – conforme exemplos 

que constam em Quinteros (1997) (ALVARADO; FERREIRO, 2000).

No que se refere à ordenação dos algarismos, compartilho a explicação de 

Brizuela (2006, p. 36):

Haas (1996) explica que os números são escritos em uma ordem temporal 
que é decrescente – dos elementos maiores para os menores. A maioria 
dos números também segue essa ordem decrescente em seu enunciado, 
e há razões práticas para isso: com números maiores, quando seguimos 
uma ordem temporal decrescente ao nomear o número, estamos no-
meando primeiro o elemento que representa o valor maior.

A ordenação crescente (do menor para o maior: x + 10, onde x varia entre 

1 e 9) é bastante frequente nos números entre 11 e 19, sendo que cada Língua, 

conforme Greenberg (1978 apud BRIZUELA, 2006, p. 36), “tem um ponto de corte”, 

que é quando começa a adotar a ordem decrescente (do maior para o menor: 10 + x, 

onde x varia entre 1 e 9) (Quadro 08). 

No entendimento de Brizuela (2006, p. 36), “[...] os números transparentes serão 

aqueles que seguem, na escrita e na fala, a ordenação temporal maior + menor, assim 

como aqueles em que os elementos dos números escritos podem ser identificados a 

partir dos números falados.”. Por outro lado, se um número não oferecer pistas dos 

algarismos que o compõem e/ou adotar a ordenação crescente é nomeado opaco.

Considerando que transparência e opacidade são adjetivos relacionados à 

visão, e que são atribuídos aos números em virtude da pessoa poder deduzir como 

eles são escritos a partir da audição, entendo que esses termos são inadequados. 

Defendo, portanto, que aqueles sejam substituídos, respectivamente, pelos 

adjetivos audível e inaudível. Há de se considerar, ainda, o fato de que alguns 

números não se classificam nessas extremidades, pois favorecem a identificação de 

algum dos algarismos, conforme explicarei mais na frente.

19 No original, números comodines. A expressão correta, conforme exposto neste texto, é algarismos 
curingas. 
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Conforme Agranionih (2008, p. 85), a transcodificação numérica requer a 

alteração “[...] das marcas de potência de dez da expressão verbal pela posição dos 

dígitos20 no numeral ou vice-versa [...]”. Ou seja, as crianças escutam os valores 

relativos dos algarismos em relação à ordem das unidades e precisam identificar o 

valor absoluto de cada algarismo e a posição que ele ocupa no numeral. Essa tarefa é 

extremamente sofisticada, conforme explica Hormaza (2005, p. 82, itálico no original):

Para escrever o número “nove mil e setenta” são empregados somente os 
dígitos21 operadores das potências, tais como: 
9 x 103 + 0 x 102 + 7 x 101 +  0 x 100

Exemplo: 9.070 = 9 x 103 + 0 x 102 + 7 x 101 + 0 x 100

Operadores: fatores que multiplicam a potência        Potência: ordem da unidade

Em nosso sistema de numeração – como é sabido – o valor que representa 
cada algarismo se obtém multiplicando esse algarismo por uma 
determinada potência de base. Se um número tem mais algarismos22 que 
outro, necessariamente intervieram em sua decomposição potências de 
dez de maior grau que as envolvidas no outro, e em consequência será 
maior. (LERNER; SADOVSKY, 1996, p. 109).

A complexidade dessa competência decorre das diferenças entre os 

componentes léxicos, sintáticos e semânticos de cada formato – verbal (alfabético) 

e indoarábico (cifranávico) – motivo pelo qual o professor precisa desenvolver 

estratégias que auxiliem os estudantes nesse percurso. 

Evidentemente, não é tarefa fácil descobrir o que está oculto na 
numeração falada e o que está oculto na numeração escrita, aceitar 
que uma coisa não coincide sempre com a outra, determinar quais são 
as informações fornecidas pela numeração falada que resulta pertinente 
aplicar à numeração escrita e quais não, descobrir que princípios 
que regem a numeração escrita não são diretamente transferíveis à 
numeração falada... (LERNER; SADOVSKY, 1996, p. 97).

No ensino e na aprendizagem da escrita numérica, é necessário que o 

professor considere os aspectos operatórios, bem como analise as expressões 

verbais numa perspectiva morfofonológica e sintática.

Para a análise das expressões numéricas verbais, adotamos uma dupla 
perspectiva: uma, morfofonológica, que permite diferenciar prefixos 
de sufixos como componentes das palavras numéricas que configuram 
a expressão, e analisar contrações; a outra, sintática, que permite 

20  O termo correto, conforme exposto neste texto, é algarismos.

21  O termo correto, conforme exposto neste texto, é algarismos.

22  O termo correto, conforme exposto neste texto, é dígitos.
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diferenciar as palavras que compõem cada expressão e as relações entre 
elas. A análise morfofonológica das expressões numéricas verbais permite 
diferenciar os tipos de componentes:
1. As palavras numéricas e os prefixos que marcam “quantidades básicas”. 
Por exemplo: dois, três, quatro etc., são palavras numéricas e qua, cinc 
etc. são prefixos;
2. As palavras numéricas e os sufixos que expressam a potência de dez 
ou unidade em uma ordem dada. Por exemplo: cem, mil, milhão são 
palavras, e enta, centos, são sufixos.
Conforme McCloskey, no que segue, passaremos a chamar as primeiras, 
de partículas que marcam quantidade; e as segundas, de partículas que 
expressam potência de dez e definem a grandeza do numeral.
A análise sintática da expressão numérica verbal permite destacar a 
maneira ordenada pela qual essas partículas intercalam-se umas com as 
outras. (HORMAZA, 2005, p. 84, itálico no original).

No processo de transcodificação numérica, no entendimento de Orozco 

(2005 apud AGRANIONIH, 2008, p. 85), a compreensão das crianças está centrada 

nas regularidades linguísticas das expressões verbais, as quais dirigem a escrita 

dos numerais arábicos. A sintaxe do formato verbal expressa as potências de dez 

(quatro/centos, cinco/enta), enquanto a sintaxe do numeral arábico esconde a sua 

conversão, pois são as posições que definem o valor dos algarismos no registro 

numérico.

Tendo em vista a importância da oralidade na aprendizagem dos registros 

numéricos, apresento, a seguir, a grafia em várias línguas – Sânscrito, Árabe, Latim, 

Alemão, Espanhol, Francês, Inglês e Italiano – dos algarismos de 0 a 9 (Quadro 07) e 

dos números de 10 a 19 (Quadro 08), de 20 a 29 (Quadro 09), de 30 a 90 (Quadro 10) e 

de 100 a 1.000 (Quadro 11), a qual é acompanhada de uma análise sobre a sonoridade 

dos números, com foco nos operadores – os algarismos – e nas potências – as ordens 

e as classes.
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23

Alga-
rismo

Língua
Sânscrito Árabe Latim Alemão Espanhol Francês Inglês Italiano

0 shûnya sifr nullus null cero zéro
zero, 

nought
zero

1 eka uaHid unus eins uno un one uno
2 dvi ithnan duo zwei dos deux two due
3 tri thalatha tres drei tres trois three tre
4 tchatur arba quattuor vier cuatro quatre four quattro
5 pañtcha khamsa quinque fünf cinco cinq cinque
6 chat, sat sitta sex sechs seis six six sei
7 sapta saba septem sieben siete sept seven sette
8 ashta thamani octo acht ocho huit eight otto
9 nava tisa novem neun nueve neuf nine nove

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Ifrah (1997a, 1997b).

Quadro 08 – Registros de números de 10 a 19 em várias línguas24

Número
Língua

Sânscrito Árabe Latim Alemão Espanhol Francês Inglês Italiano

10 ashara decem zehn diez dix ten dieci

11 àHad ashar undecim elf once onze eleven undici

12 ìthna ashar duodecim zwölf doce douze twelve dodici

13 thalatha ashar tredecim dreizehn trece treize thirteen tredici

14 arba ashar quattuordecim vierzehn catorce quatorze fourteen quattordici

15 khamsa ashar quindecim fünfzehn quince quinze quindici

16 sitta ashar
se(x)decim

decem et sex
sechzehn dieciséis seize sixteen sedici

17 sab ashar
septemdecim 

decem et septem
siebzehn diecisiete dix-sept seventeen diciassette

18 thamaní ashar
octodecim

decem et octo 
duodeviginti

achtzehn dieciocho dix-huit eighteen diciotto

19 tisa ashar
novemdecim

decem et novem
undeviginti

neunzehn diecinueve dix-neuf nineteen diciannove

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Ifrah (1997a,; 1997b).

23  A grafia dos algarismos em Sânscrito e Árabe expressa a pronúncia dos mesmos, considerando 
que a sua grafia original utiliza letras distintas das letras do nosso alfabeto. Isso explica as eventuais 
variações na transcrição de alguns desses algarismos a depender da fonte consultada. A grafia dos 
algarismos em Árabe foi trasladada de Sabbagh (1988).

24

foi trasladada de Sabbagh (1988). Essa explicação se aplica, também, aos Quadros 09, 10 e 11.
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Em todas essas Línguas, os números entre 11 e 19 são escritos conforme uma das 

seguintes fórmulas: x + 10 (crescente) ou 10 + x (decrescente), onde x varia entre 1 e 9. 

No Sânscrito e no Árabe, é adotado o padrão x + 10. No Latim, do 11 ao 

19 é aplicado o padrão crescente (x + 10), mas do 16 ao 19 é utilizada também a 

ordenação decrescente; além disso, no 18 e 19, respectivamente, 2 ou 1 para 20. O 

som referente ao “x”, em cada uma dessas Línguas, está vinculado ao dele quando 

isolado. Da mesma forma, o som referente ao “10” é o mesmo em cada uma dessas 

Línguas e está relacionado ao som do 10. 

No Alemão, do 13 ao 19, é adotado x + 10, sendo que o 11 (elf) não possui 

qualquer rastro do 1 (eins) ou do 10 (zehn), enquanto que o 12 (zwölf) apresenta 

apenas um vestígio do 2 (zwei). No Inglês, do 13 ao 19, é adotado x + 10, sendo que 

o 11 (eleven) não possui qualquer rastro do 1 (one) ou do 10 (ten), enquanto que o 

12 (twelve) apresenta apenas um vestígio do 2 (two). O som referente ao “10”, do 

13 ao 19,  é o mesmo no Alemão e no Inglês, respectivamente, zehn e teen, e está 

relacionado aos respectivos sons do 10: zehn e ten.

No Espanhol, do 11 ao 15, é adotado x + 10, e, do 16 ao 19, 10 + x. No Francês, 

do 11 ao 16, é adotado x + 10, e, do 17 ao 19, 10 + x. No Italiano, do 11 ao 16, é 

adotado o x + 10, e, do 17 ao 19, 10 + x.

Em relação ao som do “10”, é interessante destacar que no Espanhol (do 

11 ao 15), Francês (do 11 ao 16) e Português (11 ao 15), que se originam do Latim, 

a sílaba inicial da palavra decim (dez) foi suprimida, sendo traduzida apenas, 

respectivamente, a última: ce, ze e ze. No Italiano (do 11 ao 16), também proveniente 

do Latim, todavia, isso não aconteceu: dici. 

No que se refere ao som do primeiro algarismo, do 11 ao 15, no Espanhol e no 

Português, e do 11 ao 16, no Francês e no Italiano, o 15 destoa dos outros porque não 

é possível identificar o primeiro algarismo, ao contrário dos demais, motivo pelo qual 

esse é inaudível, enquanto aqueles não são! O motivo dessa ocorrência decorre da 

origem etimológica do cinco: “[...] lat. vulgar cinque com dissimilação [diferenciação] 

do qu- inicial do lat. cl. quinque ‘id.’ [...]”. (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 466). 

No Espanhol, no Francês, no Italiano e no Português, o 5 e o 50 derivaram da 

forma vulgar, que começa com cin. No Espanhol, Francês, Italiano e Português, o 15 

derivou da forma clássica, que começa com quin. O 500, no Espanhol e Português, 

derivou da forma clássica, que começa com quin, no Francês e Italiano, derivou da 

forma vulgar, que começa com cin. 
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É interessante, ainda, destacar que no Português há várias palavras 

referentes a 5 (cinco) – quinquênio, quinta-feira, quinteto, quintilha, quíntuplo... – e 

a 50 (cinquenta) – quinquagésimo – que se iniciam com a forma clássica! 

Necessário ressaltar o fato de que no Português, somente do 11 ao 19, 

cada palavra que a gente ouve corresponde a dois dígitos, o que aumenta 

a complexidade do aprendizado da escrita cifranávica nesse intervalo. Essa 

observação também é válida para o Alemão, Espanhol, Francês (com exceção do 

17 ao 19), Inglês e Italiano.

Quadro 09 – Registros de números de 20 a 29 em várias línguas

Nú-
mero

Língua

Sânscrito Árabe Latim Alemão Espanhol Francês Inglês Italiano

20 vi ishrun viginti zwanzig veinte vingt twenty venti

21 ekavi
uaHid

wa  ishrun
viginti unus 

um et viginti
einun-

dzwanzig
veintiuno vingt et un twenty one ventuno

22
ìthnan

wa ishrun
viginti duo 

duo et viginti
zweiun-

dzwanzig
veintidós vingt-deux twenty two ventidue

23 trayovi
thalatha 

wa ishrun
viginti tres 

tres et viginti
dreiun-

dzwanzig
veintitrés vingt-trois twenty three ventitré

24 tchaturvi
arba

wa ishrun
viginti quatour 

quatour et viginti
vierun-

dzwanzig
veinticuatro vingt-quatre twenty four ventiquattro

25 pañtchavi
khamsa

wa ishrun
viginti quinque 

quinque et viginti
fünfun-

dzwanzig
veinticinco vingt-cinq venticinque

26 ati 
sitta

wa ishrun
viginti sex 

sex et viginti
sechsun-
dzwanzig

veintiséis vingt-six twenty-six ventisei

27 saptavi
saba

wa ishrun
viginti septem 

septem et viginti
siebenun-
dzwanzig

veintisiete vingt-sept twenty-seven ventisette

28
thamaní 

wa ishrun
duodetriginta

achtun-
dzwanzig

veintiocho vingt-huit twenty-eight ventotto

29 navavi
tisa

wa ishrun
undetriginta

neunun-
dzwanzig

veintinueve vingt-neuf twenty-nine ventinove

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Ifrah (1997a, 1997b).

No Sânscrito, Árabe e Alemão, os números entre 21 a 29 utilizam o padrão 

x + 20 (crescente), onde x varia entre 1 e 9. No Espanhol, Francês, Inglês, Italiano e 

Português, os números entre 21 a 29 adotam o padrão 20 + x (decrescente), onde x 

varia entre 1 e 9. No Latim, os números de 21 a 27 usam os dois padrões, mas o 28 e 

29 adotam, respectivamente, 2 ou 1 para 30. 

O som referente ao “20” é o mesmo em cada uma dessas Línguas, mas 

apenas o Alemão (zwanzig) e o Inglês (twenty) apresentam vestígios do 2: zwei e 

two, respectivamente. É possível que no Sânscrito o som inicial do 20 (vi ) se 
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origine do 2: dvi. O som do 20 em Latim (viginti) gerou, sem a sílaba do meio, as 

formas em Espanhol (veinte), Italiano (venti) e Português (vinte); apenas o Francês 

(vingt) manteve a estrutura do Latim. 

Quadro 10 – Registros de números das dezenas de 30 a 90 em várias línguas

Nú-
mero

Língua
Sânscrito Árabe Latim Alemão Espanhol Francês Inglês Italiano

30 tri thalathun triginta dreissig treinta trente thirty trenta
40 arbaun quadraginta vierzig cuarenta quarante forty quaranta
50 khamsun quinquaginta fünfzig cincueta cinquante cinquanta
60 sastí sittun sexaginta sechzig sesenta soixante sixty sessanta
70 saptati sabun septuaginta siebzig setenta soixante-dez seventy setanta
80 thamanun octoginta achtzig ochenta quatre-vingts eighty ottanta
90 navati tisun nonaginta neunzig noventa quatre-vingt-dix ninety novanta

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Ifrah (1997a, 1997b).

Em todas essas Línguas, as dezenas de 30 a 90 são escritas no padrão x * 10, 

com x variando de 3 a 9. As exceções ocorrem no Francês: 70 (60 + 10), 80 (4 * 20) e 

90 (4 * 20 + 10). O som referente ao “x”, em cada uma dessas Línguas, está vinculado 

ao dele quando isolado. O som referente ao “10” é o mesmo em cada uma dessas 

Línguas, mas não está relacionado ao som do 10. 

Nunes e Bryant (1997, p. 59) esclarecem que

As crianças brasileiras, assim como as inglesas, precisam aprender 
um sistema de numeração com base dez. Contar em português é 
aproximadamente como contar em inglês: a estrutura decimal do 
sistema não é claramente revelada nos valores para as teens [dezenas] 
(por exemplo, 11= onze; 12 = doze) nem nomes das dezenas (10 = dez; 
20 = vinte; 30 = trinta; 40 = quarenta e todas as outras dezenas terminam 
em – enta). No entanto, a combinação de dezenas e unidades é soletrada nos 
nomes de números (21 = vinte e um; 22 = vinte e dois, etc.). Portanto, no 
sistema de numeração oral em português os indícios sobre unidades de 
diferentes valores e sobre composição aditiva não são completamente 
claros. 
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Quadro 11 – Registros de números das centenas 100 a 900 e de 1.000 em várias línguas

Nú-
mero

Língua
Sânscrito Árabe Latim Alemão Espanhol Francês Inglês Italiano

100 mii`a centum hundert
cien

ciento
cent hundred cento

200 mi’atan ducenti zweihundert doscientos deux cents
two

hundred
duecento

300
thalath 

mi`a
trecenti dreuhundert trescientos trois cents

three
hundred

trecento

400 arba mi`a quadrigenti vierhundert cuatrocientos
quatre 
cents

four
hundred

quattro-
cento

500
khams 

mi`a
quingenti quinientos cinq cents

hundred 
cinque-
cento

600 sitt mi`a sexcenti sechhundert seiscentos six cents
six 

hundred
seicento

700 sab mi`a septigenti siebhundert setecientos sept cents
seven 

hundred
setecento

800
thaman 

mi`a
octingenti achthundert ochocientos huit cents

eight
hundred

ottocento

900 tis mi`a nongenti neunhundert novecientos neuf cents
nine

hundred
novecento

1.000
sahsara

álif mille tausend mil mille thousand migliaia

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Ifrah (1997a, 1997b).

Em todas essas Línguas, as centenas de 200 a 900 são escritas no padrão x * 100, 

com x variando de 2 a 9. A exceção é o 200 no Árabe: (mi’atan). O som referente ao “x”, 

em cada uma dessas Línguas, está vinculado ao dele quando isolado25. O som referente 

ao “100” é o mesmo em cada uma dessas Línguas e está relacionado ao som do 100.

No que se refere à distinção entre falar centenas e dezenas, Nunes e Bryant 

(1997, p. 58, itálico no original) explicam: 

Quando contamos centenas, por exemplo, dizemos claramente uma pala-
vra de contagem [fator, que varia de 1 a 9] e o nome da unidade [ordem e, 
eventualmente, a classe] que estamos contando: one hundred, two hundred, 
three hundred, etc. No entanto, quando contamos dezenas não dizemos uma 
palavra de contagem para o número de dezenas e então a palavra “dez”; as 
dezenas são contadas com nomes diferentes como dez, vinte, trinta, etc. 

Finalizo essa pesquisa etimológica, na qual procurei compreender alguns 

numéricos, partilhando as considerações de Lerner e Sadovsky (1996, p. 95):

25  Conforme explicado, o 500, no Espanhol e Português, derivou da forma clássica do cinco em Latim, 
que começa com quin.
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A numeração escrita é ao mesmo tempo mais regular, mais hermética que 
a numeração falada. É mais regular porque a soma e a multiplicação são 
utilizadas sempre da mesma maneira: se multiplica cada algarismo pela 
potência da base que corresponde, se somam os produtos que resultaram 
dessas multiplicações. É hermética porque nela não existe nenhum 
vestígio das operações aritméticas racionais envolvidas e porque – de 
modo diferente do que acontece com a numeração falada – as potências 
de base não são representadas através de símbolos particulares, mas só 
podem ser deduzidas a partir da posição que ocupam os algarismos. 

Apresentei, em outra ocasião (BARGUIL, 2015 apud DIAS; BARGUIL, 2016, 

p. 248), 7 (sete) tipos que precisam ser considerados para analisar os saberes 

discentes referentes ao registro numérico, que pode ser de duas naturezas: Registro 

Aritmético – RA e o Registro da Língua Materna – RLM (Quadro 12)26.

TIPO
AÇÃO DO ESTUDANTE

SIMBOLOGIA
INÍCIO (PARTIDA) FINAL (CHEGADA)

01 Escuta número Escreve com letras Oralidade1  RLM
02 Escuta número Escreve com algarismos Oralidade1  RA

03 Escuta número
Escolhe registro
com algarismos Oralidade1  RA escolhido

04
Lê número escrito

com letras
Escreve com algarismos RLM  RA

05
Lê número escrito

com letras
Fala RLM  Oralidade2

06
Lê número escrito

com algarismos
Escreve com letras RA  RLM

07
Lê número escrito

com algarismos
Fala RA  Oralidade2

Fonte: Elaborado pelo autor e divulgado em Dias e Barguil (2016, p. 248).
1 Oralidade: fala do docente e escuta do estudante.
2 Oralidade: fala do estudante e escuta do docente.

Considerando a diversidade de manifestações numéricas, expressa nos tipos 

de Transcodificação Numérica, é necessário que o professor proponha variadas 

atividades, as quais possibilitem que os estudantes construam o conceito de 

número mediante a oralidade – escuta e fala – e a notação, o registro – leitura 

e escrita. Nesse momento, quero destacar a importância de ampliar as propostas 

pedagógicas, as quais não podem se limitar ao ditado (tipo 02).

26 Registro Aritmético – RA equivale a Registro Cifranávico, enquanto Registro da Língua Materna – RLM 
equivale a Registro Alfabético. 
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Outro aspecto importante é que as atividades contemplem momentos de 

diversos tipos de trabalho discente – individual, em dupla, em grupo e coletivo – 

e que favoreçam o debate, notadamente entre os estudantes. Essa temática será 

aprofundada na próxima seção, mas socializo agora as seguintes considerações:

O nível ou o grau de compreensão de um conceito ou de ideia está 
intimamente relacionado à comunicação eficiente desse conceito ou 
ideia. A compreensão é acentuada pela comunicação, do mesmo modo 
que a comunicação é realçada pela compreensão.
Portanto, quanto mais as crianças têm oportunidade de refletir sobre um 
determinado assunto – falando, escrevendo ou representando – mais 
elas o compreendem. Assim como a comunicação será cada vez mais 
acentuada, objetiva e elaborada à medida que a criança compreender 
melhor o que está comunicando. 
Em sala de aula, atividades que requeiram do aluno a comunicação 
ajudam-no a esclarecer, refinar e organizar seus pensamentos, fazendo 
com que se aproprie tanto de conhecimentos específicos como de 
habilidades essenciais para aprender qualquer conteúdo em qualquer 
tempo. (CANDIDO, 2001, p. 16).

A comunicação de informações entre os alunos, dos resultados que tenham 
surgido através de um trabalho individual ou em pequenos grupos, é também 
constitutiva do sentido do conhecimento matemático. Não se trata somente 
de que o professor introduza situações que permitam aos seus alunos atuarem, 
mas também que propicie e favoreça a análise, a discussão e a confrontação 
entre as diferentes concepções e resultados que possam surgir tanto do 
processo de resolução como no término do mesmo. (MORENO, 2008, p. 52).

[...] acreditamos que a comunicação possibilite ao professor a 
identificação do progresso dos alunos e de suas dificuldades. Entendemos 
que os processos de argumentação e construção de conhecimento são 
indissociáveis e podem ser ampliados em ambientes de comunicação de 
ideias. (NACARATO; MENGALI; PASSOS, 2014, p. 73).

Os erros das crianças em ditados numéricos, conforme Orozco e Hederich 

(2000 apud AGRANIONIH, 2008, p. 86), podem ser de dois tipos: léxicos e sintáticos.

Nos erros léxicos, o estudante escreve numerais correspondentes às expressões 

numéricas que escuta conservando a ordem de magnitude e a forma sintática do núme-

ro, mas equivoca-se ao produzir os dígitos ou as palavras numéricas. Por exemplo: ao 

ouvir vinte e cinco mil, setecentos e setenta e nove (25.779), ele escreve 25.799 ou 25.979.

Nos erros sintáticos, o estudante escreve numerais correspondentes às 

expressões numéricas que escuta alterando a ordem de magnitude do número, pois 

tem dificuldade de incluir dígitos em um todo numérico e de processar os elementos 

do número para produzi-lo como um todo. Por exemplo: ao ouvir trezentos e 

sessenta e dois (362), ele escreve 300602, 30062, 30602 ou 3062.
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2008, p. 86), podem ser explicados em virtude da memória de curto prazo: o estu-

dante confundiu algum algarismo que escutou. Os erros sintáticos, por outro lado, 

revelam a dominância do formato verbal nas produções de números escritos com 

algarismos pelos estudantes. Eles escrevem com algarismos do mesmo jeito que 

falam com letras: para cada fragmento  verbal é escrito um número. 

Os erros sintáticos dos estudantes na escrita numérica com algarismos, con-

forme Orozco (2005 apud BARRETO, 2011, p. 39), são de 3 (três) tipos:

i) justaposição – os números são justapostos, ou seja, ao lhe ser ditado qua-

trocentos e trinta e oito (438), o estudante escreve 400308;

ii) compactação – o número quatrocentos e trinta e oito (438) é entendido 

como composto por quatrocentos mais trinta e oito, então, no registro, o último 

zero do 400 é substituído pelo número 38: 40308 ou 4038; e

iii) concatenação – quando são observados apenas os indícios constantes na 

oralidade: se ditarmos quatrocentos e oito (408), o registro será 48.

O Quadro 13 expõe representações de 7.406 e os respectivos tipos de erro 

sintático.

Quadro 13 – Representações de 7.406 e respectivos tipos de erro sintático

REPRESENTAÇÃO ERRO
70004006 Justaposição

7000406, 7004006, 700406, 70406 Compactação 
746 Concatenação

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A justaposição, conforme Orozco e Hederich (2000 apud AGRANIONIH, 2008, 

interpretam a expressão verbal. No caso de 608, por exemplo, ela pode escutar: seis / 

centos e oito = 6/108, seis / centos / oito = 6/100/8 ou seis centos / oito = 600/8.

Os erros de concatenação acontecem quando o registro cifranávico conven-

cional requer zero em algum dígito que não seja o da maior ordem e a criança sabe 

que cada som é representado por um algarismo (Figura 04c), mas ela ainda não do-

mina o fato de que o zero funciona como indicador de ausência de quantidade no 

registro numérico. 
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Barreto (2011, p. 67) investigou a compreensão de estudantes da 3ª série27 sobre 

o SND e constatou que “[...] os alunos demonstravam maior facilidade no registro de 

números nos quais nenhuma das posições dos algarismos no número estivesse vaga, 

ou seja, desde que o zero não fosse um dos algarismos que compunham o número.”.

Conforme várias pesquisas que serão apresentadas a seguir, quando acontece 

o acréscimo na quantidade de dígitos dos números a serem representados pela 

criança, ela não utiliza o que já sabe sobre o valor posicional para a nova ordem. Elas 

podem escrever corretamente vários números de 2 dígitos, mas cometerem erros de 

compactação ou de justaposição quando solicitadas para registrarem números de 3 

dígitos. Igual fenômeno acontece quando elas consolidam o registro cifranávico de 

números de 3 dígitos e têm a oportunidade de escreverem números de 4 dígitos. Ou 

seja, o entendimento da criança sobre o valor posicional não é generalizado para os 

números de vários dígitos a partir de números de 2 dígitos: ela faz o mesmo percurso 

para números de 3 dígitos e, depois, para números de 4 dígitos...

Para que elas avancem na compreensão do Sistema Cifranávico e no processo 

de cifranavização, conforme explicarei, é necessário que o professor proponha 

atividades referentes aos variados tipos de Transcodificação Numérica (Quadro 12), 

possibilite que elas interajam com números de diferentes magnitudes e favoreça 

que elas elaborem/registrem e expressem/justifiquem as suas hipóteses, bem como 

escutem as dos colegas.

As Figuras 04, 05 e 06 apresentam representações discentes dos números 

582, 704 e 1.395 com os três tipos de erro sintático. De modo geral, as crianças, 

para alcançarem o registro cifranávico convencional, progridem dos erros sintáticos 

de justaposição para os de compactação, o qual se caracteriza pela diminuição da 

quantidade de zeros utilizados na justaposição. 

Figura 04 – Representações discentes de 582

(R.M.C., 6a05m)) (V.C.S., 06a11m (I.O.S., 06a02m)
Fonte: Arquivos do autor.

27  Atualmente, 4º ano.
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Figura 05 – Representações discentes de 704

(I.O.S., 06a02m) (R.M.C., 06a05m) (R.L., 07a01m)
Fonte: Arquivos do autor.

Figura 06 – Representações discentes de 1.395

(V.C.S., 06a11m) (I.O.S., 06a02m) (I.M.P., 07a05m)
Fonte: Arquivos do autor.

As Figuras 05a e 06a são exemplos de justaposição, quando a criança escreve por 

extenso, com algarismos, os valores relativos que escutou: “Para produzir os números 

cuja escritura convencional ainda não adquiriram, elas [as crianças] misturam os símbolos 

[algarismos] que conhecem, colocando-os de maneira tal que se correspondam como a 

ordenação dos termos na numeração falada.”. (LERNER; SADOVSKY, 1996, p. 92).

[...] alguns aspectos do sistema de numeração escrito requerem a 
compreensão dos mesmos princípios que o sistema oral, mas outros 
aspectos – ou seja, o valor posicional e o uso do zero como mantenedor de 
lugar – são específicos do sistema escrito. (NUNES; BRYANT, 1997, p. 74).

Meu argumento [...] [é] duplo: em primeiro lugar, as notações 
inventadas pelas crianças são de extrema importância na aprendizagem 
e no desenvolvimento das notações; em segundo lugar, as notações 
convencionais desempenham um papel importante nas notações 
inventadas pelas crianças e constituem um apoio para o seu 
desenvolvimento. Ao mesmo tempo, elas são subordinadas às invenções 
e aos aspectos assimilatórios do pensamento. (BRIZUELA, 2006, p. 43).

Em relação com as escritas e interpretações não-convencionais – 
“errôneas” – por parte das crianças, sabemos agora que estão guiadas 
por hipóteses sobre o sistema de numeração. Essas hipóteses são 
conhecimentos parciais sobre os números escritos que, a partir do 
seu uso em diversas situações, sua confrontação com as ideias de seus 
colegas e com escritas e interpretações convencionais, irão avançando 
progressivamente. (QUARANTA; TARASON; WOLMAN, 2008, p. 101).
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Orozco (2005) e Otálora e Orozco (2006) (apud BARRETO, 2011, p. 37) 

analisam aspectos semânticos e lexicais relacionados ao número. Os signos 

primitivos lexicais são usados como suporte para dar nome a outros números, 

assumindo uma função morfológica. Na escrita do número duzentos e trinta e um, 

permanecem, nas palavras que compõem o número, indícios dos signos primitivos, 

que podem ser identificados: em “duzentos”, os dois centos são facilmente notados, 

e, em trinta, se percebe um indício do algarismo três. 

Orozco (2005 apud BARRETO, 2011, p. 38) pesquisou como as crianças dos 

anos iniciais realizam a notação de números ditados e constatou que o tipo de erro 

varia de acordo com a série que a criança cursa. No registro de números com 3 dígitos, 

os tipos de erros dos estudantes da 1ª série não são os mesmos do estudantes da 2ª 

série. No registro de números com 4 dígitos, os erros dos estudantes da 2ª série são 

os mesmos dos estudantes da 1ª série. Os alunos da 1ª série, por exemplo, podem 

registrar trezentos e vinte e cinco (325) da seguinte forma: 30025 ou 31025. 

Os estudantes na 2ª série podem escrever corretamente esse número, 

porém, ao escreverem dois mil e quarenta e cinco (2.045), poderiam representar 

assim: 20045 ou 2.00045. 

Os erros de transcodificação são ainda mais frequentes quando os 
números requerem o uso de zeros. Os erros de transcodificação sobrevêm 
principalmente quando os números comportam quatro algarismos28 ou 
mais, entre eles um ou mais zeros. Manifestam-se com maior frequência 
por meio de acréscimos ou ausências de zeros. Assim, três mil quatrocentos 
e nove pode ser transcodificado como 30004009 ou também 3004009 
ou ainda 349. Mesmo quando sua produção é correta, a velocidade da 
escrita se vê desacelerada, o que sugere que o processamento dos zeros 
representa dificuldades. (FAYOL, 2012, p. 34).

De modo geral, os erros sintáticos são mais comuns em estudantes da 1ª 

série e da 2ª série29, enquanto que os erros mais frequentes de estudantes da 3ª 

série e da 4ª série30 são do tipo lexical (BARRETO, 2011, p. 38). 

Por que as crianças cometem os erros sintáticos?

Na numeração falada, justaposição de palavras supõe sempre uma operação 
aritmética, operação que em alguns casos é uma soma (mil e quatro significa 
1000 + 4, por exemplo) e em outras situações uma multiplicação (oitocentos 
significa 8 x 100, por exemplo). Na denominação de um número, estas 

28  O termo correto, conforme exposto neste texto, é dígitos.

29  Atualmente, 2º ano e 3º ano.

30  Atualmente, 4º ano e 5º ano.
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duas operações em geral aparecem combinadas (por exemplo, cinco mil 
e quatrocentos significa 5 x 1000 + 4 x 100 e – como que para complicar a 
vida de quem tente compreender o sistema – uma simples mudança na 
ordem de enunciação das palavras indica que foi mudada a operação 
aritmética envolvida: cinco mil (5 x 1000) e mil e cinco (1000 + 5), seiscentos 
(6 x 100) e cento e seis (100 + 6). Para piorar a situação, a conjunção “e” – que 
linguisticamente representa adição – só aparece quando se trata de reunir 
dezenas e unidades. (LERNER; SADOVSKY, 1996, p. 94-95).

A composição aditiva fundamenta a composição de numerais em diversas 
ordens e a inclusão dos números de um período inferior no seguinte. A 
composição multiplicativa permite entender porque somente são escritos 
os operadores das potências (BEDOYA e OROZCO, 1991). Na escola, essa 
característica essencial do sistema de notação é conhecida como valor de 
posição. (HORMAZA, 2005, p. 81).

Para escrever números dos quais ainda não conhecem a representação 
convencional, [as crianças] fazem uso desses saberes justapondo os símbolos 
que conhecem segundo a ordem que a numeração falada lhes indica. Por 
exemplo, ao pedir a Luzia (5 anos e 10 meses) que escrevesse dezessete, 
ela escreveu 107; vinte e quatro, escreveu 204; trezentos e noventa e seis 
como 300906; dois mil e trezentos como 2000300 (outras crianças escrevem 
21000300). Esta correspondência escrita com a numeração falada, isto é, a 
convicção de que os números são escritos da mesma forma como são falados, 
deriva das mesmas características que o sistema de numeração falada possui. 
Diferentemente da numeração escrita, que é posicional, a numeração falada 
não o é. Se fosse assim, ao ler um número, por exemplo, 7.452, diríamos 
“sete quatro cinco dois”. No entanto, em função do conhecimento que 
possuímos, lemos “sete mil quatrocentos e cinquenta e dois”, ou seja, ao 
mesmo tempo em que enunciamos o algarismo, enunciamos a potência de 
10 que corresponde a cada um. (MORENO, 2008, p. 58).

Para escrever corretamente numerais cifranávicos, as crianças precisam 

compreender as características do Sistema Cifranávico, de modo especial o valor 

posicional. É necessário que o professor saiba o motivo de as crianças cometerem 

os erros sintáticos na produção do numeral cifranávico para ele propor situações 

que as possibilitem ampliar seus conhecimentos relacionados à cifranavização. 

O Sistema Cifranávico, por ser um sistema posicional, é “[...] muito menos 

transparente e muito mais econômico que um sistema aditivo.”. (LERNER; SADOVSKY, 

1996, p. 111), uma vez que, nesse tipo de sistema, cada algarismo só possui um valor e 

um número é representando pela adição dos valores dos símbolos utilizados.

A humanidade levou muitos séculos para inventar um sistema de 
numeração como este, um sistema que é muito econômico, porque 
permite escrever qualquer número utilizando só dez símbolos. Porém, 
justamente por ser tão econômico, pode tornar-se bastante misterioso 
para aqueles que estão procurando pistas (ou elementos) que lhes 
permitam reconstruir seus princípios. (ZUNINO, 1995, p. 140).
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Os Sistemas de Numeração Egípcio e Romano se caracterizam por serem 

aditivos, ou seja, não posicionais (Quadro 02). O Sistema Cifranávico, além de ser 

posicional, possui, conforme exposto, os princípios aditivo e multiplicativo.

É menos transparente porque o valor de cada símbolo depende 
da posição que ocupa, e porque essa posição é o único vestígio da 
presença de uma potência da base. Ao contrário do que acontece ao 
interagir com outros sistemas que utilizam símbolos específicos para 
indicar a potência da base, para interpretar um número representado 
em um sistema posicional é necessário inferir qual é a posição da base 
pela qual deve-se multiplicar cada algarismo. (LERNER; SADOVSKY, 
1996, p. 111).

É mais econômico porque, justamente como consequência do valor 
posicional, uma quantidade finita de símbolos – dez, em nosso caso – é 
suficiente para registrar qualquer número. Em um sistema como o egípcio, 
no entanto, a quantidade de símbolos necessários para que seja possível 
escrever qualquer número não é finita: se dispõe de símbolos para um, 
dez, cem, mil, dez mil, cem mil e um milhão – são os que provavelmente 
existiram na cultura egípcia – e se pode escrever qualquer número até 
nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e 
nove, porém será necessário criar um novo símbolo para representar dez 
milhões. A criação desse novo símbolo permite estender a escrita a todos 
os números menores que cem milhões, porém a representação deste 
último exigirá um novo símbolo e esta exigência voltará a apresentar-se 
cada vez que apareça uma nova potência de base. (LERNER; SADOVSKY, 
1996, p. 111).

 A transparência e a economia de um Sistema de Numeração são variáveis 

inversamente proporcionais: quanto mais transparente é o Sistema de Numeração, 

como é o caso do Egípcio e do Romano, menos econômico ele o é. 

Outro aspecto a ser considerando é quantidade de dígitos. Em um sistema 

posicional, a quantidade de dígitos indica a magnitude de um número. Em um 

sistema aditivo, isso não acontece: 9.999, no Sistema Egípcio, é representado com 

36 dígitos e 4 algarismos31, no Sistema Romano, com 12 dígitos e 6 algarismos32, 

e, no Sistema Cifranávico, com 4 dígitos e 1 algarismo. Por sua vez, 10.000, 

no Sistema Egípcio, é representado com 1 dígito e 1 algarismo33, no Sistema 

Romano, com 1 dígito e 1 algarismo34, e, no Sistema Cifranávico, com 5 dígitos e 

2 algarismos.

31  

32  VMMMMDCDXCIX.

33  .

34  X .
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Acredito que os princípios aditivo e multiplicativo do Sistema Cifranávico 

podem ser mais facilmente compreendidos pelo estudante se o registro numérico 

for escrito – mediante composição – na vertical, com a utilização do Quadro Valor 

de Lugar – QVL, e não na horizontal (por extenso) sem o QVL, como costuma 

acontecer. Esse assunto será detalhado na próxima seção.

Freitas, Ferreira e Haase (2012, p. 11-12) investigaram as produções de 

estudantes do 2º ao 7º ano e constataram que os erros sintáticos são mais frequentes 

(64%) – principalmente os de composição aditiva (justaposição e compactação) – 

do que os erros lexicais (36%). 

Dias (2015) e Silva (2013) pesquisaram sobre a diversidade de registros 

numéricos de crianças, respectivamente, do 2º ano e do 3º ano do Ensino 

Fundamental de escolas públicas do Estado do Ceará. O questionário 

utilizado por Dias (2015) e Silva (2013) contemplou quatro tipos: 02, 03, 04 e 

06 (Quadro 12). 

A Figura 07 apresenta respostas discentes no tipo 04 (RLM  RA):

Figura 07 – Respostas discentes no tipo 04 (RLM  RA)

Fonte: Adaptado de Dias (2015, p. 85).

A Figura 08 exibe respostas discentes no tipo 06 (RA  RLM):

Figura 08 – Respostas discentes no tipo 06 (RA  RLM)
                     

Fonte: Adaptado de Dias (2015, p. 119).                               Fonte: Adaptado de Dias (2015, p. 121).

Dias (2015, p. 82-83) constatou que, no tipo 06, os estudantes acertaram 

42,2% dos 8 (oito) itens (4 números com 2 dígitos cifranávicos e 4 números com 

3 dígitos cifranávicos), enquanto que o índice no tipo 04, com 8 (oito) itens (4 
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números com 2 dígitos cifranávicos e 4 números com 3 dígitos cifranávicos), 

foi 35,7%. Os resultados de Silva (2013) indicam que, no tipo 06, os estudantes 

acertaram 80,5% dos 8 (oito) itens (2 números com 2 dígitos cifranávicos, 3 

números com 3 dígitos cifranávicos e 3 números com 4 dígitos cifranávicos), 

enquanto que o índice no tipo 04, com 8 (oito) itens (2 números com 2 dígitos 

cifranávicos, 3 números com 3 dígitos cifranávicos e 3 números com 4 dígitos 

cifranávicos), foi 76,0%. 

Os resultados dessas pesquisas apresentam ricas contribuições para 

a prática docente ao propor atividades que favorecem a ampliação das 

habilidades de leitura e escrita de registros numéricos, de modo especial em 

virtude do incentivo ao uso de diferentes tipos, bem como sobre a relação 

entre RA e RLM.

[...] os alunos descobrem que os nomes da dezena e do algarismo 
têm algo a ver entre si, e esse conhecimento os ajuda a saber como 
começa o nome de um número ou sua escrita. O estabelecimento dessa 
regularidade não se produz de maneira imediata nem simultânea 
para todas as crianças de um mesmo grupo. Chegar a estabelecer 
essa relação permite às crianças ler números que antes não sabiam. 
Assim, mesmo sem saber o nome convencional de um número, podem 
se apoiar na semelhança sonora entre o nome do algarismo e o da 
dezena correspondente. (QUARANTA; TARASON; WOLMAN, 2008, p. 
97, itálico no original).

Embora tanto a leitura de registros alfabéticos como a leitura de registros 

cifranávicos aconteçam da esquerda para a direita, há uma diferença substancial 

nesse processo de interpretação dos símbolos. Na leitura de registros cifranávicos, 

em virtude do valor posicional que caracteriza o Sistema Cifranávico, a pessoa, 

antes de começar a enunciação do número, precisa contar a quantidade de dígitos, 

de ordens – esse procedimento não é necessário na leitura de registro alfabético – 

para determinar a magnitude do número.

Posteriormente, ela irá, considerando a localização do algarismo no registro 

numérico, determinar o valor relativo de cada símbolo de acordo com a ordem 

respectiva. Para que a pessoa realize essa atividade com sucesso, ela precisa 

conhecer a organização do SC: as suas ordens – unidades, dezenas e centenas – e 

classes – unidades simples, milhares, milhões, bilhões... Necessário, portanto, que 

esse conteúdo seja socializado no ambiente escolar mediante várias atividades, 

inclusive com a exposição desses nomes.
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Há outro aspecto que quero destacar. Essa complexidade é 

parcialmente abrandada pelo fato de que, o valor de um algarismo que 

ocupa a mesma ordem em diferentes classes é diferenciado apenas pela 

enunciação da classe. No registro 725.725: ambos os 7, que estão na ordem 

das centenas, são lidos como setecentos: enquanto o primeiro, da classe 

dos milhares, é setecentos mil, o segundo, da classe das unidades simples, 

é setecentos; ambos os 2, que estão na ordem das dezenas, são lidos como 

vinte: enquanto o primeiro, da classe dos milhares, é vinte mil, o segundo, 

da classe das unidades simples, é vinte; e ambos os 5, que estão na ordem 

das unidades, são lidos como cinco: enquanto o primeiro, da classe dos 

milhares, é cinco mil, o segundo, da classe das unidades simples, é cinco. A 

leitura do conjunto dos 3 (três) algarismos de cada ordem também é similar – 

setecentos e vinte e cinco – a qual é diferenciada, apenas, pela identificação, 

no caso do conjunto que fica do lado esquerdo, da classe dos milhares: 

setecentos e vinco e cinco mil.

Essa característica, caso seja compreendida e utilizada pela criança, 

facilita a leitura dos registros numéricos, especialmente dos que possuem muitos 

dígitos, pois, considerando apenas a ordem, cada algarismo pode assumir apenas 

3 (três) valores em relação à ordem das unidades simples: um para cada ordem. 

Ou seja, a criança só precisa saber o “nome” de 27 (vinte e sete) valores relativos 

em relação à ordem das unidades simples. Para os algarismos localizados em 

outras classes diferentes das unidades simples, ela só precisa acrescentar o 

“sobrenome”, referente à respectiva classe, pois o “nome” é o mesmo da classe 

das unidades simples.

Acredito que, “Embora as crianças possam não compreender por 

completo o valor posicional como uma regra que governa o nosso sistema 

numérico, elas podem ser capazes de começar a desenvolver ideias sobre a 

importância da ordem e da posição dos números escritos.”. (BRIZUELA, 2006, 

p. 37), motivo pelo qual, na próxima seção, a partir de diferentes aspectos 

epistemológicos envolvidos na transcodificação numérica, os quais foram 

aqui abordados, mostrarei algumas possibilidades de uma prática docente 

que objetiva auxiliar os estudantes a ampliarem seus conhecimentos sobre a 

cifranavização.
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A TRANSCODIFICAÇÃO NUMÉRICA: IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS

“O discurso matemático, que é a articulação inteligível dos 
aspectos matemáticos compreendidos e interpretados 
pelo homem, é comunicado através de uma linguagem”. 
(DANYLUK, 1991, p. 38). 

“Ao pensar no trabalho didático com a numeração escrita, é 
imprescindível ter presente uma questão essencial: trata-se 
de ensinar – e de aprender – um sistema de representação. 
Será necessário criar, então, situações que permitam 
mostrar a própria organização do sistema, como descobrir 
de que maneira este sistema “encarna” as propriedades 
da estrutura numérica que ele representa.”. (LERNER; 
SADOVSKY, 1996, p. 118). 

“Aprender e construir conhecimentos são processos que 
envolvem invenções – produções novas que criamos, 
utilizando nossas estruturas cognitivas atuais, enquanto 
tentamos compreender uma situação ou um fenômeno. Certas 
características das situações são assimiladas e como resultado 
da interação entre o que existia [...] e o que foi assimilado – 
por meio da assimilação recíproca (Piaget, 1936/1952) dos 
esquemas existentes e dos esquemas novos – o aprendiz 
inventa.”. (BRIZUELA, 2006, p. 51, itálico no original).

“Como fazer para que essas formas de representação 
evoluam? Novamente apresentemos a necessidade de que 
seja a situação que mostre ao sujeito a não-conveniência 
ou pertinência do recurso escolhido. Por que um aluno vai 
sentir a necessidade de progredir até uma representação 
mais evoluída se as quantidades envolvidas no problema 
permitem desenhar sem grande esforço? Como faria um 
aluno para chegar à representação simbólica se na sala de 
aula somente há portadores numéricos nos quais pode se 
apoiar para descobrir como se escrevem os números? Como 
poderia apropriar-se das estratégias mais evoluídas de seus 
companheiros se o saber não circula, se não há confrontação 
e intercâmbio?”. (MORENO, 2008, p. 62).

“Quando a professora corrige diretamente – por exemplo, 
um número interpretado de maneira não convencional – sua 
interpretação somente serve para esse número particular 
e essa situação particular. Em contrapartida, quando se 
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promove a análise desse erro e a discussão por parte das 
crianças, propicia-se o estabelecimento de relações numéricas 
que servem não somente para o aluno que cometeu o erro, 
como também os outros, nem fica restrito somente a esse 
número.”. (QUARANTA; TARASON; WOLMAN, 2008, p. 107).

“Se, desde os primeiros anos do ensino fundamental, o aluno 
for colocado em situações em que tenha de justificar, levantar 
hipóteses, argumentar, convencer o outro, convencer-se, 
ele produzirá significados para a matemática escolar. Esses 
significados precisam ser compartilhados e comunicados 
no ambiente de sala de aula.”. (NACARATO; MENGALI; 
PASSOS, 2014, p. 88).

O ambiente escolar se caracteriza pela intencionalidade, o que significa dizer 

que as práticas pedagógicas propostas pelos profissionais para as crianças precisam 

favorecer que elas tenham a oportunidade de ampliar seu conhecimento de mundo, 

num processo que contempla as dimensões emocional, corporal, intelectual e 

espiritual, tanto dos discentes, como dos docentes.

Necessário, também, que os estudantes tenham a oportunidade de aprender 

interagindo, afinal a comunicação é necessária não somente para que aconteça 

aprendizado, mas para que nós possamos nos humanizar, o que acontece quando 

cada pessoa compartilha o que é e, ao mesmo tempo, acolhe o que o outro é. Essas 

reflexões são indispensáveis, não somente em virtude dos meus valores humanistas, 

mas tendo em vista as contribuições das últimas décadas da Neurociência referentes 

ao desenvolvimento do Homem e à constituição do conhecimento – aprendizagem – 

que enfatizam a imprescindibilidade das relações.

Essas descobertas possuem grandes consequências pedagógicas, não 

somente do ponto de vista cognitivo, mas porque indicam que a dimensão 

emocional comparece de modo impactante no processo de aprendizagem, assim 

como no processo de ensino. Como eu – docente ou discente – lido com o meu não 

saber? Como eu – docente ou discente – lido com o não saber do outro? 

Para que o processo de negociação [de significados] de fato ocorra, o 
ambiente de diálogo e confiança mútua é fundamental. O professor 
precisa estar predisposto a ouvir e dar ouvido ao aluno, estimulando-o 
a explicitar suas ideias e seus argumentos de forma que o aluno se sinta 
encorajado a posicionar-se, sem medo de errar, pois sabe que suas 
contribuições são importantes para o processo. (NACARATO; MENGALI; 
PASSOS, 2014, p. 84).
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A vergonha de não saber e o medo de ser descoberto nessa situação em que 

me sinto frágil precisam ser considerados pelo professor, de modo especial se ele 

decidir instaurar um ambiente em que os estudantes assumam, progressivamente, 

a responsabilidade pela sua aprendizagem, bem como percebam que podem 

contribuir para o desenvolvimento dos seus colegas.

Spinillo (2006, p. 107) defende a importância de se estabelecer na sala de 

aula um ambiente que estimule “[...] o aluno a explicitar, refletir sobre suas formas 

de raciocinar e proceder, sendo eles sistematicamente encorajados a explicitar suas 

posições e ouvir as dos outros, comparar e avaliar sua adequação.”. Essa proposta 

contempla “[...] um mecanismo cognitivo considerado da maior importância em 

situações de aprendizagem: a metacognição.”, que é a habilidade da pessoa refletir, 

pensar sobre seu conhecimento e está relacionada à auto-regulação.

A partir de variadas atividades, o professor precisará interpretar os 

conhecimentos discentes nas suas produções, que expressam o seu entendimento 

sobre o Sistema Cifranávico e identificar os eventuais erros léxicos e sintáticos – 

justaposição, compactação e concatenação. Sem decifrar os registros discentes, 

dificilmente sua ação pedagógica será eficiente no sentido de propiciar o avanço 

conceitual dos estudantes.

Compreender a natureza desses erros, quais são os conhecimentos 
parciais que os estão sustentando e em que medida participam da 
abordagem progressiva ao sistema de numeração tornará possível talvez 
permitir aos erros que “vivam” provisoriamente nas aulas e intervir, 
aos poucos, na direção de sua superação. (QUARANTA; TARASON; 
WOLMAN, 2008, p. 105).

É indispensável, também, que ele oportunize espaços-tempos para que 

os estudantes possam comparar os seus registros numéricos e argumentar sobre 

os mesmos. Nessa mesma perspectiva, Nacarato, Mengali e Passos (2014, p. 79) 

defendem um ambiente de aprendizagem “[...] no qual o registro escrito, a oralidade 

e as argumentações possibilitem uma verdadeira relação de comunicação.”. 

Promover a análise dos erros por parte de todo o grupo escolar permite 
não somente aos alunos que cometeram o erro, mas também àqueles que 
“sabiam mais” progridam. Quando discutem com seus colegas, explicitam 
posições, quando tentam convencê-los sobre o que eles pensam, os 
alunos devem buscar diversos argumentos, e isso permite que analisem 
os números, estabelecendo novas relações entre eles. (QUARANTA; 
TARASON; WOLMAN, 2008, p. 104).
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Esclareço, por oportuno, que os aprendizados dos momentos em que os es-

tudantes têm a oportunidade de se expressarem e desenvolverem a argumentação 

contribuem para o desenvolvimento conceitual, embora extrapolem a dimensão 

cognitiva! Nas próximas páginas, apresentarei algumas sugestões que acredito fa-

vorecem esse processo.

Conforme venho enfatizando, o estudante para compreender o SC, assim 

como para o SEA, utiliza as dimensões da oralidade – escuta e fala – e da notação, 

do registro – leitura e escrita. É indispensável, portanto, que o discente ouça e fale 

números, bem como leia e escreva números: tanto com algarismos – registro cifra-

návico – como com letras – registro alfabético. 

A conversão de registros numéricos – transcodificação numérica – pode 

e precisa acontecer de diferentes formas (Quadro 07), dentre as quais [consi-

derando número falado (professor ou o estudante fala), registro cifranávico e 

registro alfabético] cito: i) número falado pelo professor para número escrito 

pelo estudante com letras; ii) número falado pelo professor para número escrito 

pelo estudante com algarismos (o estudante pode redigir ou pode escolher uma 

opção); iii) número escrito com letras para número escrito com algarismos; iv) 

número escrito com letras para número falado pelo estudante; iv) número es-

crito com algarismos para número escrito com letras; e vi) número escrito com 

algarismos para número falado pelo estudante. Há, ainda, a possibilidade de 

representar o número com material concreto, com o uso do Tapetinho (BRASIL, 

2014), bem como com figuras.

O Tapetinho – feito de papel A4, cartolina, papelão, EVA... – possibilita que o 

estudante desenvolva a noção de agrupamento em diferentes bases, bem como na 

decimal, pois ele pode distribuir diferentes materiais – canudos, lápis, palitos... – e 

organizá-los (agrupá-los) de acordo com a quantidade (base) escolhida.

A Figura 09 apresenta um modelo de Tapetinho com 4 ordens – SOLTOS, 

com uma liga, com duas ligas e com três ligas – que possibilita uma ampla quanti-

dade de objetos e bases.
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Figura 09 – Tapetinho com 4 ordens

Fonte: Arquivo do autor.35 

Quando um grupo é formado, os elementos dessa ordem são envolvidos 

numa liga e colocados na ordem seguinte. A depender da base, a organização se 

modifica e, consequentemente, a sua representação. 

No Tapetinho, a 1ª ordem – soltos – tem unidades simples que não formam 

um grupo de acordo com a base escolhida. A 2ª ordem – uma liga – contém grupos 

com a quantidade escolhida de unidades simples. A 3ª ordem – duas ligas – contém 

grupos de grupos com a quantidade escolhida de unidades simples. E assim 

sucessivamente...

É importante que o estudante, inicialmente, vivencie essas trocas com 

poucos elementos – de 4 a 20 – e com bases pequenas – de 2 a 5 – para facilitar 

a compreensão do que está operando. Posteriormente, o professor aumentará 

a quantidade de objetos, bem como a base. Depois de realizar essas trocas, é 

indispensável que o estudante registre, com símbolos criados por ele, o resultado 

da contagem, contribuindo, assim, para a elaboração do conceito de número.

Quando o estudante entender a formação dos grupos e a movimentação dos 

mesmos no Tapetinho, o professor proporá que ele troque um grupo formado por 

um elemento na respectiva ordem. Para que o estudante compreenda a transição 

do quantitativo para o qualitativo é fundamental que o objeto da nova ordem seja 

diferente das demais ordens. Nesse trabalho com o Tapetinho, sugiro a utilização 

35 Disponível em: <http://www.ledum.ufc.br/Tapetinho_2015.pdf>.



302

Cifranavização: leitura e escrita de registros numéricos 
Paulo Meireles Barguil

APRENDIZ, DOCÊNCIA E ESCOLA: novas perspectivas
Paulo Meireles Barguil (Organizador)

de palitos pintados ou canudos coloridos, bem como de ligas, para agrupar a 

quantidade escolhida de elementos.

O Tapetinho auxilia o estudante a compreender uma importante 

característica do nosso sistema de numeração: ele é posicional. Este trabalho deve 

começar ainda na Educação Infantil com bases diferentes de 10, para permitir que 

a criança agrupe e desagrupe, bem como represente – desenhos, símbolos criados 

por ela – tais arrumações.

No desenvolvimento das atividades de contar, agrupar e trocar, é importante 

que o estudante interaja com os dois tipos de objetos concretos: livres – palitos, 

canudos, tampas – e estruturados – material dourado, ábaco horizontal. No início da 

sua vida escolar – Educação Infantil e primeiros anos do Ensino Fundamental – a criança 

deve utilizar os objetos concretos livres, de modo que ela possa, ao operar – agrupar e 

trocar – desenvolver os respectivos conceitos. É recomendável que os objetos concretos 

estruturados sejam usados somente quando ela tiver compreendido a base 10.

Resumindo: é imprescindível que a mesma quantidade possa ser agrupada 

de várias formas, utilizando diferentes bases (DANYLUK; GOMES; MOREIRA; 

MALLMANN, 2009, p. 31-70), e também que os resultados sejam representados 

com símbolos, que podem ser pessoais. Muniz, Santana, Magina e Freitas (2014a, 

p. 29) alertam que “A utilização dos dez algarismos para registro de quantidades 

organizadas em grupos não decimal, além de inapropriada, pode gerar grandes 

dificuldades no processo de numerização.”.

No entanto, para compreender a regra de nosso sistema de numeração e 
agrupação sucessiva com base 10, é necessário descobrir que 1 centena 
não pode constituir-se agrupando diretamente 100 unidades, que só pode 
formar-se ao agrupar pela segunda vez de 10 em 10 (ao agrupar as deze-
nas que resultam da primeira agrupação). Isto nos leva a insistir uma vez 
mais na necessidade de que as situações de aprendizagem propostas às 
crianças favoreçam a descoberta dos princípios que regem o sistema de 
numeração. (ZUNINO, 1995, p. 158-159).

Barguil (2013) desenvolveu, inspirado em BRASIL (2006), um roteiro para 

o diagnóstico de conhecimentos numéricos – DCN (originalmente chamado de 

diagnóstico de competência numérica). A versão atualizada do DCN36 é composta de 

13 (treze) atividades – recitar, comparar números, ler, escrever, enumerar, construir 

uma coleção de objetos conhecendo sua quantidade, identificar o antecessor, 

identificar o sucessor, contar além de... (sobrecontagem), completar uma coleção 

36 Disponível em: <http://www.ledum.ufc.br/DCN_2017_LEDUM.pdf>.
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para que ela fique com a mesma quantidade de elementos de outra coleção, falar 

no sistema monetário, ler no sistema monetário e escrever no sistema monetário – 

que objetivam identificar os conhecimentos numéricos da criança em dois aspectos: 

contagem e registro com algarismos.

As atividades referentes à contagem são 7 (sete): recitar, enumerar, construir 

uma coleção de objetos conhecendo sua quantidade, identificar o antecessor, 

identificar o sucessor, contar além de... (sobrecontagem), completar uma coleção 

para que ela fique com a mesma quantidade de elementos de outra coleção. As 

atividades referentes a registro com algarismos são 6 (seis): comparar números, 

ler, escrever, falar no sistema monetário, ler no sistema monetário e escrever no 

sistema monetário. 

O Quadro 14 apresenta sugestão de aplicação das atividades de acordo com 

a idade da criança, variando de 5 a 7 anos. (No caso de criança com 5 anos e 9 meses, 

pode ser adotada a sugestão para criança de 6 anos. No caso de criança com 6 anos 

e 9 meses, pode ser adotada a sugestão para criança de 7 anos. No caso de jovem ou 

adulto, adote a sugestão para a criança de 6 anos.)

Quadro 14 – Sugestão de aplicação das atividades de acordo com a idade da criança

IDADE
ATIVIDADE

Recitar
Com- 
parar

Ler
Escre-

ver
Enu-

merar
Cons.
Col.

Id. 
Ant.

Id. 
Suc.

Sobrec.
Com.
Col.

Falar 
SM

Ler 
SM

Escr. 
SM

5 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Não
6 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
7 Sim Sim Sim Sim Não1 Não1 Não1 Não1 Sim Sim Sim Sim Sim

Fonte: Elaborado pelo autor.
1 Caso a criança não tenha um desempenho satisfatório na leitura e escrita de números com 2 

dígitos, sugiro realizar essa atividade.

É muito importante que as atividades sejam propostas ao estudante como uma 

brincadeira, favorecendo que ele se sinta confortável. As perguntas e intervenções 

do docente visam a permiti-lo entender a lógica do discente, estabelecendo com ele 

uma agradável conversa. O professor precisa estar atento para não tentar corrigir as 

estratégias dele, o que iria, provavelmente, inibi-lo ou constrangê-lo. 

O objetivo da aplicação do DCN é investigar o universo discente e não impor 

ao estudante a forma de pensar do educador. Cada atividade é composta de um 

objetivo – o conhecimento do estudante que se deseja identificar – perguntas – 
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indicam o que o pesquisador quer descobrir sobre o conhecimento numérico do 

discente – o material – recursos necessários para montagem do kit, que pode ser 

adaptado à sua realidade profissional, inclusive para estudantes com necessidades 

especiais – e o procedimento – forma de interagir com o estudante, que precisa 

considerar a realidade do sujeito que terá seus conhecimentos numéricos 

diagnosticados.

É bastante frequente o ensino de números em cada ano escolar ser limitado 

à determinada ordem, a uma quantidade de dígitos. Será que essa prática é 

adequada? Lerner e Sadovsky (1996, p. 87) declaram que “A apropriação da escrita 

convencional dos números não segue a ordem da série numérica [...]”. Quaranta, 

não são aprendidos seguindo a ordem da série e de um em um, mas a partir do esta-

belecimento de relações entre eles.”.

é necessário que elas interajam com números de magnitude diversa, de modo que 

possam compará-los, elaborar suas hipóteses e testá-las, bem como confrontá-las 

com as dos seus colegas.

Quando os números são representados através do sistema decimal 
posicional, a relação de ordem – como vimos – adquire uma especificidade 
vinculada à ordenação do sistema. É justamente esta especificidade que 
se tenta mobilizar a partir das situações de comparação que são propostas 
às crianças. (LERNER; SADOVSKY, 1996, p. 119).

[...] a criança que está tentando compreender e aprender notações 
matemáticas não aceita ou copia simplesmente a informação que 
recebe de seu meio. Ao contrário disso, a criança faz um esforço ativo 
e complexo para construir seus próprios entendimentos e suas próprias 
interpretações. (BRIZUELA, 2006, p. 18).

As relações que as crianças estabelecem entre os números escritos surgem 
quando se realizam comparações entre o que acontece em diferentes 
dezenas, quais aspectos são reiterados e quais são modificados. Em 
consequência, é precisamente trabalhando com intervalos amplos da 
série numérica que se torna possível construir esses conhecimentos. 
(QUARANTA; TARASON; WOLMAN, 2008, p. 98).

As interações são essenciais para estimular a descoberta, a elaboração 
de sínteses. [...] as interações aluno-aluno numa aula de matemática 
podem ser intensificadas através do compartilhamento das ideias tanto 
em aulas consideradas mais tradicionais quanto em aulas mais dinâmicas. 
(NACARATO; MENGALI; PASSOS, 2014, p. 72).
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Outro aspecto a ser considerado é que as crianças primeiro conhecem os 

chamados números nós, rasos, exatos, redondos:

[...] as crianças manipulam em primeiro lugar a escrita dos “nós” – quer 
dizer, das dezenas, centenas, unidades de mil..., exatas – e só depois 
elaboram a escrita dos números que se posicionam nos intervalos entre 
estes nós. (LERNER; SADOVSKY, 1996, p. 87).

[...] as crianças conhecem a escrita convencional dos rasos [números 
exatos, redondos ou nós: 20, 30... 90, 100, 200, 300... 900, 1.000, 2.000...] 
antes da escrita dos números pertencentes aos intervalos entre eles. 
Esse conhecimento dos rasos serve para as crianças como apoio em suas 
produções e interpretações numéricas dos números que ainda não sabem 
escrever e ler convencionalmente. (QUARANTA; TARASON; WOLMAN, 
2008, p. 97, itálico no original).

Na escrita de dezenas, centenas ou unidades de milhar inteiras ou exatas, 
o percentual de 75% (42) dos alunos da Escola 1 registraram os números 
ditados da forma convencional. Entretanto, o registro de números 
compostos por centenas e unidade de milhar, acompanhados por 
unidades, dezenas e/ou centenas, apresentou um baixo índice de acertos. 
A diferença entre as duas solicitações estava no fato de que as quantidades 
inteiras (10, 100, 300, 1000, 2000, por exemplo) são consideradas mais 
fáceis de serem representadas, enquanto que as quantidades compostas 
por números que não terminem com zero(s) são consideradas mais 
difíceis [...]. Assim, somente 23% (13) dos alunos da Escola 1 obtiveram 
êxito. (BARRETO, 2011, p. 68-69).

Nunes e Bryant (1997, p. 75-76) relatam uma investigação sobre a leitura e 

a escrita de números de 1, 2, 3 e 4 dígitos por crianças de 5 e 6 anos na Inglaterra, 

a qual concluiu que “[...] mais crianças escrevem e leem 100 corretamente do que 

números como 14, 25, 36 e 47. Similarmente, mais crianças leem e escrevem 200 e 

100 corretamente do que 129 ou 123.”.

As fichas com registros numéricos referentes aos chamados números exatos, 

redondos ou nós recebem várias denominações: Fichas escalonadas (MUNIZ; 

SANTANA; MAGINA; FREITAS, 2014c, p. 77), Fichas sobrepostas (ARAGÃO; 

VIDIGAL, 2016, p. 47-48), Fichas numéricas. Tendo em vista que as fichas apresentam 

registros numéricos, ou seja, numerais, sugiro que elas sejam nomeadas Fichas 

numeraladas (10 com unidades de 0 a 9 – Figura 10; 9 com dezenas de 10 a 90 – 

Figura 11; 9 com centenas de 100 a 900 – Figura 12; e 9 com unidades de milhar de 

1.000 a 9.000 – Figura 13).
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Figura 10 – Fichas numeraladas de 0 a 9

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 11 – Fichas numeraladas de 10 a 90

      

   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 12 – Fichas numeraladas de 100 a 900

    

  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 13 – Fichas numeraladas de 1.000 a 9.000

  
  

  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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As fichas numeraladas podem contribuir, conforme explicarei na sequência, 

para que os estudantes compreendam a escrita do SC com algarismos – escrita 

crifranávica – de modo especial os valores absoluto e relativo(s) dos algarismos, 

com atividades de compor – das partes para o todo, ou seja, escrever – e decompor 

os números – do todo para as partes, ou seja, ler.

No âmbito numérico, o estudante convive, quase sempre, no âmbito da 

Língua Materna, seja via oralidade – escuta e fala – seja via notação – leitura e 

escrita – com o valor relativo do algarismo em relação à ordem das unidades. 

Ocorre, todavia, que no registro Aritmético ele se depara com o valor absoluto!

Cada algarismo é um ideograma; cada algarismo corresponde a um 
conceito (ou a uma palavra), e o algarismo não tem nenhuma ligação – 
seja ela icônica ou sonora – com o conceito ou a palavra representada. 
A significação de um algarismo depende da relação de posição que ele 
conserva com outros algarismos.  Por isso, a correspondência entre o que 
é dito, o que é escrito e o que isso significa é de uma natureza bem distinta 
da existente entre a palavra, sua significação e sua escrita alfabética. 
(SINCLAIR; MELLO; SIEGRIST, 1990, p. 73).

A escrita de um número qualquer não “diz” que o algarismo colocado no 
lugar das dezenas deve multiplicar-se por 10 para conhecer seu valor; 
também não “diz” que o algarismo colocado no lugar das centenas deve 
multiplicar-se por 100. Em nosso sistema, as potências de base não 
aparecem explicitamente representadas, como apareciam em outros 
sistemas. O único indicador de que dispomos para saber por qual potência 
devemos multiplicar cada algarismo é a posição que este ocupa em 
relação aos demais. (ZUNINO, 1995, p. 158-159).

A explicação e as atividades sugeridas com as Fichas escalonadas (MUNIZ; 

SANTANA; MAGINA; FREITAS, 2014c, p. 75-77) e com as Fichas sobrepostas 

(ARAGÃO; VIDIGAL, 2016, p. 47-70) não adotam a escrita vertical, utilizada 

na operação de adição, pois apresentam a escrita horizontal (Figura 14) ou a 

superposição (Figura 15), além de não utilizarem o QVL.

Figura 14 – Representação do 951 com Fichas escalonadas

Fonte: Muniz, Santana, Magina e Freitas (2014c, p. 77).
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Figura 15 – Representação do 2.471 com Fichas 
sobrepostas

Fonte: Aragão e Vidal (2016, p. 47).

Considerando que a adição costuma ser ensinada no ambiente escolar com 

disposição vertical dos números – no caso, das parcelas – acredito que as crianças 

manipularem as Fichas numeraladas com essa direção, conforme as Figuras 16 a 21, 

é uma opção pedagógica mais adequada e eficaz do que as organizações constantes 

nas Figuras 14 e 15.

Para avançar no seu processo de cifranavização, é imprescindível que o 

estudante tenha a oportunidade de ler – decompor – e falar o registro numérico 

utilizando as Fichas numeraladas, não se limitando apenas ao escrever – 

composição – e ao ouvir. Outro aspecto lamentável, pedagogicamente falando, é a 

não utilização das fichas no QVL com a respectiva indicação das ordens, o que não 

contribui para que o estudante possa, aos poucos, relacionar os valores absoluto e 

relativo(s) dos algarismos de cada ordem.

a ele. O símbolo traduz uma ideia e se refere a alguma coisa. É importante 
que o leitor reconheça um símbolo e que faça uso de notações adequadas 
para expressar ideias. Mas somente usar e reconhecer sinais não indica 

mesmo. Isso pode ser considerado uma atividade mecânica se não houver 
compreensão. (DANYLUK, 1991, p. 40).
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Usar a numeração escrita significa propor situações nas quais os alunos 
devem produzir e interpretar escritas numéricas, bem como compará-las, 
ordená-las e trabalhar com elas para resolver diferentes problemas. Dessa 
maneira, os alunos detectam regularidades que permitem o uso mais 
efetivo do sistema e progridem através de abordagens sucessivas até a 
compreensão do princípio posicional que rege o sistema. (QUARANTA; 
TARASON; WOLMAN, 2008, p. 96).

Equivalência, conforme Houaiss e Vilar (2009, p. 787), é “s.f. 1 qualidade de 

equivalente 2 LÓG relação de igualdade lógica ou implicação mútua entre duas 

proposições, de tal forma que cada uma delas só é verdadeira se a outra também 

o for 3 MAT relação de equivalente. [...]”. Equivalente, por sua vez, significa “que 

tem igual valor”. Na Matemática, esses conceitos são muitos preciosos, de modo 

especial para a Álgebra. 

Sinônimo, conforme Houaiss e Vilar (2009, p. 1.750), é “adj. s.m. 1 LING. 

SEM. diz-se de ou palavra de significado semelhante a outra e que pode, em alguns 

contextos, ser usada em seu lugar sem alterar o significado da sentença [...]”. Assim 

como o ensino de sinônimos é importante no contexto da Língua Portuguesa, da 

mesma forma o é o ensino de equivalência para a Matemática. 

Considerando que a oralidade é uma fonte importante para a escrita 

numérica, que fora da escola as crianças só escutam os valores relativos dos 

algarismos – os quais guiam o seu registro numérico – e que é responsabilidade 

da escola ensinar as características do Sistema Cifranávico, postulo que os 

professores, sempre que possível, falem os valores relativo(s) e absoluto de 

cada algarismo – diferentes significantes com o mesmo significado! – para que 

as crianças possam, ao mesmo tempo, desenvolver o conceito de equivalência 

e ampliar a compreensão do SC, de modo especial o valor posicional, o qual está 

relacionado à noção de agrupamento.

Apresento, a seguir, exemplos de atividades, em prol da cifranavização, 

utilizando Fichas Numeraladas e o QVL de três números: 38, 951 e 2.471.

38

Quando o estudante ouve trinta e oito, é natural que, no início do seu pro-

cesso de representação, ele escreva 308, pois ele utiliza, conforme várias pesquisas, 

os registros equivalentes aos que escuta – os valores relativos dos algarismos em 

relação à ordem das unidades (30 e 8) – resultando numa justaposição, da esquerda 

para a direita, dos grafemas pertinentes aos sons (Quadro 15).
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Quadro 15 – Representações de 38: Língua Portuguesa e Aritmética 
(valores relativos)

Língua Portuguesa
Aritmético

UM C D U
Trinta 3 0
Oito 8

Fonte: Elaborado pelo autor. 

É necessário, contudo, que o estudante converta o valor relativo do algarismo 

3 em relação à ordem das unidades para o respectivo valor absoluto: trinta equivale 

a três dezenas (Quadro 16).

Quadro 16 – Representações de 38: Língua Portuguesa e Aritmética 
(valores absolutos)

Língua Portuguesa
Aritmético

UM C D U
Três dezenas 3

Oito unidades 8
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Caso ele seja capaz de realizar esse procedimento, a representação será 

correta: 38 (Quadro 17).

Quadro 17 – Representações de 38: Língua Portuguesa e Aritmética

Língua Portuguesa
Aritmético

UM C D U
Trinta e oito 3 8

Fonte: Elaborado pelo autor. 

No caso do estudante que grafa 38 mediante justaposição (308), o 

professor, objetivando ao aprimoramento discente da escrita cifranávica, pode 

propor atividades de composição mediante utilização das fichas numeraladas, 

que serão dispostas, pelo estudante, no QVL em ordem decrescente, ou seja, 

começa com a ficha numeralada de maior valor e termina com a de menor valor. 

O estudante irá pegar duas fichas de cada número que escuta (30 e 8) e irá colocar, 

nas linhas 1 a 2, uma de cada, e, na última linha, uma de cada, superpondo-as 

(Quadro 18 e Figura 16).
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Quadro 18 – Representações de 38: Língua Portuguesa e Aritmética 
(composição/escrita) 

Língua Portuguesa
Aritmético

UM C D U
Trinta 3 0
Oito 8

Trinta e oito 3 8
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 16 – Composição do 38 com fichas 
numeraladas no QVL

Fonte: Arquivo do autor. 

Em prol do desenvolvimento da leitura cifranávica, o professor pode propor 

atividades de decomposição

cente, nas linhas 2 e 3 do QVL (Quadro 19 e Figura 17). 

Quadro 19 – Representações de 38: Língua Portuguesa e Aritmética 
(decomposição/leitura) 

Língua Portuguesa
Aritmético

UM C D U
Trinta e oito 3 8

Trinta 3 0
Oito 8

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 17 – Decomposição do 38 com 

Fonte: Arquivo do autor. 

951

Quando o estudante ouve novecentos e cinquenta e um, é natural que, 

no início do seu processo de representação, ele escreva 900501, pois ele utiliza 

os registros equivalentes aos que escuta – os valores relativos dos algarismos em 

relação à ordem das unidades – resultando numa justaposição, da esquerda para a 

direita, dos grafemas pertinentes aos sons (Quadro 20).

Quadro 20 – Representações de 951: Língua Portuguesa e 
Aritmética (valores relativos)

Língua Portuguesa
Aritmético

UM C D U
Novecentos 9 0 0
Cinquenta 5 0

Um 1
                    Fonte: Elaborado pelo autor. 

É necessário, contudo, que o estudante converta – mentalmente ou por 

escrito – os valores relativos dos algarismos em relação à ordem das unidades para 

os respectivos valores absolutos: novecentos equivale a nove centenas e cinquenta 

equivale a cinco dezenas (Quadro 21).
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Quadro 21 – Representações de 951: Língua Portuguesa e Aritmética 
(valores absolutos)

Língua Portuguesa
Aritmético

UM C D U
Nove centenas 9
Cinco dezenas 5
Uma unidade 1

                    Fonte: Elaborado pelo autor. 

Caso ele seja capaz de realizar esse procedimento, a representação será 

correta: 951 (Quadro 22).

Quadro 22 – Representações de 951: Língua Portuguesa e Aritmética

Língua Portuguesa
Aritmético

UM C D U
Novecentos e cinquenta e um 9 5 1

            Fonte: Elaborado pelo autor. 

No caso do estudante que grafa 951 mediante justaposição (900501) ou 

compactação (90051, 90501 ou 9051), o professor, objetivando ao aprimoramento 

discente da escrita cifranávica, pode propor atividades de composição mediante 

utilização das fichas numeraladas, que serão dispostas, pelo estudante, no QVL 

em ordem decrescente, ou seja, começa com a ficha numeralada de maior valor e 

termina com a de menor valor. O estudante irá pegar duas fichas de cada número 

que escuta (900, 50 e 1) e irá colocar, nas linhas 1 a 3, uma de cada, e, na última linha, 

uma de cada, superpondo-as (Quadro 23 e Figura 18).

Quadro 23 – Representações de 951: Língua Portuguesa e Aritmética 
(composição/escrita)

Língua Portuguesa
Aritmético

UM C D U
Novecentos 9 0 0
Cinquenta 5 0

Um 1
Novecentos e cinquenta e um 9 5 1

             Fonte: Elaborado pelo autor. 
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numeraladas no QVL

                                                             Fonte: Arquivo do autor. 

Em prol do desenvolvimento da leitura cifranávica, o professor pode propor 

atividades de decomposição de um registro numérico com a utilização das fichas 

numeraladas. O estudante, a partir do registro final (951), que ficará na linha 1, 

irá pegar as 3 (três) fichas correspondentes – 900, 50 e 1 – e colocá-las, em ordem 

decrescente de valor, nas linhas 2 a 4 do QVL (Quadro 24 e Figura 19). 

Quadro 24 – Representações de 951: Língua Portuguesa e Aritmética 
(decomposição/leitura) 

Língua Portuguesa
Aritmético

UM C D U
Novecentos e cinquenta e um 9 5 1

Novecentos 9 0 0
Cinquenta 5 0

Um 1
            Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 19 – Decomposição do 951 com 
fichas numeraladas no QVL

                                                             Fonte: Arquivo do autor. 

2.471

Quando o estudante ouve dois mil, quatrocentos e setenta e um, é natural 

que, no início do seu processo de representação, ele escreva 2000400701, pois ele 

utiliza os registros equivalentes aos que escuta – os valores relativos dos algaris-

mos em relação à ordem das unidades – resultando numa justaposição, da esquerda 

para a direita, dos grafemas pertinentes aos sons (Quadro 25).

Quadro 25 – Representações de 2.471: Língua Portuguesa e Aritmética 
(valores relativos)

Língua Portuguesa
Aritmético

UM C D U
Dois mil 2 0 0 0

Quatrocentos 4 0 0
Setenta 7 0

Um 1
                    Fonte: Elaborado pelo autor. 

É necessário, contudo, que o estudante converta – mentalmente ou por escrito – 

os valores relativos dos algarismos em relação à ordem das unidades para os respectivos 

valores absolutos: dois mil equivale a duas unidades de milhar, quatrocentos equivale a 

quatro centenas e setenta equivale a sete dezenas (Quadro 26).
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Quadro 26 – Representações de 2.471: Língua Portuguesa e Aritmética 
(valores absolutos)

Língua Portuguesa
Aritmético

UM C D U
Duas unidades de milhar 2

Quatro centenas 4
Sete dezenas 7
Uma unidade 1

            Fonte: Elaborado pelo autor. 

Caso ele seja capaz de realizar esse procedimento, a representação será 

correta: 2.471 (Quadro 27).

Quadro 27 – Representações de 2.471: Língua Portuguesa e Aritmética

Língua Portuguesa
Aritmético

UM C D U
Dois mil, quatrocentos e setenta e um 2 4 7 1

             Fonte: Elaborado pelo autor. 

No caso do estudante que grafa 2.471 mediante justaposição (2000700401) 

ou compactação (20004071, 2000471, 2004071, 200471, 20471...), o professor, 

objetivando ao aprimoramento discente da escrita cifranávica, pode propor 

atividades de composição mediante utilização das fichas numeraladas, que serão 

dispostas, pelo estudante, no QVL em ordem decrescente, ou seja, começa com a 

ficha numeralada de maior valor e termina com a de menor valor. O estudante irá 

pegar duas fichas de cada número que escuta (2000, 400, 70 e 1) e irá colocar, nas 

linhas 1 a 4, uma de cada, e, na última linha, uma de cada, superpondo-as (Quadro 28 

e Figura 20).
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Quadro 28 – Representações de 2.471: Língua Portuguesa e Aritmética 
(composição/escrita)

Língua Portuguesa
Aritmético

UM C D U
Dois mil 2 0 0 0

Quatrocentos 4 0 0
Setenta 7 0

Um 1
Dois mil, quatrocentos e setenta e um 2 4 7 1

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 20 – Composição do 2.471 com 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Em prol do desenvolvimento da leitura cifranávica, o professor pode propor 

atividades de decomposição

ordem decrescente de valor, nas linhas 2 a 5 do QVL (Quadro 29 e Figura 21). 
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Quadro 29 – Representações de 2.471: Língua Portuguesa e 
Aritmética (decomposição/leitura) 

Língua Portuguesa
Aritmético

UM C D U
Dois mil, quatrocentos e setenta e um 2 4 7 1

Dois mil 2 0 0 0
Quatrocentos 4 0 0

Setenta 7 0
Um 1

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 21 – Decomposição do 2.471 com 
fichas numeraladas no QVL

                                                               Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para que essa atividade não seja mecânica e desprovida de significado, 

é indispensável que o professor proporcione ao estudante oportunidades de 

estabelecer relações entre os valores relativo(s) e absoluto dos algarismos de cada 

ordem, tendo como parâmetro tanto a Língua Portuguesa – oralidade e registro/

notação – quanto o Aritmético. 

[...] a relação numeração falada/numeração escrita é um caminho 
que as crianças transitam em ambas as direções: não só a sequência 
oral é um recurso importante na hora de compreender ou anotar 
as escritas numéricas, como também recorrer à sequência escrita 
é um recurso para reconstruir o nome do número. Esta é uma das 
razões pelas quais é fundamental propor atividades que favoreçam 
o estabelecimento de regularidades na numeração escrita. (LERNER; 
SADOVSKY, 1996, p. 128-129).
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E quais são essas oportunidades?

Antes de apresentá-las, destaco o fato de que, conforme o exposto 

até aqui, a cifranavização é um processo complexo e que demanda muita 

elaboração da criança, cujo entendimento acontece fora e dentro da escola. O 

registro numérico é uma fonte inesgotável de aprendizado para a criança, sendo 

necessário que ela possa interagir com ele utilizando diversos tipos de registros 

com variadas representação, mediante linguagens múltiplas, e expressar, via 

corporalidade, oralidade e notação, os seus conhecimentos num ambiente que 

propicie a argumentação. 

Considerando que “As crianças estão em permanente contato com 

um sistema posicional, porém, para que o compreendam em sua totalidade 

necessitam construí-lo, necessitam descobrir os princípios que o regem.”. 

(ZUNINO, 1995, p. 125), é imprescindível que as atividades propiciem ao 

discente mobilizar seus conhecimentos e questionar a adequação dos mesmos 

diante de produções e explicações diferentes da sua, atitude indispensável no 

processo de aprendizagem, pois favorece a infindável expansão da zona de 

desenvolvimento real com a compreensão das invariantes, das propriedades do 

Sistema Cifranávico.

[...] as relações entre significados e significantes não se fazem de forma 
isomorfa, mas homomorfa, ou seja, um significante pode ser ambíguo, 
porque não expressa um significado, ou que nem todo trabalho que a 
criança realizada no plano dos significados tem correspondência direta 
ou biunívoca com os significantes. Portanto, são necessários esquemas 
que possibilitem a tradução de um para o outro ou que os redescrevem 
(Nunes, 1997), de tal forma que se situe qual significante tem qual ou 
quais significados e em que contextos. (TEIXEIRA, 2010, p. 129).

Em virtude disso, as sugestões a seguir apresentadas, algumas já conhecidas – i), 

ii) e iii) – outras inéditas – iv), v) e vi) – que visam à cifravanização não são, individualmen-

descritas em várias pesquisas, além daquelas que o professor sabe que estimulam a 

constituição de sentido, que é temporário. 

O trabalho em aula está assim envolvido pela provisoriedade: não só 
são provisórias as conceitualizações das crianças como também o são 
os aspectos do “objeto” que é colocado em primeiro plano, os acordos 
grupais que são fomentados, as conclusões que vão sendo formuladas, 
os conhecimentos que se consideram exigíveis. (LERNER; SADOVSKY, 
1997, p. 117).
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[...] a compreensão das crianças de conceitos matemáticos é generativa e 
muda de novo e de novo durante a infância. [...] Dizer que o conhecimento 
é generativo significa que as crianças não precisam aprender cada item 
isolado do conhecimento matemático que elas precisarão. Se elas 
entendem como o conhecimento matemático é estruturado. Elas podem 
gerar conhecimento que não aprenderam. Dizer que a compreensão das 
crianças de cada conceito matemático muda muitas vezes durante a 
infância significa que a aquisição do conhecimento matemático jamais é 
uma questão de tudo-ou-nada. (NUNES; BRYANT, 1997, p. 218).

Para que a pessoa constitua sentido é necessário que ela interaja com diversos 

significantes e elabore significado sobre eles. A diversidade de recursos didáticos, que 

são os significantes, amplia a constituição de significado, num processo complexo e 

não linear. Conforme a perspectiva construtivista, para alguém aprender algo não é 

suficiente a manipulação física de objetos, que favorece a abstração empírica, sendo 

necessária a ação cognoscitiva, relacionada à abstração reflexiva, a qual é enriquecida 

pelas interações entre os estudantes e entre os estudantes e o professor.

No caso da cifranavização, há vários conceitos que precisam ser desenvolvidos 

pela criança, cujas relações não se enquadram num esquema do tipo causa  efeito. 

No entendimento de Lerner e Sadovsky (1997, p. 117), “A análise das regularidades da 

numeração escrita é – como todos sabemos – uma fonte insubstituível de progresso 

na compreensão das leis do sistema por parte das crianças.”. Em virtude disso, elas 

apresentam dois eixos para o trabalho docente: introduzir na sala de aula a numeração 

escrita tal como ela é e trabalhar a partir de problemas inerentes à sua utilização.

O desafio que este enfoque produz é evidente: supõe correr o risco de 
desafiar as crianças com problemas cuja resolução ainda não lhe foi 
ensinada, obriga a trabalhar simultaneamente com respostas corretas – 
ainda que às vezes parcialmente – e com respostas erradas, assim como 
também a encontrar maneiras de articular procedimentos ou argumentos 
diferentes para tornar possível a socialização do conhecimento. Trata-
se, então, de aceitar a coexistência de diferentes conceitualizações a 
respeito do sistema, de investir todo o esforço necessário para conseguir 
que a diversidade – no lugar de constituir-se em um obstáculo – opere a 
favor do grupo e de cada um de seus membros. (LERNER; SADOVSKY, 
1997, p. 117).

das atividades apresentadas a seguir.

i) o estudante precisa construir ao longo da sua vida escolar, com início na 

Educação Infantil, a noção de agrupamento e de representação, mediante variadas 

atividades, as quais podem utilizar o Tapetinho ou o QVL (BRASIL, 2014) e materiais 
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manipulativos não estruturados para que a mesma quantidade possa ser agrupada e 

representada de várias formas, em virtude das diferentes bases (DANYLUK; GOMES; 

MOREIRA; MALLMANN, 2009, p. 31-70), bem como relacionar a escrita numérica 

com os agrupamentos na base 10 (AGRANIONIH, 2008, p. 146-158).

ii) o estudante precisa interagir – interpretar (ler) e produzir (escrever) – 

com registros cifranávicos de diferentes magnitudes, ou seja, com distintas quan-

tidades de dígitos. 

Produzir ou interpretar escritas numéricas é sempre um desafio para 
quem está tentando entrar no mundo dos números. “Que número é 
este?”, e “como será o... (cinquenta e dois, por exemplo)?” são perguntas 
aparentemente muito banais que resultam, no entanto, apaixonantes 
para as crianças quando referem-se a números cuja escrita convencional 
ainda não conhecem. (LERNER; SADOVSKY, 1996, p. 123).

A Transcodificação Numérica, conforme o Quadro 12, contempla várias 

possibilidades para que as crianças operem com registro numérico – cifranávico ou 

alfabético. Necessário, portanto, que o professor proponha situações para que os 

estudantes possam ler registros numéricos – seja mediante a sua fala, seja mediante a 

conversão de um sistema para o outro – e escrever registros numéricos – seja mediante 

a sua escuta, via ditado, seja mediante a conversão de um sistema para o outro.

Nacarato, Mengali e Passos (2014, p. 62) declaram que “O registro, muitas 

vezes, sinaliza para a professora conhecimentos matemáticos escolares que foram 

apropriados de forma equivocada pelos alunos e que necessitam de intervenção 

para ser superados.”. 

[...] quando dois alunos lêem convencionalmente um número, não 
necessariamente sabem a mesma coisa sobre o sistema de numeração. 
[...] a leitura (e, poderíamos acrescentar, também a escrita) convencional 
de um número não é um ponto de chegada terminal – é claro que nenhum 
é – em relação à compreensão dos números. (QUARANTA; TARASON; 
WOLMAN, 2008, p. 106).

Teixeira (2010) descreve uma pesquisa realizada com 40 crianças da 3ª 

série e da 4ª série37, que responderam 10 (dez) questões referentes a 4 (quatro) 

aspectos: composição e decomposição numérica, representação numérica x 

pictórica, algoritmo da adição e domínio do código numérico. As crianças 

foram divididas em 2 (dois) grupos: A, composta por crianças que, conforme 

indicação do professor, tinham facilidade com a Matemática; e B, composta 

37 Atualmente, 4º ano e 5º ano.
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por crianças que, conforme indicação do professor, tinham dificuldade com 

a Matemática.

Os resultados indicam que as crianças do grupo A utilizaram proce-

dimentos de caráter operatório – interpretam os números mediante dois 

aspectos essenciais do sistema de numeração: as propriedades básicas do 

sistema de agrupamentos, expresso na composição aditiva ou na sua estrutura 

multiplicativa recursiva, e as regularidades da notação convencional da escrita 

numérica, quando estabelecem as relações substantivas entre os invariantes 

do sistema de numeração e o sistema de signos que o representa – com 

mais frequência do que as crianças do grupo B, as quais, em sua maioria, 

não abstraíram os invariantes citados e privilegiaram a leitura figurativa dos 

registros numéricos (TEIXEIRA, 2010).

Além do “Como se escreve?”, é importante que o professor indague “O que 

você escreveu?”. A leitura, portanto, não se restringe aos registros cifranávicos 

convencionais, mas também os que foram produzidos de forma equivocada pelas 

crianças.

É interessante, também, que as crianças possam argumentar sobre as suas 

produções, inclusive os que possuem algum erro sintático ou léxico. A seguinte 

descrição de Lerner e Sadovsky (1996, p. 126-127) revela a pertinência e a riqueza 

dessa atividade:

Ao analisar as notações produzidas pelas crianças diante de um ditado de 
números, a professora detecta que só um deles – o 653 – tinha dado lugar 
a diferentes versões e decide, portanto, submetê-las à discussão no dia 
seguinte. A professora indica que encontrou quatro maneiras diferentes 
de escrever “seiscentos e cinquenta e três”, as escreve no quadro negro – 

contra as diferentes escritas. As produções em questão são:

60053                     653                    610053                    61053 

Nessa perspectiva, Nacarato, Mengali e Passos (2014, p. 79) postulam 

que “[...] a sala de aula precisa tornar-se um espaço de diálogo, de trocas 

de ideias e de negociação de significados – exige a criação de um ambiente 

de aprendizagem.”.

Quais números podem ser trabalhados em sala de aula? Os da realidade dos 

estudantes? Os fora do seu contexto? Ou ambos? 
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Trabalhar com os números inseridos no uso que socialmente se faz 
deles – quer dizer, com os números representando preços, idades, 
datas, medidas... – é fundamental, não só porque lhes outorgamos 
sentido, mas também porque torna possível entender como funcionam 
em diferentes contextos. Trabalhar com os números fora do contexto 
também é significativo, porque os problemas cognitivos que se formulam 
são os mesmos que aparecem nas situações contextualizadas e porque 
a interação com os números sem qualquer relação contextual coloca em 
primeiro plano que se está trabalhando sobre o sistema de numeração, 
quer dizer, sobre um dos objetos que a escola tem a missão de ensinar e 
as crianças a missão de aprender. (LERNER; SADOVSKY, 1996, p. 124).

Os registros cifranávicos expressam o Sistema Cifranávico, motivo pelo 

qual os estudantes precisam interagir com aqueles para que possam cada vez 

mais entender esse. Reitero: essa influência é mútua e não unidirecional. A escrita 

cifranávica correta de alguns números não significa que a criança compreende as 

propriedades do Sistema Cifranávico! É necessário investigar como ela interpreta, 

explica essas produções, bem como os argumentos que utiliza para justificar a 

inadequação dos registros cifranávicos com erros sintáticos.

iii) o estudante precisa descobrir as regularidades, as invariantes do 

Sistema Cifranávico, mediante a comparação e a ordenação de registros 

cifranávicos. 

As regularidades aparecem ou como justificação das respostas e dos 
procedimentos utilizados pelas crianças – ao menos para algumas 
delas – ou como descobertas que é necessário propiciar para tornar 
possível a generalização de determinados procedimentos ou a 
elaboração de outros mais econômicos. (LERNER; SADOVSKY, 
1996, p. 117).

A aprendizagem dos números escritos por parte da criança envolve 
aprender não apenas os elementos isolados do sistema, mas também, 
simultaneamente, aprender sobre o sistema em si e as regras que o 
governam. Por exemplo, as crianças aprendem que o nosso sistema 
numérico escrito é constituído por um número finito de elementos – dez 
algarismos, do zero ao nove – e que esses algarismos são combinados 
de maneiras infinitas para compor os diferentes números. Elas também 
precisam aprender sobre as regras que governam o sistema, por exemplo, 
sobre a base dez e o valor posicional, entre outras coisas. (BRIZUELA, 
2006, p. 27).

A comparação e a ordenação de números são fontes muito ricas para as 

crianças descobrirem as características do SC, de modo especial, a compreensão 

de que a quantidade de dígitos indica o maior número. Em caso de igual quantidade 
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de dígitos, é necessário comparar os algarismos da maior ordem: caso os 

algarismos sejam iguais, a comparação precisa prosseguir na ordem seguinte. Esse 

procedimento continua até a ocorrência de algarismos distintos na mesma ordem.

As crianças nos ensinaram que a relação de ordem é para elas um recurso 
relevante quando devem enfrentar a situação de produzir ou interpretar 
números que oficialmente não conhecem e quando devem argumentar a 
favor ou contra uma escrita numérica produzida por seus colegas ou por 
elas mesmas. (LERNER; SADOVSKY, 1996, p. 125).

Esses conhecimentos são muito importantes quando as crianças analisam as 

suas produções que possuem erros sintáticos, pois elas sabem, por exemplo, que o 

registro de 97 não pode ser maior do que o de 800. Então, quando elas produzem 

907, referente a 97, e comparam com 800, grafado por ela corretamente, elas 

percebem que há algo errado na sua produção. Outro exemplo, o registro de 654 

não pode ser maior do que o de 2.300. Então, quando elas produzem 60054 ou 6054, 

referente a 654, e comparam com 2.300, grafado por ela corretamente, elas notam 

que há algo errado na sua produção. 

A primeira manifestação de que as crianças começam a tomar conta 
do conflito é, portanto, a perplexidade, a insatisfação diante da 
escrita por elas mesmas produzida. Esta insatisfação leva logo a 
efetuar correções dirigidas a “diminuir” a escrita – ou a interpretá-la 
atribuindo-lhe um valor maior – porém, estas correções somente são 
possíveis depois de terem produzido a escrita. Deste modo, os ajustes 
efetuados pelos alunos antes citados representam uma compreensão 
local: eles conseguem encontrar uma solução mais ou menos 
satisfatória reduzindo a quantidade de algarismos38, porém, esta 
solução não funciona ainda de forma antecipatória, e por isso voltam a 
enfrentar-se com o conflito diante de cada novo número que tentam 
escrever. (LERNER; SADOVSKY, 1996, p. 123).

Conforme várias pesquisas, os números são aprendidos pela criança fora de 

ordem. É necessário, portanto, que ela use recursos didáticos que possibilitem que 

ela desenvolva, mediante comparação, a ordenação dos números. A reta numérica 

e o quadro numérico são dois instrumentos simples e que possuem muito potencial 

pedagógico. É interessante, portanto, que esses recursos estejam expostos na sala 

de aula, bem como cada estudante tenha o seu.

A reta numérica auxilia a criança a ordenar os números naturais, tanto na 

contagem como no registro – leitura e escrita.

38 O termo correto, conforme exposto neste texto, é dígitos.
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Figura 22 – Exemplo de reta numérica

                             Fonte: Elaborado pelo autor.

O Quadro Numérico, que pode ser de 0 a 99 ou de 1 a 100, permite que o 

estudante identifique, mediante várias atividades39, a regularidade na escrita cifranávica 

dos números, bem como amplie seu entendimento sobre comparação e ordenação.

Figura 23 – Cartaz com o quadro numérico de 0 a 99

                          Fonte: Arquivo do autor. 40

Em virtude da importância da comparação e da ordenação, essas pesquisadoras 

declaram: “Será necessário, então, sugerir sua utilização às crianças que não a 

empregam por si mesmas, e estimular as crianças que utilizam esta ferramenta a 

compartilhar com seus colegas.”. (LERNER; SADOVSKY, 1996, p. 126).

39 Arquivo com algumas sugestões de atividades com o quadro numérico disponível em: <http://www.
ledum.ufc.br/Quadro_Numerico_Atividades_Sugestoes_LEDUM.pdf>.

40 Roteiro para construção de um cartaz com quadro numérico de 0 a 99 disponível em: <http://www.
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iv) o estudante precisa ouvir, na mesma ocasião, para cada algarismo, o 

valor absoluto com a identificação da ordem e os respectivos valores relativos 

nas ordens seguintes, para desenvolver a compreensão de que esses valores são 

equivalentes: valem a mesma quantidade. 

Por exemplo, para os algarismos de 38: 3 dezenas = 30 unidades; 8 unidades. 

Para os algarismos de 951: 9 centenas = 90 dezenas = 900 unidades; 5 dezenas = 

50 unidades; 1 unidade. Para os algarismos de 2.471: 2 unidades de milhar = 20 

centenas = 200 dezenas = 2.000 unidades; 4 centenas = 40 dezenas = 400 unidades; 

7 dezenas = 70 unidades; 1 unidade.

Kamii e Joseph (1992, p. 49-51) descrevem uma pesquisa realizada por Kamii, 

em 1986, na qual as crianças contavam fichas, em quantidade que variava de 70 a 

120, a depender da idade da criança. Foi solicitado que elas contassem as fichas de 

10 em 10, formando montes, e não de uma por uma, tendo essa autora dividido os 

resultados em quatro categorias. 

As crianças da segunda categoria não conseguiam “[...] pensar 

simultaneamente nos montes e nas fichas dos montes.” (KAMII; JOSEPH, 1992, 

p. 50, itálico no original), ou seja, nas dezenas e nas unidades. Apenas na última 

categoria, as crianças eram capazes de “[...] pensar simultaneamente em dezenas e 

unidades.”. (KAMII; JOSEPH, 1992, p. 50. 

Sei que as relações hierárquicas parte-todo pertencem ao conhecimento lógico-

matemático e não ao conhecimento social: as crianças não desenvolvem a inclusão 

hierárquica via discurso, como muitas vezes é utilizado no ensino tradicional – 1 dezena 

equivale a 10 dezenas, 1 centena equivale a 10 dezenas... – mas acredito que é importante 

que elas possam ouvir, no ambiente escolar, os possíveis valores de cada algarismo e 

não somente o valor relativo. Postulo, também, que essa flexibilidade seja vivenciada na 

leitura dos registros numéricos. Essa temática será aprofundada na sugestão v). 

Uma brincadeira interessante e muito poderosa é “Qual é o número?”, na 

qual alguém fala os algarismos e as ordens (e classes, no caso de se utilizar as de 

milhares e de milhões) e as pessoas os escrevem no QVL para compor, registrar 

o número. Outra opção é a enunciação abranger, fora de ordem, os valores 

relativos dos algarismos, sendo necessário que elas escrevam as parcelas e, 

depois, as somem. 

Nessas atividades, é imprescindível que os estudantes (leiam e) falem, 

em valores absoluto e relativo(s), o que escreveram a partir do que escutaram, 

327

Cifranavização: leitura e escrita de registros numéricos  
Paulo Meireles Barguil

APRENDIZ, DOCÊNCIA E ESCOLA: novas perspectivas
Paulo Meireles Barguil (Organizador)

possibilitando que o professor identifique os seus saberes, condição necessária para 

o planejamento docente.

v) atividades com as fichas numeraladas no QVL, as quais podem ser 

lidas de maneiras distintas: as fichas de 10 a 90 podem ser lidas de duas maneiras 

(Quadros 30 a 33), as de 100 a 900 podem ser lidas de três maneiras (Quadros 34 a 

37) e as de 1.000 a 9.000 podem ser lidas de quatro maneiras (Quadros 38 a 41): 

As crianças elaboram conceitualizações a respeito da escrita dos números, 
baseando-se nas informações que extraem da numeração falada e em seu 
conhecimento da escrita convencional dos ‘nós’. (LERNER; SADOVSKY, 
1996, p. 92). 

Quadro 30 – Leituras possíveis da Ficha numeralada 10

Língua Portuguesa
Aritmético

UM C D U
Dez unidades 1 0
Uma dezena 1

                    Fonte: Elaborado pelo autor. 

Quadro 31 – Leituras possíveis da Ficha numeralada 20

Língua Portuguesa
Aritmético

UM C D U
Vinte unidades 2 0
Duas dezenas 2

                    Fonte: Elaborado pelo autor. 

Quadro 32 – Leituras possíveis da Ficha numeralada 90

Língua Portuguesa
Aritmético

UM C D U
Noventa unidades 9 0

Nove dezenas 9
                    Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Quadro 33 – Leituras possíveis das Fichas numeraladas com 
dezenas (de 10 a 90)

D U Leituras possíveis
1 0 Dez unidades / Uma dezena
2 0 Vinte unidades / Duas dezenas
3 0 Trinta unidades / Três dezenas
4 0 Quarenta unidades / Quatro dezenas
5 0 Cinquenta unidades / Cinco dezenas
6 0 Sessenta unidades / Seis dezenas
7 0 Setenta unidades / Sete dezenas
8 0 Oitenta unidades / Oito dezenas
9 0 Noventa unidades / Nove dezenas

                    Fonte: Elaborado pelo autor. 

Em relação às fichas numeraladas com dezenas, nas fichas de 30 a 90, o 

som inicial do valor relativo – expresso em unidades – está vinculado ao valor 

absoluto – expresso em dezenas – o que facilita a ampliação da compreensão do 

aprendiz quanto às possibilidades de leitura. 

Quadro 34 – Leituras possíveis da Ficha numeralada 100

Língua Portuguesa
Aritmético

UM C D U
Cem unidades 1 0 0
Dez dezenas 1 0
Uma centena 1

                    Fonte: Elaborado pelo autor. 

Quadro 35 – Leituras possíveis da Ficha numeralada 200

Língua Portuguesa
Aritmético

UM C D U
Duzentas unidades 2 0 0

Vinte dezenas 2 0
Duas centenas 2

                    Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Quadro 36 – Leituras possíveis da Ficha numeralada 900

Língua Portuguesa
Aritmético

UM C D U
Novecentas unidades 9 0 0

Noventa dezenas 9 0
Nove centenas 9

                    Fonte: Elaborado pelo autor. 

Quadro 37 – Leituras possíveis das Fichas numeraladas com centenas (de 100 a 900)
C D U Leituras possíveis
1 0 0 Cem unidades / Dez dezenas / Uma centena (ou um cento)
2 0 0 Duzentas unidades / Vinte dezenas / Duas centenas (ou dois centos)
3 0 0 Trezentas unidades / Trinta dezenas / Três centenas (ou três centos)
4 0 0 Quatrocentas unidades / Quarenta dezenas / Quatro centenas (ou quatro centos)
5 0 0 Quinhentas unidades / Cinquenta dezenas / Cinco centenas (ou cinco centos)
6 0 0 Seiscentas unidades / Sessenta dezenas / Seis centenas (ou seis centos)
7 0 0 Setecentas unidades / Setenta dezenas / Sete centenas (ou sete centos)
8 0 0 Oitocentas unidades / Oitenta dezenas / Oito centenas (ou oito centos)
9 0 0 Novecentas unidades / Noventa dezenas / Nove centenas (ou nove centos)

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Em relação às fichas numeraladas com centenas, o som do valor relativo 

máximo e o do valor absoluto, na forma de cento, das fichas de 400, 600, 700, 800 

e 900 são iguais, o que facilita a ampliação da compreensão do aprendiz quanto às 

possibilidades de leitura. No caso das fichas de 200 e 300, os sons são bem próximos. 

Em relação à ficha do 500, conforme expliquei, o som referente ao cinco derivou da 

forma clássica no Latim, que começa com quin.

Quadro 38 – Leituras possíveis da Ficha numeralada 1.000

Língua Portuguesa
Aritmético

UM C D U
Mil unidades 1 0 0 0
Cem dezenas 1 0 0
Dez centenas 1 0

Uma unidade de milhar 1
                    Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Quadro 39 – Leituras possíveis da Ficha numeralada 2.000

Língua Portuguesa
Aritmético

UM C D U
Duas mil unidades 2 0 0 0
Duzentas dezenas 2 0 0

Vinte centenas 2 0
Duas unidades de milhar 2

                    Fonte: Elaborado pelo autor. 

Quadro 40 – Leituras possíveis da Ficha numeralada 9.000

Língua Portuguesa
Aritmético

UM C D U
Nove mil unidades 9 0 0 0

Novecentas dezenas 9 0 0
Noventa centenas 9 0

Nove unidades de milhar 9
                    Fonte: Elaborado pelo autor. 

Quadro 41 – Leituras possíveis das Fichas numeraladas com unidades de milhar (de 
1.000 a 9.000)

UM C D U Leituras possíveis

1 0 0 0 Mil unidades / Cem dezenas / Dez centenas / Uma unidade de milhar

2 0 0 0 Duas mil unidades / Duzentas dezenas / Vinte centenas / Duas unidades de milhar

3 0 0 0 Três mil unidades / Trezentas dezenas / Trinta centenas / Três unidades de milhar 

4 0 0 0 Quatro mil unidades / Quatrocentas dezenas / Quarenta centenas / Quatro unidades de milhar

5 0 0 0 Cinco mil unidades / Quinhentas dezenas / Cinquenta centenas / Cinco unidades de milhar

6 0 0 0 Seis mil unidades / Seiscentas dezenas / Sessenta centenas / Seis unidades de milhar

7 0 0 0 Sete mil unidades / Setecentas dezenas / Setenta centenas / Sete unidades de milhar

8 0 0 0 Oito mil unidades / Oitocentas dezenas / Oitenta centenas / Oito unidades de milhar

9 0 0 0 Nove mil unidades / Novecentas dezenas / Noventa centenas / Nove unidades de milhar

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A importância de se trabalhar com as Fichas Numeraladas utilizando o QVL 

é porque, no ensino do valor posicional que caracteriza o Sistema Cifranávico, é 

bastante frequente a indicação do valor relativo do “1” em cada ordem referente 

à ordem das unidades com a escrita de todos os algarismos na ordem originária 

(Quadro 42). 
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Quadro 42 –  Indicação dos valores relativos do “1” em cada 
ordem referente à ordem das unidades com a escrita 
de todos os algarismos na ordem que tem o “1”

Unidade
de Milhar

Centena Dezena Unidade

1000 100 10 1
                               Fonte: Elaborado pelo autor.

Às vezes, o nome da ordem é suprimido (Figura 24):

Figura 24 – Representação de 1345 na Atividade “Pontos Explosivos”

                  Fonte: O Círculo da Matemática do Brasil (2013, p. 31).

Outras vezes, o valor relativo vem indicado em cima do nome da ordem (Figura 25)

Figura 25 – Indicação dos valores relativos do “1” 
em cada ordem referente à ordem das 
unidades com a escrita de todos os 
algarismos na ordem que tem o “1”

                                                Fonte: Imagem capturada da internet41.

41
317434016121977315_n.jpg? _nc_cat=0&oh=e6c70f91571f22318eb7422150780f8e&oe=5B41EEEB>.
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Conforme os Quadros 30 a 4142, o valor relativo de um algarismo 

pressupõe a escrita de zeros nas ordens subsequentes da ordem onde está 

o algarismo até a ordem que se adota como referência e não a escrita de 

zeros na mesma ordem do algarismo! A compreensão do valor posicional 

está relacionada com a noção de agrupamento. Sem o desenvolvimento dessa, 

aquela não acontece. 

Entendo, a partir das contribuições de Vergnaud (2009), que os conceitos 

do Sistema Cifranávico precisam ser abordados mediante várias situações (S), as 

quais possibilitem representações (R) adequadas às características da modalidade 

escolhida, de modo que o estudante compreenda as invariantes (I), as regras, as 

propriedades do SC. 

A representação de uma quantidade utilizando o material concreto – palito, 

canudo... – no Tapetinho ou no QVL, com a disposição de todos os elementos 

agrupados na maior ordem, é diferente do registro cifranávico, pois nesse o valor 

relativo de cada algarismo não é explícito, mas é obtido mediante o produto do 

operador – o valor absoluto do algarismo – pela potência – relacionada à ordem 

ocupada pelo algarismo. 

Com o material concreto, a criança aprende que: i) 10 unidades equivalem a 1 

dezena (Quadros 30 e 33), não sendo nesse caso, portanto, adequado escrever 10 na 

ordem das dezenas, pois uma dezena é “um grupo de 10 unidades” (1 * 101); ii) 100 

unidades equivalem a 10 dezenas e a 1 centena (Quadros 34 e 37), não sendo nesse 

caso, portanto, adequado escrever 100 na ordem das centenas, pois uma centena é 

“um grupo de 10 grupos de 10 unidades” (1 * 102); iii) 1.000 unidades equivalem a 

100 dezenas, 10 dezenas e a 1 unidade de milhar (Quadros 38 e 41), não sendo nesse 

caso, portanto, adequado escrever 1.000 na ordem das unidades de milhar, pois uma 

unidade de milhar é “um grupo de 10 grupos de 10 grupos de 10 unidades” (1 * 103).

Formular os números como entidades estáticas nas quais cada algarismo 
ocupa um lugar determinado não parece ser um procedimento adequado 
para facilitar a compreensão do sistema posicional. Não deveriam ser criadas 
as condições para que as crianças descobrissem que quando escrevemos um 
número estamos colocando o resultado de um processo que consiste na 
agrupação sucessiva de uma base 10? (ZUNINO, 1995, p. 144).

42  Em virtude de limitação de espaço, apresentei apenas as diversas leituras referentes aos algarismos 1, 
2 e 9 – as quais são as mesmas para os algarismos de 3 a 8 – nas ordens das Dezenas (Quadros 30 a 32), 
Centenas (Quadros 34 a 36) e Unidades de Milhar (Quadros 38 a 40). Os Quadros 33, 37 e 41 apresen-
tam uma consolidação dos algarismos de 1 a 9 nessas três ordens. A partir da classe de Milhar, a lógica 
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A utilização das Fichas Numeraladas43 com o QVL44, em variadas atividades, 

possibilita que o estudante possa, progressivamente, transitar dos valores relativos 

dos algarismos em relação à ordem das unidades simples, que ele tem acesso via 

oralidade, para os valores absolutos dos algarismos e as respectivas ordens, que 

caracterizam o registro cifranávico.

Outra contribuição da adoção das Fichas Numeraladas com o QVL é ampliar 

a leitura dos valores relativos dos algarismos, pois se costuma considerar apenas o 

valor relativo de cada o algarismo em relação à ordem das unidades. O Descritor 13 

da Prova Brasil de Matemática do 5º ano tem essa redação: “Reconhecer e utilizar 

características do sistema de numeração decimal, tais como agrupamentos e trocas 

na base 10 e princípio do valor posicional.”. (BRASIL, 2011, p. 130). 

O Descritor 13 avalia 

A habilidade de o aluno explorar situações em que ele perceba que cada 
agrupamento de 10 unidades, 10 dezenas, 10 centenas etc. requer uma 
troca do algarismo no número na posição correspondente à unidade, de-
zena, centena etc. Essa habilidade é avaliada por meio de situações-pro-

de trocar um número ao contabilizar um agrupamento de 10. (BRASIL, 
2011, p. 130).

São várias as indagações possíveis referentes ao D13, sendo muito frequentes 

as referentes aos valores absoluto e relativo de determinado algarismo. Quero 

destacar, contudo, a possibilidade de perguntar, em um número de vários dígitos, a 

quantidade de dezenas, centenas... (Figura 26). 

Figura 26 – Item referente ao Descritor 13 da Prova Brasil de 
Matemática do 5º ano

                        Fonte: Adaptado de BRASIL (2011, p. 130).

43 Arquivo com Fichas Numeraladas disponível em: <http://www.ledum.ufc.br/Fichas_Numeraladas_
LEDUM.pdf>.

44 Arquivo com Roteiro para construção do QVL disponível em: <http://www.ledum.ufc.br/Roteiro_
Construcao_QVL_Estudante_Fichas_Numeraladas_LEDUM.pdf>. 
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Indagar a quantidade de centenas de 7.500 é diferente de perguntar 

qual é o algarismo da ordem das centenas! Para responder corretamente, o 

estudante precisa saber que as 7 unidades de milhar são 70 centenas, as quais 

somadas às 5 centenas totalizam 75 centenas. Os Quadros 30 a 41 explicitam 

que os algarismos podem ter diversos valores relativos: a leitura de cada 

algarismo está relacionada à compreensão do valor posicional e da ordem 

referenciada.

vi) atividades com cartelas numeraladas com 2, 3 e 4 ordens, criadas 

por mim, as quais apresentam o mesmo número com quatro representações – 

numerais – distintas: a) registro cifranávico; b) registro alfabético; c) soma no 

QVL dos valores relativos de cada algarismo em relação à ordem das unidades; 

e d) valores absolutos dos algarismos de cada ordem expressa na escrita 

alfabética (Figura 24). 

Então, se pretendemos que o uso da numeração seja realmente o 
ponto de partida da reflexão, se esperamos que seja efetivamente 
possível estabelecer regularidades, torna-se necessário adotar 
outra decisão: trabalhar desde o começo e simultaneamente com 
diferentes intervalos da sequência numérica. Deste modo, será 
possível favorecer comparações entre números da mesma e de 
diferentes quantidades de algarismos45, promover a elaboração 
de conclusões – tais como “os cens precisam de três, os mils de 
quatro” – que funcionaram como instrumentos de autocontrole 
de outras escritas numéricas, propiciar o conhecimento da escrita 
convencional dos “nós” e sua utilização como base da produção de 
outras escritas, conseguir – em suma – que cada escrita se construa 
em função das relações significativas que mantêm com as outras. 
(LERNER; SADOVSKY, 1996, p. 126).

Estabelecer relações – entre diferentes escritas numéricas e, em 
geral, entre numeração escrita e numeração falada – permite às 
crianças ler números que antes não saberiam ler. (QUARANTA; 
TARASON; WOLMAN, 2008, p. 98).

45 O termo correto, conforme exposto neste texto, é dígitos.
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Figura 24 – Exemplos de cartelas numeraladas com 2, 3 e 4 ordens

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A diversidade das representações dessas cartelas possibilita variadas atividades 

de leitura e escrita, com momentos de oralidade – fala e escuta, tanto de docentes 

como de discentes – em prol do desenvolvimento conceitual dos estudantes sobre 

o sistema cifranávico, de modo especial os registros numéricos, bem como jogos de 

memória e batalha, além de “Qual é o número”, descrito há pouco. 

Noutra ocasião, dissertarei sobre as possibilidades pedagógicas dessas 

cartelas numeraladas, as quais, em virtude das representações c) e d), aumentam a 

quantidade de tipos de Transcodificação numérica (Quadro 12)!

[...] a participação das crianças em situações de uso da numeração escrita 
lhes possibilita detectar regularidades que desempenham um importante 
papel no caminho para o conhecimento do sistema de numeração. No 
entanto, essas regularidades são insuficientes para a conceitualização: é 
necessário encontrar as razões que as explicam, objetivo didático que fica 
aberto a futuras situações que devem ser planejadas nos anos seguintes 
na escola. Será necessário, então, propor também situações que apontem 
para que, uma vez descobertas as regularidades, tentem explicar as razões 
que as configuram, isto é, situações que permitam progredir na reflexão 
sobre as relações aditivas e multiplicativas que subjazem na numeração 
escrita. (QUARANTA; TARASON; WOLMAN, 2008, p. 107).
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Antes de finalizar esse artigo, quero discorrer brevemente sobre três 

indagações que você pode estar fazendo. Conforme nos explicaram Ferreiro e 

Teberosky (2006), as crianças no processo de alfabetização passam por várias fases/

níveis: pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético. Será que as crianças no 

processo de cifranavização também atravessam fases/níveis? Caso sim, quais são? 

Assim como existe um instrumento para identificar em que fase a criança está na 

alfabetização – 4 palavras e 1 frase – há um recurso que permita determinar a fase46 

na qual a criança está na cifranavização?

Optei por me debruçar sobre tais questionamentos depois de apresentar 

um panorama amplo, a partir das contribuições de dezenas de pesquisas, algumas 

aqui sucintamente expostas, que indicam que o aprendizado do registro numérico 

pelas crianças acontece considerando a oralidade e o conhecimento delas sobre os 

números rasos, redondos. Importante destacar, também, que elas não aprendem os 

números sequencialmente, nem se limitam à quantidade de dígitos: primeiro os que 

possuem 2 dígitos, depois os de 3 dígitos, em seguida os de 4 dígitos... 

Há de se considerar, finalmente, a complexidade do SC e os vários 

aspectos que precisam ser entendidos pelas crianças, bem como os vários tipos de 

Transcodificação Numérica. 

A aprendizagem dos números escritos por parte da criança envolve 
aprender não apenas os elementos isolados do sistema, mas também, 
simultaneamente, aprender sobre o sistema em si e as regras que o 
governam. Por exemplo, as crianças aprendem que o nosso sistema 
numérico escrito é constituído por um número finito de elementos – dez 
algarismos, do zero ao nove – e que esses algarismos são combinados 
de maneiras infinitas para compor os diferentes números. Elas também 
precisam aprender sobre as regras que governam o sistema, por exemplo, 
sobre a base dez e o valor posicional, entre outras coisas. (BRIZUELA, 
2006, p. 27).

Acredito que para acontecer um ensino eficiente, em qualquer nível e área, é 

necessário que o professor conheça e interprete os saberes dos estudantes, motivo 

pelo qual entendo ser imprescindível que ele, continuamente, proponha situações 

distintas que possibilitem aos discentes, em configurações variadas, expressarem 

os seus saberes utilizando variadas linguagens, símbolos, bem como argumentarem 

sobre eles. Assim, uma situação de ensino é, ao mesmo tempo, resultado de um 

planejamento e ponto de partida para outro!

46 Escolho de chamar, neste texto, de fases da cifranavização, pois a ideia de nível pressupõe uma 
hierarquia entre os tipos de conhecimento, armadilha que procuro, com tenacidade, evitar.
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Se, por um lado, a classificação dos estudantes de acordo com seus 

conhecimentos pode propiciar uma melhor prática profissional, por outro lado, ela 

pode favorecer que o professor rotule os discentes e não os perceba como seres 

que estão, continuamente, aprendendo, não apenas na dimensão cognitiva! E as 

minhas respostas às três perguntas? Começarei a responder pela última. 

Destaco, de início, a necessidade de o diagnóstico dos conhecimentos 

discentes sobre os registros numéricos – cifranavização – não se limitar à atividade 

do ditado, como acontece na alfabetização. Acredito que o DCN, sucintamente 

exposto no início desta seção, e os instrumentos utilizados por Dias (2015) e Silva 

(2013) proporcionam que o professor mapeie de forma ampla os saberes dos 

estudantes, os quais podem ser adaptados à sua realidade.

Poucos educadores contestariam a necessidade de levarmos em conta as 
notações matemáticas dos alunos. Entretanto, o que isso significa para a 
atual prática da educação matemática? Que tipos de notação os jovens 
alunos costumam fazer em matemática? Como suas notações evoluem 
ao longo do tempo? Como elas se comparam às convenções que são 
introduzidas na escola? Quando as notações espontâneas das crianças 
servem como pontes para as notações simbólicas convencionais? Quando 
elas são deixadas de lado e substituídas, finalmente, por notações mais 
promissoras? (BRIZUELA, 2006, p. 21).

É possível se pensar em fases da cifranavização em relação aos registros 

numéricos? É importante assinalar que a cifranavização contempla várias 

habilidades, as quais são relacionadas, mas não estão, conforme evidenciado 

ao longo deste texto, numa perspectiva sequencial. No que se refere aos 

registros numéricos, é necessário, inicialmente, que o estudante conheça 

os algarismos, que são os símbolos utilizados na notação com linguagem 

matemática. 

É a partir do som dos operadores – relacionados aos algarismos de 2 a 

9 – e das potências de dez que a criança desenvolve hipóteses sobre os números 

rasos, redondos, as quais são utilizadas na notação, que pode ter erros sintáticos – 

justaposição, compactação e concatenação – e/ou léxicos. Enquanto aqueles 

expressam a compreensão da criança sobre o valor posicional, que é construída para 

cada quantidade de dígitos e sem sincronia, esses podem indicar que a criança já 

compreende o SC no âmbito dos números com determinada quantidade de dígitos, 

uma vez que ela, apesar de trocar algum algarismo, escreve a quantidade correta 

de dígitos.
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O Quadro 42 tem uma proposta de fases da Cifranavização formulada 

por mim, nas quais são consideradas tanto a escrita como a leitura de registros 

numéricos, ou seja, elas não contemplam os conhecimentos referentes às 

operações fundamentais.

            Quadro 42 – Fases da Cifranavização (proposta)

FASE NOME

1 Acifranávica

2 Semicifranávica inicial

3 Semicifranávica intermediária

4 Semicifranávica avançada

5 Cifranávica
                             Fonte: Elaborado pelo autor. 

Apresento, a seguir, uma breve descrição de cada fase e, depois, alguns exemplos 

de identificação das fases conforme os conhecimentos cifranávicos das crianças.

Na fase acifranávica, a criança utiliza nos registros numéricos vários tipos de 

símbolos e não somente os algarismos. Em relação à leitura, ela não conhece todos 

os algarismos do cifranava.

Em relação às fases semicifranávicas, antes de explicá-las, explicarei algo 

peculiar referente ao aprendizado do SC. Conforme relatei, o aprendizado do valor 

posicional pelas crianças acontece de modo progressivo, durante vários anos: elas 

primeiro o compreendem no contexto de números de duas ordens; depois, para 

números de três ordens, em seguida; para números de quatro ordens... 

Nas escritas numéricas realizadas por cada criança no transcurso das 
entrevistas, coexistem modalidades de produção diferentes para números 
posicionados em diferentes intervalos da sequência. De fato, crianças que 
escrevem convencionalmente qualquer número de dois algarismos47 (35, 
44, 83, etc.) produzem escritas correspondentes com a numeração falada 
quando trata-se de centena (10035 para centro e trinta e cinco, 20028 
duzentos e vinte e oito, etc.). Da mesma maneira, crianças que escrevem 
convencionalmente qualquer número de dois e três algarismos apelam à 
correspondência que existe com a forma oral quando trata-se de escrever 
milhares: escrevem – por exemplo – 135, 483 ou 942 em forma convencional, 
porém representam mil e vinte e cinco como 100025 e mil trezentos e trinta e 
dois como 100030032 ou 1000332. (LERNER; SADOVSKY, 1996, p. 96).

47  O termo correto, conforme exposto neste texto, é dígitos.
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No entanto, a coexistência de escritas convencionais e não-convencionais 
pode também estar presente em números da mesma quantidade de 
algarismos48: algumas crianças escrevem convencionalmente números 
compreendidos entre cem e duzentos (187, 174, etc.), porém não 
generalizam esta modalidade às outras centenas (e registrando então 
80094 para representar oitocentos e noventa e quatro ou 90025 para 
novecentos e vinte e cinco). Por outro lado, muitas crianças produzem 
algumas escritas convencionais e outras que não o são, dentro da mesma 
centena ou de uma mesma unidade de mil: 804 (convencional), porém 
80045 para oitocentos e quarenta e cinco; 1006 para mil e seis, porém 
1000324 para mil trezentos e vinte e quatro. (LERNER; SADOVSKY, 
1996, p. 96).

Muitas das crianças pareceram usar dois sistemas, um para os números 
de dois dígitos e um para escrever 108, 129, (às vezes) 200 e 2569. Os 
números de dois dígitos (25 e 47), mais os números redondos (100, 1000 
e às vezes 200) foram frequentemente escritos corretamente. Não está 
claro para nós como as crianças trabalharam para ter êxito com números 
de dois dígitos – e, em particular, como elas fizeram para escrever 25 
e 47. Embora se pudesse alegar que a simples memória explicaria seu 
sucesso com os números redondos 100, 200 e 1000, é improvável que 
todos os números de dois dígitos pudessem ser memorizados sem um 
sistema que ajudasse as crianças em sua produção. Seu segundo sistema 
consistiu em concatenar uma sequência dos números correspondentes 
aos rótulos numéricos, assim como observamos com crianças brasileiras. 
Portanto, 108 foi escrito como 1008 e 2569 foi escrito como 200050069. 
Às vezes, o número de zeros foi aumentado ou reduzido. (NUNES; BR-
YANT, 1997, p. 77).

Em virtude disso, considerando que as crianças interagem com números 

de variadas magnitudes, que possuem diferentes quantidades de dígitos, ou seja, 

com várias ordens, é possível que elas estejam ao mesmo tempo, a depender da 

magnitude do número e da sua compreensão sobre o valor posicional, em duas ou 

três fases semicifranávicas.

A fase semicifranávica inicial se caracteriza por registros numéricos com 

erros sintáticos, sendo a maioria deles do tipo de justaposição, e, eventualmente, 

por registros numéricos corretos. A criança não lê de forma apropriada registros 

cifranávicos ou o faz raramente.

Na fase semicifranávica intermediária, a criança produz registros numéricos 

com erros sintáticos, sendo a minoria deles do tipo de justaposição, e, com 

frequência razoável, registros numéricos corretos. A criança lê de forma apropriada 

alguns registros cifranávicos.

48  O termo correto, conforme exposto neste texto, é dígitos.
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A fase semicifranávica avançada se caracteriza por registros numéricos 

com raros erros sintáticos e/ou léxicos, e, de forma considerável, por registros 

numéricos corretos. A criança lê de forma apropriada muitos registros 

cifranávicos.

Na fase cifranávica, a criança produz registros numéricos corretos ou apenas 

com raros erros léxicos. A criança lê de forma apropriada todos – ou quase todos – 

os registros cifranávicos. A fase cifranávica tem como parâmetro a quantidade de 6 

dígitos, referentes às 6 primeiras ordens, o que equivale às duas primeiras classes: 

unidades simples e milhar. 

Exemplo 1:

A criança escreve registros numéricos com vários tipos de símbolos e não 

somente com os algarismos. Ela não lê os dez algarismos do cifranava. 

Exemplo 2:

Muitos dos registros numéricos de 2 dígitos produzidos pela crianças 

apresentam erros sintáticos, os quais, em sua maioria, são do tipo justaposição (por 

exemplo, ela escreve 49 como 409 e  63 como 603). A criança lê 57 como 5 e 7. Ela 

está na fase semicifranávica inicial de números de 2 dígitos.

Exemplo 3:

A criança escreve e lê corretamente a maioria dos números de 2 dígitos. Ela 

está na fase semicifranávica avançada de números de 2 dígitos. 

Muitos dos registros numéricos de 3 dígitos produzidos pela crianças 

apresentam erros sintáticos, os quais, em sua maioria, são de compactação (por 

exemplo, ela escreve 3025 como 3025, 586 como 5086) e, eventualmente, de 

concatenação (por exemplo, ela escreve  807 como 87). A criança lê corretamente 

249, enquanto 736, por exemplo, ela lê como 7 e 36 ou 73 e 6. Ela está na fase 

semicifranávica intermediária de números de 3 dígitos.

Exemplo 4:

A criança escreve e lê corretamente quase todos os números de 2 ou de 

3 dígitos. Ela está na fase semicifranávica avançada de números de 2 dígitos ou 

de 3 dígitos.

A criança escreve números de 4 dígitos com muitos erros de justaposição (por 

exemplo, ela escreve 4.719 como 4000700109, 8.635 como 8000600305). A criança 

lê, por exemplo, 3.251 como 3 e 251 ou 32 e 51. Ela está na fase semicifranávica 

inicial de números de 4 dígitos.
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Tendo em vista que, na cifranavização, as crianças, após ultrapassarem a fase 

acifranávica, transitam durante a sua vida escolar nas 3 (três) fases semicifranávicas, 

a depender da quantidade da magnitude do número, até atingirem a fase cifranávica, 

não é possível estabelecer uma correspondência entre as fases da cifranavização e 

da alfabetização, pois nessa a criança só pode estar em uma fase: uma vez transposta 

uma fase, a criança não retorna a ela. 

Embora eu tenho feito essa ressalva, penso que, tendo em vista as 

características dos Sistemas Alfabético e Cifranávico e das respectivas fases, é 

razoável equiparar as fases pré-silábica e acifranávica, bem como as fases alfabética 

e cifranávica. Isso não quer dizer, por exemplo, que uma criança alfabética é 

também cifranávica, mas que, considerando as características dos Sistemas 

Alfabético e Cifranávico, as habilidades de uma criança alfabética são equivalentes 

às habilidades de uma criança cifranávica.

Acredito que, de modo geral, as crianças primeiro se alfabetizam e, depois, 

se cifranavizam por vários fatores, dentre os quais destaco: i) as pesquisas sobre 

alfabetização são bem mais avançadas do que as referentes à cifravanização, pois 

várias são as lacunas e as confusões conceituais nessa área, seja dos teóricos, 

seja dos professores que atuam na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental; ii) a especificidade do Sistema Cifranávico, cujo entendimento do valor 

posicional não é elaborado pelas crianças ao mesmo tempo para todas as ordens, 

ao contrário do Sistema Alfabético, no qual a criança aplica para todas as palavras 

o entendimento de que uma letra não é suficiente para representar cada sílaba; 

iii) desde a Educação Infantil até o início do Ensino Fundamental, há uma ênfase, 

inclusive nas políticas de formação continuada, na alfabetização em detrimento da 

Educação Matemática, na qual se insere a cifranavização; e iv) os professores que 

atuam na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, gostam, de 

modo geral, mais de Língua Portuguesa do que de Matemática, o que se manifesta 

na qualidade e na quantidade das suas práticas pedagógicas vivenciadas pelas 

crianças, as quais estão relacionadas com as aprendizagens discentes. 

Ao longo deste texto, explicitei a necessidade de desenvolver uma Educação 

Matemática que valorize o processo de construção de significados pelos estudantes, 

mediante variadas atividades que favoreçam a representação, a argumentação e a 

interação, em prol da metacognição discente, pois o conhecimento não pode ser 

transmitido pelo professor, via discurso, memorização ou repetição.
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Defendo, assim como Nacarato, Mengali e Passos (2014, p. 83), “[...] uma 

concepção de aprendizagem na perspectiva histórico-cultural, entendendo que 

toda significação é uma produção social e que toda atividade educativa precisa ter 

uma intencionalidade – que, inevitavelmente, é perpassada pelas concepções de 

que a propõe.”. 

Apesar de não ser meu objetivo principal neste artigo a proposição de fases 

da cifranavização referentes à leitura e escrita de registros cifranávicos, avaliei 

que essa ousadia, articulada com múltiplas considerações epistemológicas e 

pedagógicas, à luz de uma perspectiva de produção de conhecimento que considera 

a complexa relação significante-significado, pode contribuir para a melhoria do 

ensino e da aprendizagem de registros numéricos, não tanto pela constatação do 

que enunciei, mas pelos frutos advindos das tentativas de verificar e, assim, retificar 

e ampliar o elaborado durante muitas luas, tantas vezes ignorada...

Esclareço, por fim, que objetivei elaborar um texto que fosse acessível tanto 

para os professores da Educação Básica, quanto para os professores da Educação 

Superior, motivo pelo qual procurei articular considerações epistemológicas e 

psicológicas com aspectos pedagógicos, uma vez que o professor, em qualquer sala 

de aula, precisa de ambos para promover um ensino de qualidade.

Pretendo, em outra(s) oportunidade(s), aprofundar as reflexões teóricas 

e práticas sobre a cifranavização e as fases aqui propostas, ciente de que o 

conhecimento científico se caracteriza pela complexidade e provisoriedade, as 

quais são

[...] didaticamente inseparáveis. Se decidimos abordar a complexidade, 
teremos de renunciar a estabelecer no início todas as relações possíveis, 
e será necessário optar pela reorganização progressiva do conhecimento. 
Reciprocamente, se alguém se atreve a abordar a complexidade é 
precisamente porque aceitou a provisoriedade. 
Complexidade e provisoriedade são inevitáveis. O são porque o trabalho 
didático é obrigado a levar em conta tanto a natureza do sistema de 
numeração como o processo de construção do conhecimento. (LERNER; 
SADOVSKY, 1996, p. 118).

alguns frutos de uma fascinante jornada, não meramente epistemológica – e anun-

cio a próxima, que é a última deste artigo.
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REFLEXÕES TRANSITÓRIAS

“nunca sei ao certo
se sou um menino de dúvidas
ou um homem de fé

certezas o vento leva
só dúvidas continuam de pé.”. 
 (LEMINSKI, 2009, p. 38).

“[...] na fase da alfabetização, o homem deve ter oportunidade 
de se desenvolver tanto na escrita e leitura de palavras de 
linguagem comum quanto nos símbolos usados na linguagem 
matemática.”. (DANYLUK, 1991, p. 46). 

“É uma opção didática levar em conta ou não o que as crianças 
sabem, as perguntas que se fazem, os problemas que se 
formulam e os conflitos que devem superar. É também uma 
decisão didática levar em consideração a natureza do objeto 
de conhecimento e valorizar as conceitualizações das crianças 
à luz das propriedades desse objeto. A posição que em tal 
sentido temos assumido inspira tanto a análise da relação 
existente entre as conceitualizações infantis e o sistema de 
numeração como a crítica ao ensino usual e o trabalho didático 
que propomos.”. (LERNER; SADOVSKY, 1996, p. 108). 

“No ensino da matemática, o conhecimento convencional 
e as ideias idiossincráticas, inventadas pelas crianças, são, 
muitas vezes, considerados aspectos não-relacionados e não-
conectados de conhecimento; o primeiro é aprendido por 
transmissão, enquanto o segundo é criado por sujeitos. Essa 
posição cria uma dicotomia entre convenções e invenções, 
dicotomia que afeta as percepções que nós, como educadores, 
desenvolvemos em relação a convenções, como as notações 
matemáticas.”. (BRIZUELA, 2006, p. 43).

“Estou consciente de que nem sempre é fácil abandonar o 
conhecido, o provado, uma vez que isso dá segurança. No 
entanto, como professores comprometidos com a tarefa de 
ensinar, não podemos nos esquecer de nosso próprio prazer 
de aprender. Empreender novos caminhos pode ser uma 
experiência enriquecedora e apaixonada. Por que se privar 
disso?”. (MORENO, 2008, p. 75).



344

Cifranavização: leitura e escrita de registros numéricos 
Paulo Meireles Barguil

APRENDIZ, DOCÊNCIA E ESCOLA: novas perspectivas
Paulo Meireles Barguil (Organizador)

“É muito comum o professor validar rapidamente a resposta 
correta e reprovar, por outro lado, as respostas que considera 
incorretas. Seguramente esse tipo de intervenção está guiado 
pela ideia de que os erros são indicadores da ausência de 
conhecimento e que é necessário corrigi-los imediatamente 
para que o aluno que os cometeu não os repita. Verificas-se 
aqui, em relação com a apropriação do sistema de numeração, 
o olhar sobre os erros construtivos que Piaget nos transmitiu: 
estes são fruto de abordagens sucessivas que as crianças 
fazem sobre o objeto do conhecimento.”. (QUARANTA; 
TARASON; WOLMAN, 2008, p. 107).

“A linguagem – oral ou escrita – não expressa tudo, ou seja, 
ela não possibilita que tenhamos acesso às aprendizagens 
reais dos alunos. Por outro lado, isso requer a criação de 
diferentes espaços na sala de aula em que o aluno possa se 
expressar. Quanto mais possibilidades que os alunos tiverem 
para comunicar suas ideias, maior acesso o professor terá ao 
processo de aprendizagem deles. Daí o papel fundamental do 
professor nesse ambiente. É ele quem vai possibilitar a criação 
de um ambiente dialógico – o qual possibilita novas relações 
com o conhecimento.”. (NACARATO; MENGALI; PASSOS, 
2014, p. 78).

Este artigo amplia as considerações expostas em dois artigos (BARGUIL, 

2016a, 2017a), os quais tinham como foco a não consideração dos processos de 

leitura e escrita relacionados aos registros numéricos nas práticas pedagógicas, e 

enfatiza a importância da escuta e da fala nessa aprendizagem. 

Neste texto, repeti a necessidade de identificar os algarismos – cujo 

conjunto é composto de 10 elementos (do 0 ao 9) é batizado de cifranava – como as 

unidades constituintes dos registros numéricos, os quais são similares às letras nas 

palavras, bem como de diferenciar número, numeral e algarismo. O conhecimento 

matemático – não somente ele – é constituído pelo sujeito mediante diferentes 

representações, as quais não podem ser confundidas com aquele. O número é um 

objeto matemático, que pode ser representado de variadas formas: os numerais, 

sendo uma delas a que utiliza algarismos (Figura 03).

Explanei, novamente, sobre a diferença entre dígito e algarismo, pois aquele 

é a quantidade de espaços utilizados na notação numérica, enquanto esse é símbolo 
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que preenche tais espaços. Os processos de alfabetização e cifranavização, perti-

nentes, respectivamente, ao Sistema Alfabético e Sistema Cifranávico, acontecem 

mediante registros. 

No primeiro, o registro alfabético – a palavra – é composto de dígitos alfabéticos 

e utiliza letras. No segundo, o registro cifranávico – o numeral – é composto de dígitos 

cifranávicos e utiliza algarismos. Os livros – teóricos e didáticos – sobre alfabetização 

ignoram o fato de que as palavras são compostas de dígitos alfabéticos, que são 

considerados como sinônimos de letras. Em virtude das correspondências que a 

criança estabelece, durante anos, entre esses Sistemas, acredito ser indispensável 

que o professor favoreça essa compreensão, a qual se aplica para ambos.

Ao contrário do que muitos gostariam, o conhecimento do mundo não 

pode ser transmitido de uma pessoa para outra, que se limitaria a captá-lo. Piaget 

diferenciou os tipos de conhecimento – social, físico e lógico-matemático – e 

enfatizou a importância da ação do sujeito no mundo para a constituição de sentido, 

significado, mediante a interpretação de incalculáveis significantes. 

A Matemática se caracteriza por objetos abstratos e as respectivas relações, 

motivo pelo qual ela só pode ser compreendida por intermédio de representações, 

as quais não podem ser confundidas com o que simbolizam. As atividades de leitura 

e escrita, portanto, são indispensáveis na Educação Matemática, bem como as de 

escuta e fala. 

As várias áreas da Matemática escolar utilizam símbolos específicos, os quais 

precisam ser compreendidos pelos estudantes. Penso que nomear de “alfabetização 

matemática” esse processo é um equívoco, pois a Matemática tem linguagem própria, 

que precisa ser compreendida pela criança a partir de situações vivenciadas por ela em que 

essa Ciência compareça, motivo pelo qual também entendo ser inapropriada, por vários 

motivos, a expressão “na perspectiva do letramento”. Apresento alguns: i) os usos sociais 

não são um adorno ou um complemento do conhecimento, ou seja, uma perspectiva, algo 

que sobre o qual eles se projetam, mas é neles que esse se manifesta, motivo pelo qual 

eles são indispensáveis para a constituição de sentido, de aprendizagem; ii) a expressão 

letramento, conforme exposto, não contribui para explicitar o fato de que a Matemática 

utiliza sinais próprios e não letras, as quais, quando usadas, não têm a finalidade de 

compor palavras; e iii) a ênfase na dimensão do registro, da notação costuma estar 

associada à pouca importância da oralidade – escuta e fala – a qual, conforme exposto, 

é de suma importância na cifranavização, bem como em toda a Educação Matemática. 
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Desde pequenas, as crianças interagem com os números em várias 

situações e com finalidades distintas. Essas experiências possibilitam que elas 

desenvolvam seus conhecimentos sobre as funções dos números, bem como 

sobre o Sistema Cifranávico. Aprender a ler e a escrever registros cifranávicos 

demanda da criança uma intensa atividade intelectual durante muitos anos, na 

qual as interações sociais são uma fonte rica de aprendizado, de modo especial 

via oralidade: escutar e falar.

As várias características do Sistema Cifranávico – 10 (dez) algarismos, 

posicional, base 10, princípios aditivo e multiplicativo – não são aprendidas 

isoladamente, mas em conjunto. O SC é, ao mesmo tempo, simples (econômico) e 

complexo (pouco transparente). Para produzir os registros cifranávicos, as crianças 

utilizam como referencial a escuta dos números. 

A Transcodificação numérica compreende as várias transformações 

relacionadas aos registros numéricos, utilizando os Sistemas Alfabético e 

Cifranávico. Nessa aventura epistemológica, é necessário que as crianças 

interajam com os números via oralidade – escuta e fala – e registro, notação – 

leitura e escrita.

Durante a cifranavização, os erros sintáticos – justaposição, compactação e 

concatenação – dos registros cifranávicos das crianças expressam as suas hipóteses, 

que são mobilizadas tanto para escrevê-los, quanto para lê-los. A conceitualização 

do valor posicional acontece durante vários anos e é constituído para cada ordem, 

pois as crianças não o generalizam, automaticamente, a partir da ordem das 

dezenas para as demais. 

As crianças aprendem a escrever os números fora de ordem: é a partir dos 

números nós, redondos, que elas vão ampliando a sua competência para produzir 

registros cifranávicos dentro dos intervalos daqueles. A sua primeira estratégia é 

escrever como ouve, ou seja, justapor os valores relativos de cada algarismo. Seu 

desafio é identificar o algarismo e a ordem – e a classe, se for caso – de cada som, ou 

seja, compreenda o valor posicional que caracteriza o SC.

Em virtude disso, é indispensável que as crianças escutem – e falem – os 

possíveis valores relativos de cada algarismo e não somente aquele associado 

à ordem das unidades! Aos poucos, então, elas compreenderão que distintos 

significantes na oralidade podem ter, expressar o mesmo significado matemático, 

ou seja, são equivalentes, assim como as palavras possuem sinônimos.

347

Cifranavização: leitura e escrita de registros numéricos  
Paulo Meireles Barguil

APRENDIZ, DOCÊNCIA E ESCOLA: novas perspectivas
Paulo Meireles Barguil (Organizador)

Essa flexibilidade se manifestará também quando as crianças forem ler e/ou 

escrever registros cifranávicos, motivo pelo qual é que indispensável que elas 

realizem várias atividades com as Fichas Numeraladas utilizando o QVL, bem como 

interajam com as Cartelas numeraladas.

Outra implicação pedagógica é a necessidade que as crianças entrem em 

contato com números de diferentes magnitudes, de modo que elas possam compará-

los e entender, mediante hipóteses, as regularidades do Sistema Cifranávico, bem 

como aprender as ordens e das classes do SC.

É imprescindível que, no seu planejamento visando à cifranavização, o 

educador matemático preveja o trabalho em dupla, trio ou quarteto, visando a 

oportunizar que as crianças troquem experiências e percepções, ampliando seu 

universo conceitual, principalmente as que estão em fases diferentes: a interação é 

fonte de aprendizagem para todas elas!

O educador matemático, portanto, durante a sua atuação profissional precisa 

questionar, ter paciência e coordenar a aprendizagem, instigando e sintetizando as 

ideias discentes, uma vez que seu papel é auxiliar a elaboração do conhecimento 

matemático dos estudantes, o qual acontece individualmente – cada pessoa tem 

seu ritmo – e coletivamente.

Considerando que a cifranavização é a aprendizagem da notação numérica 

no âmbito do Sistema Cifranávico e das operações fundamentais que o utilizam, 

no próximo texto, abordarei aspectos referentes à leitura e escrita dos registros 

cifranávicos nas operações fundamentais, ressaltando, mais uma vez, a importância 

da oralidade – escuta e fala – nesse aprendizado. 

Ou seja, o ler e o escrever, não somente fazem parte da Educação 

Matemática, mas influenciam na aprendizagem do calcular. O fato de essa atividade 

poder ser realizada apenas mentalmente (“de cabeça”) não significa que ela não 

seja representada. 
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CONVERSAS INICIAIS SOBRE A ESCOLARIZAÇÃO DE ADOLESCENTES

mento escolar dos alunos nesse ciclo de vida é essencial para a área da Educação, 

pois conhecer e compreender esses aspectos podem auxiliar na formação inicial e 

continuada de professores no que se refere ao conhecimento acerca de quem é esse 

discente na transição da infância para adolescência. 

Sabemos que o ensino e a aprendizagem estão associados às relações 

interpessoais e à motivação dos discentes. A motivação para a participação ativa 

na escola está ligada a vários aspectos entre eles o social, bem como as percepções 

desses alunos acerca de seus sentimentos, comportamentos e atitudes na sala de 

dimensões psicológicas e subjetivas, inclusive trazendo implicações para a autoestima 

do discente e os processos de ensino e aprendizagem na escola (ANTUNES, 1999).

A pesquisa sobre a adolescência pode contribuir no âmbito acadêmico 

e social para a compreensão acerca dos processos de ensino, aprendizagem e 

desenvolvimento nesse ciclo de vida. 

O objetivo desse trabalho é: Analisar as concepções de professores do 5° ano 

do Ensino Fundamental sobre as características da adolescência e as práticas peda-

gógicas que adotam.

CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA DE UMA EXPERIÊNCIA EMPÍRICA

Na pesquisa qualitativa podem ser usados vários caminhos e instrumentos de investi-

Na pesquisa exploratória temos como objetivo principal uma aproximação 

com o problema investigado com a intenção de ter mais familiaridade com o objeto 

análises de exemplos que possam facilitar a compreensão (GERHARD; SILVEIRA, 
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2009). Como instrumento de pesquisa utilizou-se o questionário, o qual era com-

posto de perguntas abertas, que foram respondidas por extenso pelos participantes 

do estudo. 

O uso do questionário tem suas vantagens e desvantagens: por um lado, se 

tem mais segurança e liberdade nas respostas por ser anônimo, além da pessoa ter 

mais tempo para responder com calma; por outro lado, não se tem a possibilidade 

de auxiliar em perguntas mal compreendidas além de possíveis problemas com a 

devolução (GERHARD; SILVEIRA, 2009).

cácia e validade. Faz-se necessário considerar os tipos de perguntas e sua organi-

zação, existem três tipos de questões: as fechadas, abertas e mistas. Nas questões 

fechadas, o informante escolhe uma resposta dentre uma lista predeterminada; nas 

abertas, pode-se responder livremente; e, nas mistas, o informante pode escolher 

uma opção predeterminada ou responder livremente na opção outros (GERHARD; 

SILVEIRA, 2009).

O questionário era composto de questões fechadas, abertas e mistas. Esse 

instrumento buscou coletar concepções dos professores acerca dos discentes na 

fase da adolescência, bem como elementos acerca dos processos de ensino e apren-

dizagem. Os participantes da investigação foram pedagogos que atuam como do-

centes do 5º ano do Ensino Fundamental da rede pública de ensino. 

Nesse trabalho, os dados dos questionários foram organizados e posterior-

mente analisados com base na análise do conteúdo. A análise de conteúdo consiste 

em um procedimento metodológico que pode ser usado para analisar diversas men-

sagens coletadas por meio de diferentes instrumentos de coleta. As etapas para a 

análise são: pré-análise, exploração do material e o tratamento dos resultados e 

a 

priori

CONCEPÇÕES DE ADOLESCÊNCIA

Nesse tópico, serão apresentadas as concepções de adolescência. Inicial-

mente, apresentaremos essas concepções associadas aos contextos históricos e, 

publicações nacionais.  

Os processos de ensino e aprendizagem na adolescência:
concepções docentes

Rafaela Trindade Gomes e Géssica Fabiely Fonseca

361APRENDIZ, DOCÊNCIA E ESCOLA: novas perspectivas
Paulo Meireles Barguil (Organizador)

A concepção de adolescência no senso comum está relacionada a compor-

tamentos rebeldes ou de resistências às normas sociais, familiares e escolares. As 

de convivência ou trabalho pedagógico direcionado ao adolescente, pois essa etapa 

da vida estaria interligada a crises ou períodos turbulentos para o sujeito e para os 

que convivem com o adolescente (FROTA, 2007).

No século XIX, o termo adolescência se referia à transição para a idade 

adulta. A adolescência se referia a período curto. A partir do século XX, a expansão 

temporal da escolarização trouxe implicações para a concepção de adolescência 

(COUTINHO, 2009).

A concepção de adolescência está relacionada ao contexto social e histórico. 

Nas palavras de Coutinho (2009, p. 138):

Entretanto, considerando a adolescência uma experiência subjetiva 
peculiar a nossa cultura, não devemos deixar de levar em conta as 
inúmeras variáveis que podem estar operando e marcando diferenças e 

locais. Assim, a teorização e a investigação sobre a adolescência é cara 
a nossa cultura porque expressa determinadas singularidades de uma 
organização social, mas também é uma tarefa delicada pelo risco de 
produzir ideais a serviço da reprodução de determinadas normas sociais 
hegemônicas, da exclusão da diferença e da neutralização da palavra dos 
próprios sujeitos adolescentes.

A adolescência não remete apenas às questões biológicas demarcadas pela 

quica e subjetiva. Na adolescência, os aspectos de socialização envolvem diversas 

instâncias para além da família, ocorre, portanto, uma ampliação de grupos sociais 

e emerge uma ação autônoma e transformações para o ser adolescente e estudante 

(COUTINHO, 2009).

Frota (2007) apresenta uma concepção de adolescência relacionada, por um 

período de formação e inserção no mercado de trabalho.

Algumas vertentes de pesquisa sobre a periodização do desenvolvimento 

gicas relacionada à puberdade como preparação hormonal e as transformações se-

xuais (FROTA, 2007; SCHOEN-FERREIRA; AZNAR-FARIAS; SILVARES, 2009).
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de vida, não se restringindo a um período de transição entre infância e vida atual. 

que transformam o ser adolescente nas diversas sociedades (SCHOEN-FERREIRA; 

AZNAR-FARIAS; SILVARES, 2009). 

O desenvolvimento psicológico na adolescência ressalta a centralidade das 

dimensões culturais, sociais e históricas na constituição da adolescência (OZELLA, 

2003; FROTA, 2007). 

desses sujeitos rebatem nos processos psicológicos, habilidades e competências 

cognitivas (FROTA, 2007). Para Coutinho (2009), os adolescentes precisam enfrentar 

práticas que os anulam, como alguns modelos de educação, ele fala que a educação 

deve estar a serviço da vida e da invenção continua.

As mídias, por vezes, mostram uma imagem estereotipada dos adolescentes, 

determinando maneiras de agir e bens a serem consumidos. Soma-se a isso o fato 

do alongamento desse período no contexto atual. Nesse sentido, a ação crítica e 

social e na constituição de uma identidade. A escola como espaço de aprendizagem 

e socialização pode apresentar ferramentas que os auxiliem na resolução de 

crítica acerca da sociedade (OZELLA, 2002; FROTA, 2007).

  O estudo de Roehrs, Maftum e Zagonel (2010), realizado em uma escola 

estadual de Curitiba, apresenta as concepções de docentes acerca do aluno no ciclo de 

vida denominado de adolescência. Os resultados da investigação foram organizados 

em quatro categorias temáticas. Uma das categorias apresenta a adolescência como 

etapa de transição para o mundo adulto. Os docentes explicitaram suas ideias sobre 

as características desse ciclo de vida elencando as transformações corporais. Esse 

período é relacionado à diferenciação de expectativas e exigências sociais e escolares 

ressaltando as responsabilidades dos alunos na adolescência. 

A adolescência é vivenciada de maneira diferente pelos sujeitos, podendo 

variar a idade de inicio e término desse período. É válido ressaltar ainda que a 

adolescência recebe influências do contexto cultural, social e político. Pode-se afirmar 

a especificidade da adolescência e suas marcas sociais e histórias na constituição de 

subjetividades e seres singulares. Essas especificidades da adolescência trazem 
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implicações para a atuação profissional na escola (ROEHRS; MAFTUM; 

ZAGONEL, 2010).

No próximo tópico serão aprestados aspectos relacionados ao adolescente 

nos processos de ensino e aprendizagem.

A ADOLESCÊNCIA E OS PROCESSOS DE ESCOLARIZAÇÃO

Nesse tópico, serão apresentados elementos teóricos para a compreensão 

suas implicações para a formação e prática docente.

para os processos de escolarização. Gutierra (2005) alerta para a responsabilidade 

pedagógica do docente na proposição de situações de ensino que motivem os 

discentes adolescentes. O autor expressa que alcançar essa motivação esbarra nas 

representações identitárias da adolescência como momento para diversão. Essas 

representações minimizam a construção de processos de ensino e aprendizagem 

aprofundamento de estudos no ensino superior. 

O estudo de Costa, Lima e Pinheiro (2010) apresenta uma análise acerca dos 

processos de escolarização de adolescentes no ensino fundamental e no ensino 

médio matriculados em escolas particulares de Fortaleza- CE. A análise das rela-

aprendizagem, ausência de motivação, diferenças na percepção e atenção às aulas. 

O estudo apresenta ainda, a dissociação do conhecimento escolar com as experiên-

cias de vida dos adolescentes como um dos fatores negativos para a escolarização 

desses sujeitos (COSTA; LIMA; PINHEIRO, 2010). 

tribuir para o planejamento e prática educativa nesse período. A escola precisa 

(COSTA; LIMA; PINHEIRO, 2010).

acerca das estratégias de ensino utilizadas e se essas são condizentes com a 

heterogeneidade dos discentes na adolescência. Por outro lado, ressalta-se a ação 

ativa do aluno adolescente como sujeito de aprendizagem. Portanto docentes e 
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discentes interagem para materializar os processos de ensino e aprendizagem 

(COSTA; LIMA; PINHEIRO, 2010).

Na investigação de Coutinho (2009), em uma escola pública de Duque de 

Caxias-RJ, o autor realizou um trabalho de acompanhamento de adolescentes 

estudantes do 9° ano do Ensino Fundamental. Nessa pesquisa ressaltam-se as 

aprendizagem e inclusão social.

No contexto das políticas públicas educacionais, faz-se necessário 

compreender a Educação como um dos caminhos para a formação de crianças, 

adolescentes e jovens. Nesse sentido, a ação docente é essencial para o planejamento 

de oportunizar diversas vivências relacionadas aos conhecimentos socialmente 

valorizados e aos bens culturais (COUTINHO, 2009). 

No trabalho educativo com adolescentes, os professores expressam a sensação 

de “despreparo” para mediar o processo de aprendizagem. De um lado, os professores 

não sabem como agir pedagogicamente para motivar os adolescentes, por outro, tais 

discentes podem se sentir “desamparados” no que se refere à construção de sentidos e 

adolescentes (COUTINHO, 2009; LOCATELLI; BZUNECK; GUIMARAES, 2007).

É preciso não apenas ver o discente adolescente, mas também o meio ao qual 

ele pertence. Esse sujeito da escolarização tem elos com a escola e grupos sociais 

contextos sociais e econômicos também pode revelar a falta de recursos, informações 

acerca dos aspetos psicossociais do adolescente, lacunas na organização da escola e 

nos diversos espaços de inserção social (ROCHA; GARCIA, 2008).

A ausência de propostas pedagógicas condizentes com a realidade social 

dos adolescentes pode ocasionar processos de exclusão e evasão escolar.  Diversos 

fatores podem direcionar o adolescente para a não-continuidade dos estudos, 

entre eles podemos citar: a organização pedagógica da segunda etapa  do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio, aspectos sociais e econômicos, necessidade 

de ingresso no mercado de trabalho, situações de estigmatização e preconceito 

(ALAMINOS, 2005).
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Com o mundo cada vez mais globalizado, por vezes, o saber escolar é 

desvalorizado, muitas das informações prestigiadas pelos discentes podem ser 

encontradas fora dos muros da escola (COSTA; LIMA; PINHEIRO, 2010).

Diante de tantos impasses, o professor precisa em sua prática dispor de ha-

bilidades para lidar com esses discentes, ser capaz de compreender as demandas 

desses alunos e planejar atividades condizentes com a escolarização na adolescên-

cia. Os adolescentes têm algo a contribuir com suas opiniões e ideias. É importante 

atentar para as relações interpessoais do docente e do discente na construção do 

conhecimento escolar (GUTIERRA, 2005).

De acordo com a investigação de Oliosi, Assunção, Sant`ana (2009), os 

adolescentes passam a gostar mais do ambiente escolar quando estão com 

os amigos ou fazem novas amizades. A amizade com os pares se constitui 

um dos fatores que interfere na motivação e permanência do adolescente no 

contexto escolar.

A amizade permeia toda a vida social dos indivíduos, na adolescência, ela 

centes de diferentes classes sociais estabelecem interações com os pares (OLIOSI; 

ASSUNÇÃO; SANT`ANA, 2009). Sendo assim, a escola é mais do que um local de 

aprendizagem, é também um ambiente de convívio social, onde os adolescentes 

constroem laços afetivos de acordo com suas escolhas pessoais, lugar também de 

construção de identidade.

De acordo com o estudo de Roehrs, Maftum e Zagonel, (2010), os grupos 

formados influenciam no desenvolvimento dos adolescentes. A constituição 

desses grupos tem como critérios a identificação com as especificidades e 

peculiaridades. A inserção nos grupos sociais pode contribuir para a auto-

estima e motivação  dos discentes no contexto escolar. Esses aspectos são 

visíveis em nossa sociedade, os adolescentes se sentem fortalecidos junto ao 

seu grupo de amigos e recebem mais encorajamento em ultrapassar barreiras 

e encarar desafios.

No próximo tópico, apresentaremos os resultados da investigação acerca 

das concepções de professores que atuam no 5º ano do Ensino Fundamental 

sobre a adolescência como ciclo de vida e suas implicações para os processos de 

ensino e aprendizagem.
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OS ADOLESCENTES NA ESCOLA: CONCEPÇÕES DOCENTES

dos docentes sobre a adolescência foi o questionário. Os critérios de seleção dos 

participantes foram: acessibilidade, adesão, ter a licenciatura em Pedagogia e atuar 

nas turmas do 5º ano do Ensino Fundamental. A pesquisadora entregou os questio-

nários para os docentes na 1ª semana de novembro de 2016. O recolhimento dos 

instrumentos aconteceu na semana seguinte.

Participaram da pesquisa quatro docentes, todos formados em Pedagogia 

pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. A professora número 01 , 

do sexo feminino, é concursada do município de Natal-RN e atua como pedagoga há 

17 anos. A professora número 02, do sexo feminino, possui pós-graduação na UFRN, 

concursada do município de Natal-RN e atua como pedagoga há mais de 20 anos. 

O professor número 03 é do sexo masculino, possui pós-graduação em Educação 

realizada na UFRN, é concursado e atua como pedagogo há 09 anos. A professora 

número 04, do sexo feminino, cursa pós-graduação na UFRN e atua em uma 

instituição privada como professora há 02 anos.

As respostas dos participantes foram separadas e organizadas em 

duas categorias, na primeira: Concepções, relações pedagógicas e o aluno na 

adolescência. Essa categoria corresponde à concepção de adolescência, a relação 

alunos. A segunda categoria: Formação e prática docente e os processos de ensino e 

aprendizagem na adolescência evidencia as dimensões da formação e atuação dos 

professores em relação aos seus alunos adolescentes, elencando questões como o 

planejamento, autores que tratam da adolescência que foram estudados durante a 

em sala de aula e apresentam suas propostas de intervenções na sala de aula.

No tópico a seguir serão apresentados os dados e as análises referentes a 

primeira categoria.

Concepções, relações pedagógicas e o aluno na adolescência

Os participantes entendem adolescência como um período de transição 

entre infância e vida adulta, com transformações físicas e emocionais. 

No excerto abaixo a concepção de adolescência é explicitada a partir das 
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diretrizes legais acerca da periodização do desenvolvimento psicológico 

com idades determinadas.

Bom, adolescência, de acordo com a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), é o período que se estende dos 10 aos 19 anos de idade [...] Já o 

compreendido entre os 12 e os 18 anos de idade. (Professor 03).

Nas palavras do professor 03, o período da adolescência no que se refere 

às faixas etárias é diferenciado na perspectiva da OMS e do ECA. Nesse sentido, 

compreender essa fase de desenvolvimento não se restringe aos aspectos biológicos 

A concepção do professor 03 ressalta ainda os aspectos psicossociais do 

ser adolescente no contexto da família e da sociedade como um todo. O professor 

desenvolvimento psicológico desse sujeito.

O conceito de adolescência não engloba apenas transformações físicas, 
mas também todo o processo de mudança e adaptação psicológica, fami-
liar e social a essas transformações. (Professor 03).

transformações físicas e psicológicas, bem como as interferências do contexto so-

cronológica, mas também como uma fase que está sendo sempre reconstruída de 

acordo com o tempo (FROTA, 2007).

adolescentes. No trecho a seguir, o professor ressalta os aspectos pessoais e psico-

lógicos da docência nas interações dos professores e alunos e a socialização: 

Às vezes um pouco difícil, mas é preciso muita sabedoria. Muitos motivos 
levam os alunos a serem pessoas difíceis. (Professor 01).

Na sala de aula, são construídas relações dos alunos e professores. Tais relações 

processos de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, o olhar diferenciado do docente 

com relação à socialização como aliada do ensino e aprendizagem nessa etapa:

Buscamos ter uma boa interação com eles, por sabermos que essa fase 
da vida é de transformação física e psíquica, dessa forma procuramos 
estar sempre orientando os alunos com relação à importância de se 
socializarem. (Professor 01). 
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Na relação dos discentes e seus pares, foi frisada a resolução de conflitos 

como um dos fatores que interfere nos processos de escolarização dos adoles-

centes. Esses conflitos podem estar relacionados aos elementos das vivências 

desses discentes:

Claro que tem dias que um menino briga com o outro verbalmente 

menina da sala, mas são fatos normais do cotidiano de um adolescente. 
(Professor 04.)

dos alunos no contexto escolar: relações familiares, envolvimento com drogas, 

participação e interação com os pares, bem como os percursos da escolarização na 

infância e seus rebatimentos para os processos de ensino e aprendizagem:

ou por brigas. Processo de divórcio, envolvimento com drogas e ainda o 
jovem não ter tido desde a infância a atenção devida e a educação ade-
quada. (Professor 01). 

Diante de tantos fatores apresentados pelos professores e como foi 

e vivências. O professor 04 apresenta o fator da orientação familiar e da ausência 

de motivação no contexto escolar como barreiras na educação dos adolescentes:

O fato de a adolescência ser uma fase de mudanças acredito que todos os 

não gostar da escola que estão, querer fazer algo e não poder, além dos 
fatores hormonais. (Professor 04).

No tópico a seguir serão apresentadas as concepções dos docentes referentes 

à segunda categoria de análise.

Formação e prática docente e os processos de ensino e aprendizagem 
na adolescência

Os professores relatam a centralidade dos planejamentos para a seleção de 

estratégias metodológicas para potencializar a aprendizagem dos adolescentes. 

Foram citadas também questões referentes aos meios de promover a socialização 

entre alunos de faixas etárias diferentes da mesma sala. Soma-se ainda a utilização 

de temáticas que despertem a curiosidade dos alunos relacionada às transformações 
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que ocorrem no corpo como propulsor para as temáticas e participação dos 

discentes nas aulas.

Como a adolescência é uma fase que também o corpo muda na sala de 
aula existem muitas dúvidas a respeito desse assunto, então dentro do 
componente curricular de ciências ministro aulas sobre sexualidade, re-
produção, mudanças no corpo é uma aula muito rica, porque os discentes 
participam muito e se envolvem com os temas discutidos. (Professor 04). 

Utilizar as próprias curiosidades dos alunos para se pensar a aula é algo muito 

cidades da adolescência. Além de direcionar o planejamento, essa contextualização 

favorece a participação da turma além de contribuir para o entendimento acerca 

Com relação às questões da adolescência, tenta-se implementar assun-
tos/textos no sentido de reduzir os agravos aos quais os adolescentes es-
tão expostos. (Professor 01). 

Diante dos problemas sociais existentes em nossa sociedade, a preocupa-

ção em relação aos perigos que os adolescentes estão expostos é válida, uma vez 

que, por curiosidade ou para impressionar o grupo o qual faz parte, esses indiví-

duos possam vir a se envolver em situações de vulnerabilidade social, bem como na 

utilização de entorpecentes ou atos infracionais. É preciso falar abertamente sobre 

determinados assuntos, como drogas e violência entre outros, uma vez que esses 

assuntos podem não ser abordados no contexto familiar.

Segundo Coutinho (2009), a tarefa de educar os jovens se torna cada vez mais 

diversas vezes, podem não explicitar a noção de preparação para esse tipo de atuação.                                                                                                                  

 De forma geral, os informantes não estudaram durante sua formação sobre 

ções de Paulo Freire acerca do diálogo como uma importante ferramenta no traba-

lho com adolescentes. O professor 03 fala sobre leituras complementares no âmbito 

da formação em Pedagogia:

Não me recordo de discussões sobre a adolescência na graduação. O 
pouco que conseguimos compreender foi em leituras alternativas. Um 
exemplo é o livro de Rubens Alves “E aí? Cartas aos adolescentes”. Nele, o 

perdê-los de vista. (Professor 03). 
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cência rebate na formação e prática do professor. Nas experiências pedagógicas 

com esses alunos que estão na fase de transição faz-se necessário compreender as 

dades da aprendizagem na adolescência. 

No que se refere aos aspectos didáticos e pedagógicos, as principais metodo-

logias de ensino utilizadas pelos professores são: livros, sala de leitura, informática, 

vídeo, aula expositiva, pesquisa, leituras diversas, trabalhos em grupo e individuais, 

discussões e debates dirigidos entre outros.

A metodologia está ligada aos temas trabalhados, assim como, aos 
objetivos a serem alcançados. (Professor 03).

pesquisas na internet, trabalhos em grupo. (Professor 04).

Quanto às metodologias apontadas, diante do mundo cada vez mais globa-

lizado e com tecnologias mais avançadas e ao alcance do aluno, é importante que o 

professor traga elementos e recursos modernos como suportes para o ensino. Essas 

estratégias podem tornar as aulas mais dinâmicas e relacionadas ao contexto do 

aluno na adolescência.

por turma, personalidades e estilos diferentes, discentes que dispersam a atenção 

em sala de aula.

momento das explicações, dos debates em sala. (Professor 03).

A difícil arte de lidar com a família destes. (Professor 01).

No que se refere aos pontos positivos no trabalho com adolescentes, os pro-

fessores 01 e 04 evidenciam a conquista mediante a conversa, o desejo de aprender, 

disposição, interatividade.

A conquista através de conversas com eles. (Professor 01).  

Eles são bem tranquilos, ajudam, participam, acolhem as ideias das pro-
fessoras. (Professor 04).
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Os participantes da pesquisa concebem os alunos na adolescência como es-

tudantes participativos, tranquilos, com desejo de aprender além de demonstrar 

receptividade às propostas pedagógicas.

Em situações de comportamento diferenciado por parte de algum aluno 

uma das professoras disse que tem diversas possibilidades de intervenção, mas não 

queixas e reclamações, buscando sempre uma solução para intervir, e, se for o caso, 

encaminha para uma conversa com a coordenação e para a família. 

Estamos sempre fazendo uso do diálogo, ouvindo suas queixas, reclama-
ções e buscando soluções para intervir. (Professor 02).

Acredito que a melhor maneira de interver dependendo do caso é chamar 
a família para conversar e passar a realidade do aluno em sala de aula 
juntamente com a equipe pedagógica e professores, para que juntos 
possamos ajuda-lo. (Professor 04). 

Dois professores informaram que a escola que eles atuam possuem projetos 

voltados para os adolescentes, porém não relataram quais são e como funcionam, 

e outros dois que as escolas nas quais atuam não possuem. Uma das professoras 

relatou a necessidade de um olhar especial para os discentes adolescentes.

Diretamente não, mas existe todo um olhar especial com os adolescentes. 
As professoras observam muito e qualquer algo que nos chamam a aten-
ção levamos à coordenação para tentar ajudar o discente. (Professor 04).  

Foi percebido que os professores utilizam como principal ferramenta na 

relação professor-aluno. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a pesquisa, podemos perceber que as concepções dos professores 

do 5° ano do Ensino Fundamental possuem sobre adolescência remetem à 

adolescência como um período de transição entre infância e vida adulta com 

transformações físicas e psicológicas. Dentre os sentidos atribuídos a essa fase 

da vida, os professores ressaltam a necessidade de um olhar diferenciado para 

o planejamento e práticas pedagógicas para o discente adolescente, bem como 

atentar para o contexto histórico, social, cultural e econômico e suas interfaces com 

o ensino e a aprendizagem escolar. A análise das concepções sobre a adolescência 
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evidenciou que as crenças e representações docentes trazem implicações para as 

práticas pedagógicas desses professores.

Os resultados apresentam os caminhos dos processos de ensino e aprendiza-

gem nesse ciclo de vida, além da visão geral das representações do trabalho peda-

gógico direcionada ao adolescente. Os resultados apontam, ainda, para as relações 

família e escolarização dos alunos na adolescência. 

Os dados revelam ainda que esse tema é pouco estudado na formação inicial 

de pedagogos. Evidenciam-se a pertinência de questões psicológicas e ao desenvol-

vimento do adolescente como temática emergente na Psicologia da Educação para 

a formação acadêmica dos pedagogos.

Essa pesquisa ressalta a concepção de professores, o que pode ser apontado como 

uma das lacunas dessa investigação. Como sugestão para próximas pesquisas aponta-se 

para a participação dos discentes adolescentes como participantes da investigação com o 

uso de outros instrumentos de coleta de dados, como entrevistas e observações. 
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EDUCAÇÃO SELF-SERVICE
Eduardo Loureiro Jr
(01/novembro/2007)

Coisa chata é estudar o que não se gosta. Imagine ensinar o que não se gosta. 

Essa educação que não se gosta é o que domina em todos os níveis de ensino. 

Enquanto isso, toda hora de almoço, os self-services lotam e ninguém reclama de 

nada. Que tal usar a sistemática do self-service na educação?

Os professores ofereceriam apenas cursos de seu interesse, os alunos 

escolheriam apenas aqueles de que gostassem e o sistema de ensino gerenciaria 

os saberes dos professores e os percursos dos estudantes, propiciando 

intercâmbios entre instituições. Sempre que quisessem, os alunos (ou seus pais) 

poderiam fazer uma solicitação de reconhecimento de aprendizado, obtendo 

um certificado ou diploma.
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A VELHA INFÂNCIA
Eduardo Loureiro Jr
(05/outubro/2008)

Acordei com as vozes de minha mãe e de minha avó. É muito diferente de 

acordar com despertador ou com sons cotidianos, mesmo naturais, como o vento 

na janela ou passarinhos no telhado. Acordar com vozes familiares, ancestrais, é 

como acordar com o próprio Tempo: acorda-se no passado da mãe que é a avó, no 

Então acordei com a voz de minha avó antes mesmo de minha mãe nascer, 

eu for pai. Quando se acorda assim, não se pensa no dia, no mês ou no ano. É-se um 

com o Tempo passadopresentefuturo. É preciso acordar assim pra confortar nova-

mente a desconfortável sensação de que, quanto mais o tempo parece passar, mais 

eu me sinto menino.

que era só porque eu não tinha tido uma infância à qual quisesse retornar. A 

impressão agora é de que envelhecer é caminhar para a própria infância. A infância 

é retornável. O que não se pode é voltar para aquela velhice menina.

Sinto minha infância tão iminentemente próxima que qualquer dia desses 

começarei a andar em muros, trepar em árvores, quebrar braços e pernas, beijar 

passando de trás para adiante. Posso, a qualquer momento, perder a maioridade 

que já tinha aos 7 anos. Estou pronto para reganhar a virgindade, dar e receber o 

primeiro beijo.

Só não me queiram de volta à escola. Minha bunda já cumpriu a sua cota em 

carteiras de madeira. Quero os pés descalços na grama e na areia. Quero a coragem 

de querer o que eu quero e não o que eu acho que deveria querer. Quero a vida mes-

mo, ao vivo, sem protelação. Ser o que sou hoje, e o que fui sempre e o que serei 

quando. Provocar a adultice para além do “porque não”: por que “porque não”? Por 

que não “pode, sim”?

Mãe e Vó falam despreocupadamente, às 8 da manhã, sem saber que este 

será o primeiro som que um de seus descendentes malucos ouvirá, e que isso o 
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A velha infância
Eduardo Loureiro Jr

fará querer viver uma vida de sonhos, sem limites, sem concessões à tristeza, sem 

meios-termos.

Sim, a vida pode ter tapioca sabor beijo-na-boca no café da manhã, o banho 

de mar pode ser banho de amar, o baião-de-dois com paçoca, carne de sol, macaxeira 

e ovo mexido pode ser comido com o baião-de-muitos da família reunida, o cochilo 

da tarde pode ser com rede armada no caramanchão, o pôr-do-sol pode vir com Lua 

Cheia, o céu pode ser estrelado e a boa noite pode terminar com um boa-noite 

cochichado ao ouvido.

À medida que essa infância se aproxima, meus cabelos vão gestando cachos, 

minha cabeça vai formando raios, meus pensamentos vão ganhando ondas, minhas 

ideias vão criando mares e eu quero mais é navegar – em barquinho de papel, de 

preferência.

Até o dia em que eu desmorrer, entrar por um buraco parecido com o que eu 

nasci e descobrir que do lado de lá da vida existe uma vida do tamanho da vida que 

a gente sonhou aqui.
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TROMBONE E CIÚMES
Eduardo Loureiro Jr

(02/janeiro/2011)

Ano novo, vida nova. Resolvi aprender a tocar trombone.

– O senhor não prefere botar a boca na gaita? – sugeriu a secretária da Escola 

de Música. – É mais simples.

– Fico com o trombone mesmo, obrigado.

Já o professor advertiu:

– Não é um instrumento fácil, os alunos costumam dar com a língua nos dentes.

– Grato pelo conselho, professor, mas vou correr o risco.

Não sei se o leitor tem o mesmo defeito neurológico que eu, mas, quando co-

meço a ouvir uma música instrumental, ouço uma voz – inexistente para as demais 

pessoais – que vai recitando palavras que se encaixam na melodia da música.

Durante minha primeira aula de trombone, por exemplo, os sons que emiti – 

Quase todas as mulheres ciumentas erram o alvo de seus ciúmes: seus ho-

mens, maridos, namorados estão interessados em uma pessoa e elas pensam que 

eles estão interessados em outra. Porque homem está sempre interessado em mais 

de uma mulher ao mesmo tempo, e ainda não me apareceu nenhum para me dizer 

o contrário de forma convincente. Nem que seja um interesse passageiro, por uma 

moça também passageira, vestindo uma minissaia minusculamente passageira e 

com um gingado deslumbrantemente passageiro. Então as mulheres têm razão em 

sentir ciúmes, mas o próprio ciúme obscurece a mira do olhar e elas erram o alvo. O 

marido gosta é da moça de óculos, o namorado se excita é com a falsa magra, e as 

O ciúme é um sentimento que desvaloriza a própria mulher diante de seu 

parceiro, não apenas pela irritação que é ter alguém ciumento ao seu lado, mas por-

que, principalmente, é insuportável ter alguém burro, completamente tapado, por 

perto. E o ciúme que erra o alvo é de uma burrice indesculpável. A mulher lá, com 
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era com sicrana e não com fulana”. Mulher ciumenta ainda vai, mas mulher burra de 

ciúme não dá. Porque mulher só acerta na mega-sena do ciúme se jogar muitos car-

tões de muitos números, ou seja, se tiver ciúme de muita gente. Aí das vinte de que 

ela tem ciúmes, está sujeita a acertar umazinha em que o companheiro também 

esteja interessado. Agora tem homem que acha ainda mais insuportável esse ciúme 

de múltipla escolha em que a mulher ciumenta marca todas as alternativas. Mulher 

ciumenta só dá certo se for neuroticamente ciumenta com um homem neurotica-

mente galinha. Ela tem ciúme de todas e ele se interessa por todas. Casal perfeito, 

feitos um para o outro.

Mas mesmo essas erram, de certa forma, o alvo. Porque só existe uma 

mulher de quem uma mulher deveria sentir ciúmes: dela mesma no tempo em que 

conheceu seu bem-amado. Porque, no fundo, é essa mulher pela qual o homem tem 

permanente interesse: sua amada no momento em que a conhece. E, no momento 

em que o homem conheceu sua mulher, ela não tinha ciúmes dele. Por isso que 

a melhor forma da mulher garantir que não terá motivos para ter ciúme é largar 

mão do ciúme antecipadamente. Assim ela será mais parecida com a mulher que 

despertou interesse de seu parceiro. E serão felizes para sempre.

Essas palavras estavam em meus ouvidos enquanto eu botava a boca em 

meu trombone quando o professor interrompeu minha clariaudiência para dizer 

que a aula tinha acabado.

– Eu levo jeito, professor?

– Quando você sair da classe, repare bem no rosto de quem está na sala de 

espera. A expressão deles dirá se você os aborreceu ou agradou. Até a próxima aula.
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AULAS, PRA QUE VOS QUERO?
Eduardo Loureiro Jr

(30/janeiro/2011)

As férias escolares estão acabando. A maioria das escolas retomará as aulas essa 

semana. Benza Deus! Benza Deus! Benza Deus! Esse monte de delinquentes desocupa-

dos que invadiu as ruas, praças, praias e shoppings da cidade retornará à sua reclusão.

Não é preciso ser nenhum gênio para perceber a semelhança entre locais de 

trabalho, prisões e escolas. Nesses três espaços institucionais, depois que a pessoa 

autoridades da instituição: patrões, policiais e professores.

Assalariados, presidiários e alunos recebem tratamentos levemente diferen-

ciados, de acordo com o grau de incômodo que causam para a sociedade.

Os assalariados são aqueles que, se não estivessem trabalhando, estariam 

na ociosidade, coisa não vista com bons olhos em nossa sociedade. Como seu 

pecado não é crítico, é mais um desconforto do que uma ameaça, os ex-preguiçosos 

recebem o incentivo do salário. O valor é, na maioria das vezes, abaixo do que o 

merecido pelo trabalho realizado, mas pelo menos o ex-vadio recebe alguma coisa 

pelo tempo que lhe foi tomado. 

Os presidiários cometeram alguma espécie de crime, por leve que seja, então 

podem incorrer novamente em delito. Mas como a sociedade não é de todo má, 

dá como consolo ao preso todas as refeições. Assim como o assalariado, o preso 

também é bancado pela instituição.

Os alunos são os mais perigosos. As escolas públicas o tratam como um 

presidiário em regime semi-aberto. Não porque sejam menos ameaçadores, mas 

porque o máximo de tempo que os aguentam em suas dependências é oito horas 

por dia. A quantidade de delinquentes infanto-juvenis é tão grande que as escolas 

públicas não dão conta. Desesperados para se livrar desses pequenos criminosos 

por pelo menos algumas horas por dia, muitos pais pagam, e caro, a instituições 

particulares para terem um pouco de sossego.

– Qual o perigo de crianças e adolescentes? – o leitor ingênuo deve estar se 

perguntando, ou pior, me perguntando...
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Assalariados e presidiários estão em recuperação por crimes que cometeram 

contra a propriedade. Os assalariados, quando preguiçosos, não colaboravam para 

a produção. Os presidiários, quando malandros, roubavam aquilo que outros produ-

ziam. As crianças tanto não produzem coisa alguma quanto roubam pais, tios, avós 

e quem quer que os leve para os passeios comuns nas férias. É sorvete, é pipoca, 

é sanduíche, é bombom, é brinquedo, é sapato, é roupa, é eletrônico... é um mi-

ni-inferno econômico. O pai assalariado corre o risco de virar um pai presidiário se 

atender todos os quereres desses marginais de metro, metro e meio.

As férias escolares são tão longas apenas porque os pobres professores não 

aguentariam o estresse de serem submetidos a crianças e adolescentes na mesma pro-

porção que supervisores e carcereiros são expostos a assalariados e presidiários. As duas 

férias anuais são carnavais prolongados e fora de época de que só participam – no qual 

só se divertem – pessoas com até 15 anos de idade. É uma ofensa a todos os demais, 

que não foram convidados para o baile, mas foi a maneira que se encontrou, até ago-

ra, de lidar com essa deliquência natural pela qual todos nós passamos.

Talvez por isso muitos adultos sejam tão tolerantes com esses pequenos 

degenerados: eles se lembram que já cometeram crimes semelhantes e que, se 

não foram condenados, também não têm o direito de condenar os fora-da-lei de 

netos para fazer um revival e entregam-se à bandalheira junto com os pequenos. 

E vá algum adulto realmente adulto, daqueles que se penitencia diariamente pela 

infância e adolescência cometidas, reclamar da licenciosidade que estão crianças e 

adultos-criança a praticar... o pessoal vira uma fera, mostra os dentes, arregaça os 

muques e quer brincar de boxe.

Eu, que por sorte ou por mérito, escapei do escritório e da prisão, tenho mesmo 

vontade, durante as férias escolares, de me assalariar e, além das oito horas diurnas, 

pegar plantões todas as noites, só para evitar os encontros e potenciais confrontos 

Tem horas que chego mesmo a desejar o meu próprio encarceramento – desde que 

seja em cela especial, claro, com direito a banheiro privativo e internet – em vez de 

me sujeitar a cenas de puro vandalismo consumadas por esses bandos de meninos 

e meninas desocupados e malfeitores.

dias, respirando fundo, bem fundo, contando até dez, até cem, até mil, pedindo 



384 APRENDIZ, DOCÊNCIA E ESCOLA: novas perspectivas
Paulo Meireles Barguil (Organizador)

Aulas, pra que vos quero?
Eduardo Loureiro Jr

a Deus paciência, oferecendo o calvário a algum santo em prol das almas necessi-

tadas. Meus cinco meses de paz, até as famigeradas férias de julho, já estão quase 

começando, já posso vê-los dobrar a esquina, silenciosos, ordeiros, já me sinto mais 

leve, mais feliz, já começo a esboçar um sorriso...

– Puta que o pariu! Cala a boca, menino! Não está vendo que estou escre-

vendo mentalmente minha crônica da semana? Cadê o infeliz do teu pai?! Larga de 

mexer nisso aí! Para com essa barulheira! Se não sair daqui agora, eu te dou umas 

porradas! Sai, vai, vai! Chispa! Vade retro!
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POUCO É MUITO
Eduardo Loureiro Jr

(27/março/2011)

Muita coisa pode acontecer em trinta minutos, ou menos.

Relações sexuais, por exemplo, em sua maioria, acontecem em menos de 

trinta minutos, muitas vezes já incluindo as preliminares.

Um balde de pipoca leva menos de trinta minutos para ser preparado 

e comido. Tudo bem, um pouquinho mais, considerando que há de se lavar a 

pipoqueira.

Uma volta no Parque Olhos d’Água, de Brasília, ou um trecho de caminhada 

na Raul Lopes, em Teresina, dura menos de trinta minutos, embora seja difícil se 

contentar com apenas uma volta ou trecho. (Ah, leitor... Você só pensa naquilo, é?)

Um bom banho não chega a trinta minutos, e o planeta agradece.

As palestras do TED1, muitas excelentes, duram todas menos de meia hora. E 

fazem pensar em todo o tempo que se perde em escolas.

Menos de trinta minutos é o tempo limite para estar dentro de um carro sem 

ser num engarrafamento ou numa viagem. Após trinta minutos, o que é transporte 

vira prisão.

pena ser assistido por inteiro. 

Não se deve tolerar um atraso por mais de trinta minutos. A paciência só 

cabe folgada em meia hora.

Nossa vida se tornaria intolerável se não pudéssemos fazer coisas que só po-

dem durar menos de trinta minutos: beijar, urinar, cortar unhas, sorrir... Tudo isso 

pode até se repetir após necessárias pausas, mas há que ser relativamente breve a 

cada vez. Menos é mais. Pouco é muito.

Claro que muita coisa boa pode acontecer em mais de trinta minutos, com 

mais qualidade, beleza, satisfação e preciosidade – embora eu não esteja me lem-

brando de nada desse tipo no momento. Mas, seja o que for, tem que dar uma boa 

e convincente amostra grátis em menos de trinta minutos.

Esta crônica, por exemplo, ninguém a aguentaria por mais de meia hora. Eu 

mesmo tratei de me livrar dela em vinte e três minutos.

1  https://www.ted.com/talks?language=pt-br
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– O que foi que você aprendeu na escola hoje, Luís?

Foi o que perguntei a meu sobrinho de quatro anos. E ele me respondeu:

– Não sei.

Pensei lá comigo que o ensino, nos dias de hoje, deve estar bem avançado, 

pois crianças de pré-escola já aprendem a sábia máxima de Sócrates: “Só sei que 

nada sei”.

Na mesma sala, num apartamento no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, 

a televisão seria ligada à noite por meu cunhado e faria com que fôssemos invadidos 

por uma tragédia: Wellington, um jovem de 23 anos, retorna a sua ex-escola, em 

Realengo, a 30 km de onde estou, e assassina 12 adolescentes entre 12 e 15 anos.

Se alguém me perguntasse, enquanto eu arrumava o sofá-cama para dormir, 

O que você aprendeu na escola da vida hoje, Eduardo?, eu teria que responder como 

Sócrates e Luís: – Não sei.

Um acontecimento assim deixa o cronista num insolúvel dilema. De um lado, 

o que dizer três dias após o acontecido, quando tudo já está exposto em palavras, 

fotos e vídeos nos jornais, nas revistas e na internet? Por outro lado, como calar 

diante da ocorrência, sem que o silêncio seja de indiferença ou cumplicidade?

Primeiro pensei em fazer uma analogia com a história do sapo e da água 

quente (se a temperatura da água fria for elevada lentamente, o sapo não sente 

que está sendo cozido), escrevendo cinicamente sobre como a progressiva entrada 

de americanismos no Brasil (rock’n’roll, surf, fast food, halloween...) prenunciava a 

chegada do school shooting. Mas achei que não seria muito sensível da minha parte 

abordar o assunto dessa maneira.

Depois lembrei – como é comum quando me deparo com atos humanos 

desse tipo – de uma crônica de Machado de Assis, de 16 de junho de 18952, em 

que ele comenta o caso de um menino de dois anos que foi abandonado pelos 

pais numa estrebaria, vindo a morrer três dias depois pela fome e pelas bicadas 

das galinhas. Na crônica, Machado faz uma ironia a partir do pensamento de 

2  http://almanaque.folha.uol.com.br/machado8.htm

387APRENDIZ, DOCÊNCIA E ESCOLA: novas perspectivas
Paulo Meireles Barguil (Organizador)

Nada sei 
Eduardo Loureiro Jr

espírito não encarnado, propiciou o encontro dos pais para que pudesse nascer 

neste mundo. Incapaz de realizar feito semelhante ao de Machado, por absoluta 

falta de talento, desisti da ideia.

Volvi-me para algo mais simples, mais humilde, mais modesto: comparar 

a tragédia aos quatro dias que passei no Rio. Dias cheios de contratempos, mas 

com alguns bons momentos (conhecer o cronista Albir, por exemplo). Mas me 

pareceu muito deselegante falar de mim mesmo, e de meus pequenos aborreci-

mentos diários (perda de celular, voos com conexão demorada, ausência de fon-

tes para minhas pesquisas...), quando pessoas haviam perdido vidas e familiares 

choravam parentes.

Ocorreu-me, então, entrar na pele das pessoas envolvidas: e se eu fosse uma 

das vítimas, um dos pais, o policial que virou herói? E se eu fosse o próprio assas-

que preferia fazer trabalhos escolares individualmente e não em grupo, e que passa 

muito tempo em frente ao computador. Mas não é possível ser aquilo que não se 

é. Os derradeiros anos me mostraram que só podemos entender certos comporta-

mentos humanos se, efetivamente, já praticamos determinados atos, e eu nunca 

tive uma arma apontada para a minha cabeça nem em minhas mãos, tampouco 

alunos em minhas aulas: escrever um texto a partir de uma lista de palavras 

resultante da decomposição de outro texto. Talvez eu pudesse, recombinando 

as palavras da carta deixada por Wellington, escrever uma outra história em que 

luvas, casamento, lençol branco, vida eterna e Deus se arranjassem de maneira 

a esse discurso de morte.

Então, cheio de ideias, mas com o coração ainda vazio, me sentindo como 

uma criança de quatro anos ou feito um sábio já há muito falecido, o que quero 

mesmo dizer, aliás, repetir é:

– Nada sei.
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(03/julho/2011)

Cada doido com sua mania. Eu com as minhas. Muitas. Tirar pelos da orelha e do 

nariz, por exemplo, com os próprios dedos. Coisa recente, de uns quatro anos para cá, essa 

minha pelomania. Quanto mais nova a mania, quanto mais fresca, mais fácil reconhecê

-la como tal. Manias muito antigas perdem o status de mania, viram coisa normal – pelo 

menos para a própria pessoa que, às vezes, nem percebe que tem tal mania. 

Semana passada, descobri uma mania muito antiga. Se duvidar, a tenho desde 

que nasci. Periga eu já tê-la antes mesmo de nascer. Corre o risco de meu nascimento 

em minha especulação durante esta crônica. Vidas passadas não movem o escrevinho.

Aqui nessa vida, que é a que interessa, minha lembrança mais antiga dessa 

com minha avó, sentado no chão da sala da Veneza, propriedade de meus avós à 

e descubra do que se trata. Não, buscomaníaco, não adianta apelar para o Google: 

os oião dele não enxergam a sala da casa-grande da fazenda de minha avó. O que 

Minha avó desenhou o tabuleiro num pedaço de papelão e aproveitamos tampas de 

tubos de pasta de dente como peões.

aos 7 anos, assistir a “O Velho e o Mar” na Sessão da Tarde. Eu que nem sabia ao certo 

história. Já os livros me chegaram de enxurrada, porque minha mãe me inscreveu em 

uma “corrente de livros” e eu passei a receber, pelos Correios, livros de pessoas que 

eu nem conhecia (valeu, gente, quem quer que vocês sejam e onde quer que este-

jam). “O Sapateiro Feliz” e vários outros livros da coleção Fantasminha, da Ediouro, 

me acorrentencantaram durante muitas outras tardes.

Quando descobri a aritmética e a geometria, na escola, a mania se acentuou. 

Lá estava eu fascinado por cálculos. E uma expressão foi se juntando à outra. Os 
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problemas de matemática se tornaram jogos, quebra-cabeças. E havia livros sobre 

isso, como o inesquecível “O homem que calculava”.

Na faculdade, conheci Os internos do pátiO e a mania descambou para a 

poesia. Do número, voltei à palavra. Dessa vez, não apenas a palavra lida, mas 

também a palavra escrita. Como se escreve? Como se cria? Ah, aquilo alimentava 

minha mania...

Fiz um curso de Windows em 1995, ano em que também comprei um compu-

tador pela primeira vez, embora meu primeiro computador tenha sido um PC 200 

que eu havia ganhado de meu pai – antes do disquete, no tempo em que os pro-

quando a mania se instalou de vez.

O leitor, inteligente como ele só, ou pelo menos atento aos títulos das 

crônicas que lê, já deve saber que minha mania é aprender. Leitor esperto porque, 

em poucos minutos, apercebeu-se de algo que levei quarenta anos para notar. 

aprendo nada.

Nos dias em que aprendo alguma coisa, melhora até o meu humor. Se aprendo 

não uma, mas várias coisas, a mania me leva ao entusiasmo, sinto-me potente feito 

um deus. Ontem, por exemplo, aprendi a usar esse espaço em que estou escrevendo 

esta crônica. Não, caro leitor, não é o mesmo espaço em que você está lendo esta 

crônica. A Silvana e a Marisa podem explicar melhor para você. Elas estão aqui me 

observando escrever e até ouvindo as músicas que ouço enquanto escrevo. Isso 

porque dia desses aprendi a usar um site que permite a um grupo de pessoas ouvir o 

mesmo som, ao mesmo tempo.

Minha mania, embora me garanta o prazer de cada dia, pode ser trabalhosa 

às vezes. Aulas, por exemplo. Como professor, nunca consigo dar a mesma aula. Em 

vez de usar o material do ano passado, lá vou eu planejar tudo de novo, procurar 

gostinho de aprender. Também quero um pouquinho desse prazer para mim.

Até para escrever minha crônica dominical, que é uma expressão da minha 

mania, do aprendizado de minha escrita e, principalmente, do aprendizado 
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de minhas vontades e sentimentos (pois a crônica, para mim, começa sempre 

com as perguntas “O que eu quero escrever?”, “O que me move para escrever 

essa semana?”), até para essa atividade já prazerosamente maníaca, gosto 

de acrescentar mais alguma coisa. Dessa vez, esta escrita ao vivo com 

compartilhamento de minha trilha sonora.

um trem desembestado de prazer. Mas o leitor talvez não seja um leitormaníaco 

aqui. Ou não exatamente por aqui, porque já estou com uma vontadezinha de ir 

bem acolá. É que ontem, já quase na hora de dormir, descobri um site em que a 

gente escreve histórias para as ilustrações de desenhistas e estou me coçando para 

aprender como fazer isso. 

SITES (em inglês – minha mania inclui idiomas) para aprendizadomaníacos:

 – Escrita ao vivo: PiratePad3

 – Escrever para ilustrações: StoryBird4

 – Lista das melhores ferramentas de aprendizado: C4LPT5

3  http://piratepad.net [Clique no sapo para iniciar a edição.]
4  http://storybird.com/
5  http://c4lpt.co.uk/top100tools/
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(2011)

Foi numa segunda ou quarta-feira, pouco depois das quatro da tarde, que 

Luiza de Teodoro começou mais uma aula da disciplina A Arte na História. Dessa 

vez, seria uma aula aberta, em pleno pátio rodeado de cartazes com poemas e 

desenhos dos alunos daquela disciplina do curso de História, bem como de amigos 

convidados de outros cursos.

O pátio, que era o local de encontro nos intervalos, agora era o ponto de 

encontro durante a aula, e isso só era possível porque a aula de Luiza, mesmo 

quando era numa sala, tinha sempre o tom e a cor de um pátio: passeio, dança, 

peito: alunos, Luiza e quem mais passou e quis sentar no hexágono amarelo, à 

sombra do “poleiro” e das árvores que brincavam com o vento.

Em determinado momento, um aluno de Sociologia pediu a palavra e, com 

a devida licença da Luiza, perguntou: “Professora, o que foi que a senhora fez para 

que isso acontecesse?”. Por “isso” o aluno se referia aos poemas, aos desenhos, ao 

violão, ao círculo de cadeiras, à pintura na parede: “CIRCUS”. Para Luiza, a Arte na 

História não parava num modernismo qualquer, continuava sempre, atravessava o 

agora, e nos incluía, poetas, pintores, cantores.

do galho e vai caindo lentamente, sem pressa, sem susto. Todos nós esperávamos 

uma resposta espetacular de Luiza, um pequeno discurso sobre seu método de 

ensino, sobre as habilidades necessárias para mover seus alunos, motivá-los, 

inspirá-los. Era um daqueles momentos que lamentaríamos por não estarmos 

gravando em áudio e vídeo, porque Luiza proferiria palavras mágicas, entregaria 

o ouro, revelaria o abracadabra da educação.

Luiza sorriu, disfarçando a emoção que a pergunta lhe provocara, e falou em 

seguida. Não disse muito, não disse tanto quanto esperávamos, não disse mesmo 

quase nada. Falou uma frase apenas, com verdadeira modéstia: “Meu único mérito 

foi não atrapalhar.”.

eu não me lembraria dele. Mas ela falou apenas essa frase, e ela me persegue 
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mandamentos de Deus não seriam onze ao invés de dez. Sim, Deus deve ter dado 

um mandamento a mais para Moisés, um mandamento que ele não quis escrever nas 

tábuas porque talvez tenha pensado que era um mandamento só para ele mesmo, 

mas para os professores, não para os pacientes mas para os médicos, não para o 

povo mas para os governantes, não para os que supostamente recebem mas para os 

que supostamente dão. Um mandamento simples assim: “Não atrapalharás”.

E não me pergunte o que Deus, ou a Luiza, quis dizer com isso. Cada um que 

se questione onde começa a sua própria atrapalhação.
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(08/janeiro/2012)

Hoje eu não queria escrever uma crônica. Gostaria de – se pelo menos eu 

soubesse – desenhar.

Pelo que me lembro, desenhei até por volta dos 10 anos. Desenhos bobos, 

tipo barquinho, mas que eu pintava em quadros e pendurava na parede. Depois 

parei com aquilo. Mas aquilo não parou comigo. Tenho um desejo infantil pelo 

desenho que retorna de vez em quando.

Organizando minha papelada essa semana, encontrei alguns desenhos que 

nos três vezes.

No início do meu doutorado, em 2000, produzi os dois desenhos abaixo. O 

primeiro retoma meus temas infantis. O segundo é uma conexão com a poesia, tra-

zendo um verso que, anos mais tarde se transformaria em música.
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A vontade surgiu novamente – ou 

pelo menos eu a conseguir registrar – 

em 2006/2007, quando vivi sozinho em 

Teresina. Eu tinha uma deliciosa rotina 

matinal de caminhada, vitamina, banho, 

meditação e, pra concluir, desenho. Era 

mais um exercício de desbloqueio para o 

desenho que qualquer outra coisa. Eu fa-

zia um traço qualquer sobre uma folha de 

papel, depois ia complementando aquele 

tia aquele conjunto por toda a folha, com 

algumas alterações.
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Meu ímpeto seguinte foi em 2009, em Florença. Talvez inspirado pelo 

clima artístico da cidade, comprei papéis, lápis e borracha e tentei retratar o que 

via. Abaixo, uma tentativa de reproduzir uma gravura do livro Pinocchio, que li no 

original na tentativa de aprender italiano.

Após cada desenho, sempre a mesma frustração com minha incapacidade 

de retratar aquilo que vejo. Meus desenhos não batem com a realidade. Não têm 

a proporção adequada. São incapazes de pegar as sutilezas da imagem. Vejam o 

desenho original, de Attilio Mussino, como é tocante...



396 APRENDIZ, DOCÊNCIA E ESCOLA: novas perspectivas
Paulo Meireles Barguil (Organizador)

É um desenho de quem enxerga. Ao contrário do meu, que é um desenho 

de cego. Tenho, com relativa frequência, essa sensação de ser cego, de não ver 

as coisas.

De vez em quando, me bate a vontade de aprender a desenhar. Mas, não 

sei se pela vozinha interior que me diz que sou um caso perdido, desisto antes 

de tentar. Ainda em 2009, animado por um cartaz que falava de um método 

revolucionário (“desenhar a partir do hemisfério cerebral esquerdo”), cheguei a 

telefonar para uma professora de desenho, mas algo não deu certo, nem lembro 

mais o quê. De todo modo, consegui um livro já esgotado, chamado Desenhando 

com o lado direito do cérebro.

O livro é empolgante. Explica direitinho todo esse meu dilema com o dese-

nho, que não é um dilema só meu, mas de grande parte da humanidade. À medida 

que crescemos, fomos desenvolvendo mais o lado esquerdo do cérebro, associado 

à escrita, e deixamos de lado o cérebro direito, mais associado à imagem. Segundo 

a autora, Betty Edwards, nós não desenhamos porque não vemos; aquilo que de-

senhamos não é o que vemos, mas 

aquilo que pensamos. Eu, por exem-

plo, não estava desenhando a ilus-

tração do Pinóquio, que eu estava 

vendo, mas aquilo que eu pensava 

que deveria ser o Pinóquio.

O livro traz alguns exercícios 

interessantes para retomar, digamos 

assim, o lado direito do cérebro. Um 

deles me deixou bastante perplexo: 

desenhar algo “de cabeça para bai-

xo”. A imagem abaixo, por exemplo, 

de um cavaleiro, deveria ser virada 

de cabeça para baixo, antes que eu 

começasse a desenhá-la.

Desenhos
Eduardo Loureiro Jr
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Claro que, quando olhei a 

figura, disse para mim mesmo: 

“Não tem como eu desenhar 

isso aí!”. Mas virei o livro de 

cabeça para baixo e comecei a 

desenhar. Para minha surpresa, 

quando desvirei meu próprio 

desenho, vi o seguinte.

Embora minhas espe-

ranças estivessem renovadas, 

acabei deixando o livro de lado. 

Talvez porque os exercícios te-

nham começado a ficar mais 

difíceis. Talvez porque “eis que 

chega a roda vida e carrega o 

DESENHO pra lá”.

Se aborreço o leitor – que veio até aqui atrás de um bom texto e não de tos-

cos desenhos – é porque o desejo bate à minha porta novamente, ainda mais forte. 

De maneira tão intensa que sinto até vergonha. Pois se eu pudesse – e cá estou me 

perguntando por que é mesmo que não posso – eu largaria tudo para me dedicar a 

aprender a desenhar. Mas são tantos os compromissos inadiáveis que a gente vai 

arranjando para si mesmo, e são tantas necessidades urgentes que a gente vai fa-

bricando e entulhando à nossa volta, que onde haverá tempo e espaço para esses 

desejos bobos do coração?

Desenhos
Eduardo Loureiro Jr
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BOM SENSO
Eduardo Loureiro Jr

(04/março/2012)

– Em último caso, use o bom senso.

A frase me foi dita já há alguns por uma professora orientadora, gente da 

melhor qualidade, durante uma conversa sobre meu projeto de doutorado. Ri 

memória: sempre me lembro desse conselho, que parece absurdo. 

Mas se penso na frase não como uma recomendação, mas como uma de-

claração de realidade, a coisa faz mais sentido. Porque parece que eu só uso o bom 

senso em último caso. Pior que isso, em muitas situações, avalio que a questão 

ainda está em seu antepenúltimo caso, e não coloco o bom senso em prática.

Senso é percepção e empatia. Confesso que, com frequência, não enxergo 

nem dou a mínima para as coisas e para as pessoas que me aparecem. Vou levando 

a vida feito uma bola branca de sinuca: ao ser cutucado, bato de tabela em tabela, 

atinjo outras bolas e, de vez em quando, as tiro do jogo.

O bom senso me seria muito útil se eu não o deixasse para o último caso. 

Por exemplo, uma crônica com este tema talvez fosse uma melhor experiência 

para o leitor se eu a estivesse escrevendo numa outra situação, e não neste último 

caso de não ter conseguido arranjar outra ideia melhor. 

Ah, o que digo? Vê o leitor a persistência de meu mau senso? Eu penso que 

pode haver ideia melhor que o bom senso. A minha percepção, convivendo com 

essa frase já há oito anos, sempre foi que a professora estava um tanto quanto 

desorientada quando proferiu aquelas palavras “absurdas”, mas eu é que estava 

surdo à verdade da mestra.

Transformo então esta crônica de último caso em um pedido de desculpas 

à professorinha que quis me ensinar o bê-á-bá de mim mesmo: o absurdo não está 

no que os outros dizem, mas na minha falta de bom senso ao ouvir.
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ESCREVA BONITO
Eduardo Loureiro Jr

(29/julho/2012)

Àqueles que me ensinaram a escrever.

Minha relação com a escrita não começou de forma promissora. Embora eu 

fosse um ótimo aluno nos tempos de colégio, minhas duas únicas notas abaixo de 

cinco, em toda a minha história escolar, foram justamente em Português, Redação, 

Ditado, ainda no 4º ano primário.

Alguns anos depois, quando o professor Tavares me devolveu uma redação 

pensou em reconsiderar a nota. Não faço a mínima ideia do que escrevi ou de como 

escrevi algo merecedor da nota máxima. Naquela época meus interesses eram 

voltados principalmente para Matemática e Geometria.

foi uma namorada, Giovana, que estudava no mesmo colégio que eu. Além de 

me apresentar àquele que, ainda hoje, é meu escritor favorito, Fernando Pessoa, 

Giovana tinha o hábito de me escrever pequenos bilhetes, aos quais eu respondia. 

Os bilhetes foram se transformando em poemas, alguns até em canções. Estava 

Logo que entrei na faculdade – de História, já que não me ocorreu fazer 

e Dioguinho. Durante aquela rápida semana, aprendi duas coisas importantes: que 

é possível melhorar um texto para além da inspiração e da emoção que o originou; 

e que a convivência com outros escritores ou aprendizes de escritor contribui para a 

quantidade e a qualidade de nossos textos.

Foi a convivência com um escritor, na época “apenas” um amigo, hoje um 

verdadeiro irmão, que causou o maior impacto em minha vida literária. Fabiano dos 

Santos, meu caro amigo Fabiano, me fez provar o gosto que as palavras têm por 

meio de versos como “Você passou / e feito pluma / jogou / um beijo em mim / me 

deixando assim / feito criança / quando ganha brinquedo. / A pluma bateu / no meu 

vidro / quase quebrando / o meu medo”. Fabiano, meu mestre em poesia, me mos-

trou, por A mais Z, que é possível escrever bonito.
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Quatro anos depois, já formado Professor de História, tive minha primeira 

“aluna” de escrita, coincidentemente uma namorada, Andréa. Meu método 

consistia unicamente em fazer Andréa escrever, já que ela tinha um talento natural 

para o ofício. Mas minha amada aluna, que morava em Brasília enquanto eu morava 

em Fortaleza, escrevia pouco, não preenchia sequer uma página inteira de bloco de 

carta. Impus a ela um acordo: eu escreveria para ela tantas linhas quanto recebesse 

dela em sua carta anterior. Querendo ler mais o que eu escrevia, Déa passou a 

escrever mais. Ganhamos os dois.

Nos anos subsequentes, publiquei meus primeiros livros: uma coletânea 

de cartas (em parceria com Fabiano, Déa e outr’Os internos do pátiO) e dois 

livros para crianças. Também fundei o Crônica do Dia, que há 14 anos agrega 

tantos escritores talentosos. No compromisso de escrever crônicas semanais, 

desenvolvi para mim mesmo vários exercícios de estimulação da criatividade e 

de refinamento do texto.

Mas só passei mesmo a me sentir escritor, com mais segurança, após fazer 

uma formação em Dramaturgia com duração de um ano e meio. No Instituto 

Dragão do Mar de Arte e Indústria Audiovisual, aprendi muito com mais de uma 

dezena de professores e com outros tantos colegas tão inspirados quanto dispostos 

a trabalhar sobre seus textos.

Após novos livros – infantis, acadêmicos e de crônicas – resolvi ministrar 

também muito rápida, creio que ensinei uma ou duas coisas importantes a meus 

alunos. Até pessoas que não moravam em Fortaleza manifestaram o interesse de 

E cá estou hoje, escrevendo minha crônica de domingo, sempre na batalha 

por colocar um pouco de formosura em minhas palavras, e às vésperas de iniciar, 

beleza que sempre admirei em meus queridos professores de escrita. Faz inverno na 

Assim a vida segue, e seguirá, até que, como escreveu Leminski, “vai vir o dia / 

quando tudo que eu diga / seja poesia”.

Escreva bonito
Eduardo Loureiro Jr
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AMOR
Luiz Botelho Albuquerque

(12/abril/2015)

Eles sempre estiveram juntos. Na verdade um cuidou do outro desde o 

nascimento. Ambos tiveram vidas difíceis: o mais velho trazia no corpo as marcas dos 

embates e da idade; o mais jovem as adquiriu muito cedo, quando algo imprevisto 

abriu em seu peito uma porta que jamais deveria ter sido aberta. 

Viveram sempre juntos, crescerem e amadureceram juntos em vários 

outro desabrochava para a vida. 

Muitos aspectos da vida cotidiana os uniam, a despeito das trajetórias 

divergentes em função das idades. Um dos aspectos que os unia era a apreciação 

Por razões diferentes, a música tinha um efeito calmante sobre o jovem, enquanto 

sobre o outro muitas vezes tinha um impacto devastador. 

Entretanto ao longo do tampo estas experiências foram se tornando raras. 

As exigências do cotidiano talvez expliquem esse resultado. Embora os dois 

concordassem na relevância daquelas experiências comuns, a oportunidade nunca 

chegava, o momento ótimo passava sem que percebessem.

Mas certo dia algo de novo ocorreu. O jovem faria uma longa viagem, sua pri-

meira viagem com destino por ele mesmo escolhido e cuidadosamente planejada. 

Essa viagem criou a oportunidade de uma retomada dos contatos. Travaram longas 

conversas sobre as experiências da viagem. Na sua juventude, o velho havia sido um 

viajante, ele mesmo criado num ambiente familiar de partidas, chegadas, notícias 

distâncias, saudades, apreensão, esperas e retornos.

Foi neste momento, que o jovem propôs que assistissem a um filme, e 

ele mesmo escolheu Amour, de Michael Haneke, com Jean-Louis Trintignant e 

Emmanuelle Riva. É um trabalho internacionalmente reconhecido e premiado 

e que mostra os momentos finais da vida de uma antiga musicista, de maneira 

sublime e brutal.
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 A família, os amigos, os estudantes, os servidores aguçam as tensões entre 

um passado marcado pela busca da perfeição e beleza da música em sua expressão 

mais cuidada e o presente onde ela já não é mais possível. A paralisia progressiva-

mente afeta o sentido do presente, o controle do corpo, da fala e vai destruindo 

tudo aquilo que tinha sido a sua razão de viver. 

O desenlace da história narrada mostra as tensões existentes na 

sociedade contemporânea relacionadas ao envelhecer, às doenças terminais. O 

diretor consegue mais do que o efeito catártico: incomoda, destrói o conforto 

do entretenimento, desvela e ilumina as contradições e a complexidade da 

vida. Ele emprega a adversidade progressivamente agravada como parâmetro 

trágico do amor.

Para nós aqui neste momento em que se discute a banalização da violência e 

a redução da natalidade e o aumento da expectativa de vida, a questão do que fazer 

com os velhos (velhos e limitados que um dia quase todos seremos) e nos sentimos 

Acompanhar a narrativa da lenta degeneração de um corpo e uma mente 

que um dia foram belos, hábeis, sensíveis, inteligentes, e delicados é o recurso 

dramático extraordinário. Ver a dor alheia, sentir empatia, comparar as diferentes 

que trata-se de uma viagem sem volta alimentam o questionamento ético. As 

e solitário, no qual são tomadas últimas decisões e providências. É o conhecimento 

desespero. É novamente aquilo que tínhamos na tragédia clássica, mostrada e 

dita para olhos e ouvidos contemporâneos. E talvez o preço do conhecimento seja 

mesmo o sofrimento.

Assim, e concluindo, este filme foi a experiência estética que reconectou 

aquelas duas trajetórias de vida citadas inicialmente, trajetórias que durante 

muito tempo foram tão somadas que se confundiam, e que agora, gradualmente, 

se separam para se construírem melhor. O espaçotempo das vidas apresenta 

suas exigências, seus conflitos, sua ética, sua beleza trágica, talvez terrível, mas 

também bela. 

Amor
Luiz Botelho Albuquerque
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CO2 ou O2?
Paulo Meireles Barguil

(20/fevereiro/1999)

“O Senhor Deus formou, pois,
o homem do barro da terra, 

e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida e 
o homem se tornou um ser vivente.”

(Gen 2, 7) 

Em julho de 98, Duju (é como chamo Eduardo Júnior) me falou que estava 

criando um site com crônicas e que eu estava convocado para colaborar. Na ocasião, 

disse-lhe que estava “ocupado” com a dissertação e que quando a concluísse, 

responderia positivamente à convocação literária. Para minha alegria, a menina 

(tratamento carinhoso àquele trabalho acadêmico) foi encerrada há alguns dias e 

então senti-me em xeque: ou começaria a escrever as crônicas tão ardorosamente 

prometidas ou as minhas palavras seriam reduzidas à cinza, o que não seria um 

O meu desejo, porém, é escrever, compartilhando com vocês os devaneios 

que insistem em ir e vir, num frenético ritmo, fazendo me lembrar da dinâmica 

do átomo, que, conforme a microfísica para ser devidamente entendido, precisa 

ser considerado como fruto do binômio energia (ondas) e matéria (corpúsculo), 

deixando atônito e perplexo o Homem, sequioso de compreender as coisas, de 

enquadrá-las, de conceituá-las, de acreditar ser possível domá-las, controlá-las.

Nada mais refrescante do que uma brisa marítima, quando se mora numa 

cidade cuja temperatura média é de 30ºC, onde quando menos roupa se veste é 

melhor e ir à praia, tomar um cerveja geladinha e comer caranguejo é mais do que 

um passatempo: é um ritual necessário em certos dias onde o sol ignora todas as 

súplicas dos terráqueos. 

Nada mais torturante do que uma brisa fria, quando os pés tentam se equili-

brar no gelo e os termômetros entram em greve depois de chegar a 0ºC, onde todo 
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ligado e vendo TV é mais do que um hobby: é o procedimento de sobrevivência acio-

nado quando os lábios sequer conseguem rezar.

É engraçado que a respiração boca-a-boca seja na verdade um sopro, o 

qual contradiz o mecanismo normal da respiração: é o gás carbônico que a ati-

quando algo de ruim acontece com a gente, não se busca o nocivo gás carbôni-

co, mas o límpido oxigênio: “Preciso sair para respirar um pouco!”. Assim, este e 

aquele tanto podem matar como ressuscitar, dependendo da ocasião e de quem 

esteja dando o beijo...

Proponho, então, que além de se falar “Bom dia”, “Boa tarde”, “Boa noite”, 

“Seja feliz”, “Bom apetite” e “Tenha cuidado” a gente comece a dizer “Boa respi-

ração”, cabendo ao ouvinte decidir o que deseja inspirar e expirar, pois viver é um 

presente divino, cujo usufruto é escolhido por cada um. É claro que eu não sou louco 

de desprezar as determinações sócio-históricas (Deus me livre de ser chamado de 

alienado logo na 1a crônica!), mas apenas não sucumbo frente a elas, pois acredito 

na capacidade do Homem de ir além, apesar de. 

O garçom se aproxima e lhe pergunta: “O que você vai querer hoje, freguês: 

CO2 ou O2?”.

CO2 ou O2?
Paulo Meireles Barguil

405APRENDIZ, DOCÊNCIA E ESCOLA: novas perspectivas
Paulo Meireles Barguil (Organizador)

APOSENTEI-ME AOS 30 ANOS!
Paulo Meireles Barguil

(03/março/1999)

Depois de 25 anos e meio estudando (3 anos de pré-primário, 8 de 1º grau, 

3 de 2º grau, 8 1/2 nas duas graduações e 3 no mestrado), decidi semana passada 

a lei, como explicar que os políticos possam se aposentar com apenas 4 anos de 

“árduo trabalho”?).

Talvez lhe chocasse se eu confessasse que esta decisão não difícil de ser 

tomada e que ela foi um dos prêmios que me dei após concluir a dissertação de 

Mestrado. É claro que vou sentir saudades das inúmeras atividades escolares, 

principalmente das reuniões de trabalho de equipe, em que a merenda e a conversa 

alimentavam o nosso corpo e espírito. E o que dizer das provas? Fonte inesgotável 

de aventuras, onde mais importante do que a nota obtida era vencer os obstáculos 

impostos pelo professor para vivenciar a Boa-Nova, expressa na solidariedade ao 

A sensação de liberdade dos primeiros dias foi, aos poucos, sendo substituída 

por uma sensação de vazio... Tenho todo o tempo do mundo: o que fazer? Senti-

me, então, como um viciado que está tentando se recuperar: na falta de ocupação, 

voltei ao antigo hábito. Liguei para o Eduardo e pedi que ele me desse algum dever 

de casa. Ainda bem que ele é meu amigo e me passou uma bem fácil: folhear o 

livro Comédias da vida pública, de Luis Fernando Veríssimo, e escolher dentre as 

266 crônicas algumas, por volta de 10, para uma atividade a ser desenvolvida com 

seus alunos. 

Para que o clima de pressão fosse respeitado, eu teria apenas o domingo 

para realizar a tarefa. Devido à seriedade da situação, deitei-me na rede e comecei 

a me deleitar com alguns fatos históricos do Brasil nas últimas três décadas. 70 – a 

conquista da Copa do México; a repressão e a censura da ditadura militar. 80 – a 

de preços e salários) e a população brincando de ser “Fiscal do Sarney”. 90 – 
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PC Farias, a Elba e o Eriberto, as cascatas da casa da Dinda, o impeachment; 

Itamar: o topete, o Fusca, o Carnaval com Lílian Ramos, o Real e a antena que 

derrubou o Ricupero; FHC: a arte de conseguir superar o próprio discurso, fazendo 

exatamente o oposto daquilo que sempre defendeu, transformando-se num dos 

personagens mais cínicos do nosso país.

Quando acabei a 350a página, por volta de meio-dia da 2a feira, pensei: 

“Acabei o dever”. Ledo engano. Devido à empolgação, acabei selecionando 32 

crônicas, ultrapassando um pouco a quantidade solicitada pelo professor... Novo 

trabalho às 15 horas, driblo com a Vitalina (alcunha da minha NX 150 vermelha) os 

carros e as gotas d’água que começam a cair 500 metros antes de chegar ao local 

marcado. Entrego o dever pontualmente, se considerarmos que um atraso de cinco 

minutos é apenas um pequeno detalhe.

“Ufa, consegui!”. Tinha até me esquecido como é bom o friozinho na barriga...

Aposentei-me aos 30 anos!
Paulo Meireles Barguil
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MONTA-CABEÇA
Paulo Meireles Barguil

(10/março/1999)

Apesar de ter sido criada para permitir uma melhor comunicação entre os 

homens, a linguagem, por vezes, é motivo de desencontro entre as pessoas: seja pela 

entender o que foi escutado, lido, mesmo que usando a nossa língua materna. Imagine 

explica o motivo de não poder comparecer à reunião, o seguinte: “Meu carro está no 

Há, ainda, os casos em que uma palavra expressa exatamente o contrário 

do que está ocorrendo. Por exemplo, não sei por que o nome do brinquedo em que 

modelos: desde os infantis, com apenas uma dezena de peças até os adultos, que 

numa intrigante tarefa.

Mas, o que é a vida, senão um interminável quebra-cabeça, digo, monta-

cabeça? Quem poderia imaginar que o Homem se desenvolve a partir de um alvo e 

uma seta, os quais formam um ponto milagroso, que se divide, centenas de vezes, 

de maneira sequencial e determinada, onde cada célula sabe que lugar vai ocupar 

no novo ser? Para entender isso e muito mais, é que o Homem tem aceitado a 

brincadeira oferecida pela natureza, procurando desvendar inúmeros mistérios 

inexistentes!) entre os elementos constituintes da realidade.

Melhor dizendo: foi a partir da aceitação individual dos nossos ancestrais 

e a Religião/Espiritualidade se constituíram como tal. Essas manifestações 

não têm vida própria: é necessário que cada um de nós continue, diariamente, 

pensamentos, sentimentos, conhecimentos, ilusões... 

Ao contrário do que se poderia pensar, este passatempo não é propriedade 

da Ciência, mas é a essência do viver humano. As recentes descobertas 



408 APRENDIZ, DOCÊNCIA E ESCOLA: novas perspectivas
Paulo Meireles Barguil (Organizador)

asseveram que os neurônios estão sempre estabelecendo conexões com os 

seus vizinhos, podendo cada um deles (em média, são 86 bilhões no adulto) se 

conectar com até outros 100.000. É por isso que estamos colando, recortando e 

copiando as experiências que temos, as quais formam, deformam e reformam 

paisagens internas e externas. 

Uma pessoa que desconhece que a vida é um grande recreio desperdiça mo-

mentos maravilhosos, tamanha a preocupação com a prova no horário seguinte, 

sem saber que, na verdade, o Mestre é adepto da autoavaliação...

Monta-cabeça
Paulo Meireles Barguil
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AS JOGADAS DA VIDA
Paulo Meireles Barguil

(18/março/1999)

continental que dá moradia a um sem número de manifestações culturais, políticas, 

sexuais, religiosas, sociais e gastronômicas. Somos uma nação surpreendente: aqui 

você encontra tanto o que há de mais moderno, sem deixar nada a dever em relação 

ao chamado 1º mundo; bem como aquilo que envergonha àqueles que acreditam 

que o Homem é um animal racional – crianças morrendo de fome, pessoas sem 

água para beber, idosos sem atendimento médico...

num tom fatalístico, próprio das pessoas que desconhecem o caráter dinâmico 

e desconcertante da natureza: quando todos pensam que ela vai avançar pela 

esquerda, ela corta e se envia pelo meio; quando todos apostam que ela vai passar 

a bola para o armador, ela arremessa em busca dos 3 pontos; quando todos pensam 

que ela vai levantar para o batedor, ela arrisca uma pingada...

Nos últimos tempos, fui contemplado com uma grande descoberta: 

é maravilhoso poder dizer para mim mesmo, em meio a um riso maroto, 

surpreendido pela última peça da vida: “Eu estava errado”. Essa lição vem de 

encontro a tudo que tenho aprendido, pois, normalmente, não aceitamos ser 

contraditos. Preferimos gastar grande parte da nossa energia e do nosso tempo, 

procurando mostrar para nós mesmos e aos outros que estamos certos, que 

somos o melhores. Quanto desperdício...

peças e sem a resposta anexa, simplesmente porque ela não existe! Ou se existe, 

está sempre desatualizada...), motivo pelo qual não desperdiço nenhuma oportu-

nidade de aprender mais e mais, num ritmo tão frenético que, se não fosse eu o 

Mas, sobre o que era mesmo que eu estava falando? Ah, sobre a alegada falta 

de memória do brasileiro, mormente no que se refere às presepadas dos nossos 

sempre criativos políticos. Não creio que haja um problema no “hardware” dos meus 
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compatriotas, que ele esteja saindo apenas com uma vaga lembrança, no lugar 

de um HD de mais de 6GB. O computador humano também funciona em vários 

níveis, possui diferentes linguagens: muitas vezes, infelizmente, ela não consegue 

processar sistemas com “softwares” mais avançados, devido a inexistência de 

compiladores – programas capazes de entender programas escritos em linguagens 

distintas da linguagem de máquina –, limitando-se a processar aqueles escritos 

naquela – a velha subsistência. 

É com alegria, que assisto, progressivamente, ao incremento da nossa 

compreensão da realidade, ainda mais nesse tempo em que os lobos tentam 

descaradamente vestir-se com peles de ovelhas, num acinte ao povo tão sofrido, 

sequioso apenas de respeito e dignidade. A falta de memória do brasileiro vem, 

pois, aqui e ali, sendo substituída por um engajamento social, a partir da crença de 

que “quem sabe faz a hora, não espera acontecer”.

As jogadas da vida
Paulo Meireles Barguil
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A TURMA B
Paulo Meireles Barguil

(01/abril/1999)

Um dos meus atuais passatempos preferidos é confabular despretensiosa-

mente com os neurônios da turma B – composta por aqueles que não seguem tão 

pior: deixá-los juntos ou separá-los. 

Se deixa juntos, eles provocam aquela festa, numa perigosa manifestação de 

trizantes mensagens, aqueles lépidos e inocentes meninos não se intimidam, não sosse-

gam: não deixam os da turma A descansarem enquanto eles não encontrarem um novo 

caminho, motivo sempre de novos folguedos, para transmitir qualquer conteúdo, numa 

motivo sempre de vergonha... Quando vou conversar com eles, explicar como me 

sinto nessas situações, clamar pelo bom senso deles, invariavelmente escuto: “O 

que é que eles (os neurônios comportados) têm que nós não temos? Conhecimen-

tos? Que tolice!, as informações que eles dispõem são as mesmas a que temos aces-

so. Ideias? Ora, as nossas são interessantíssimas, embora, reconheçamos, que elas 

saiam um pouco das convenções... Medalhas? Acreditamos que os nossos sorrisos 

jogados ao vento são mais importante do que elas”.

Dizer e fazer o que depois de ouvir tudo isto e muito mais? Reconheço, po-

rém, que eles são bastante atenciosos e educados: sempre me escutam com aten-

ção e prometem melhorar de comportamento. Quando ouço isso, ao contrário de 

Porém, estou aprendendo com eles as lições mais importantes da minha 

vida: como é frívola a necessidade de se buscar sempre o vencedor (e, consequen-

temente, o perdedor – pelo menos um...), de se querer ser sempre o melhor, o pri-

meiro. É um aprendizado interessante, admito, pois nunca sei quando a lição vai 

adaptação, considero-me um cara de sorte, pois eles são bons mestres: estão sem-

pre se divertindo. Eu acho que um dia eu chego lá...
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DOUTOR DA VIDA
Paulo Meireles Barguil

(17/maio/1999)

Depois de uma semana repleta de emoções, nada como voltar à deliciosa 

monotonia, onde a incerteza do que farei amanhã de manhã não é motivo de 

angústia, mas de regato. É bem verdade que ainda estou me acostumando com 

essa mudança de parâmetros. Após anos sendo “alimentado” por uma cultura que 

privilegia e cobra de seus membros conquistas sucessivas, mesmo que desprovidas 

continuar o meu aperfeiçoamento espiritual. 

Você me acredita que meu melhor amigo, o Eduardo, no sábado passado 

(15/05), no dia seguinte à minha defesa da dissertação do Mestrado, já estava me 

convocando para tentar o doutorado em agosto, num projeto coletivo de pesquisa? 

Admito que a ideia me interessa, mas será que ele não podia esperar um pouco e deixar 

eu, além de curtir por alguns dias a vitória conquistada, me recuperar do susto que ele 

havia me aprontado na véspera, quando, depois da apresentação do meu trabalho 

Pensei, então, “Com um amigo desses, será que dá para ser feliz?” Mas, inspirando 

nas sábias lições do mestre Abu Zadim Contentim, explicitadas na crônicas dos dias 10 e 17 

se o Duju não gostasse de mim? Além do mais, ele só está me convidando para passar mais 

4 anos da minha vida estudando! O que pode haver de ruim nisto, não é mesmo?

A questão é que meus planos atuais se resumem a aperfeiçoar os meus 

conhecimentos da orla marítima do Ceará, a desbravar um pouco o fascinante 

dormir, a organizar os meus álbuns de viagem, a folhear livros sem o compromisso 

ocupar minhas noites (ou tardes) frequentando salas de cinema, a aprender a 

trabalhar com editores de Home Page, a escrever minhas crônicas semanalmente, 

a brincar mais com o Samuel, a aperfeiçoar o meu inglês...

Sinceramente, acredito que ser doutor da vida é mais difícil do que ser em 

mente pensante, mas um corpo desejante, saltitante. Quem sabe, amigo, daqui a 

uns 2 anos eu mude de ideia, heim?
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A ARTE DE ENGANAR – I
Paulo Meireles Barguil

(03/outubro/1999)

– Aluno costuma pensar que professor é bicho besta, que pode ser 

facilmente enganado.

Foi o que eu disse para os meus pupilos no início do semestre, logo no 1o dia de 

aula. Eles olharam para mim meio sem graça, como se não estivessem acreditando 

que eu havia dito aquilo. Antes que eles ousassem discordar de mim, lembrei-lhes que 

eu havia estudado um pouco mais do que eles, ou seja, tinha vivenciado essa crença 

por vários anos. Agora, que estou do outro lado, minha percepção dos acontecimentos 

é dupla: vejo-me como professor e como estudante.

seculares, milenares até, que permitem a perpetuação daquela espécie (aluno). 

se aproveitam da situação para externar os seus recalques e insatisfações; provas 

denunciara Luckesi. 

Não vou fazer agora um discurso pedagógico falando dos pressupostos e das 

consequências das práticas avaliativas sobre a vida das pessoas. Algum dia, quem 

sabe, eu consigo fazer um resumo-crônica da minha dissertação de 232 páginas, 

que versa sobre o tema... :-) 

Apesar de saber que é na realização das provas que eles costumam revelar 

porque ninguém quer ser reprovado, não posso negar que fui surpreendido 

quando na semana passada, ao aplicar uma prova, dos 27 alunos que frequentam a 

disciplina, apenas 12 compareceram à 1ª chamada! Na aula seguinte, lá estavam os 

ausentes, com a cara mais lisa do mundo, como se nada tivesse acontecido. Ah, se 

eles soubessem o que os aguarda na 2ª chamada... Ops! Bem, você sabe, é claro que 

o conteúdo será o mesmo.

Felizmente, na universidade, os alunos não se preocupam apenas com as 

ouvidas para explicar a ausência na sala são variadas. A mais trivial é a que estava 
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doente, mas somente mediante atestado médico é que coloco a presença. Há, 

porém, quem seja mais criativo. Vou relatar para você um caso que aconteceu na 6a 

feira passada, 1o de outubro, de noite: 

– Professor, não vim à aula passada porque foi o casamento da minha irmã.

– Certo. Traga o convite que eu abono a falta.

– Mas professor, o casamento foi civil.

– Casou no civil de noite?

– De noite foi o jantar!

– Não se preocupe, você pode faltar até 25% das aulas. Só espero que não 

apareçam outras núpcias para você ir durante esse semestre...

A arte de enganar – I
Paulo Meireles Barguil
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A ARTE DE ENGANAR – II
Paulo Meireles Barguil

(20/outubro/1999)

“Fiz questão de esquecer que mentir para 
si mesmo é sempre a pior mentira.” 

(Dado Villa-Lobos, Renato Russo e Renato Rocha, Quase sem querer6)

Antes que vocês percam o interesse pela continuação da 1ª parte, publi-

cada há quase três semanas, cá estou para compartilhar um pouco das minhas 

cruzadas pedagógicas. É assim que muitas vezes me sinto: guerreando devido à 

uma questão de fé, de amor. Pelo menos, eu estou lutando por algo que acredito 

(sabe Deus até quando...)!

Um amigo meu, que leu a crônica anterior, disse-me não acreditar que eu 

tenha dito aquilo logo no 1º dia de aula. Há um livro do Hamilton Werneck, Se você 

farsa, da mentira no ambiente escolar, é denunciada de forma profunda. Quando 

me propus a ser professor, decidi que o diálogo e a sinceridade fariam parte da 

minha práxis.

Assim, apesar de ser fã da Legião Urbana, não concordo com o verso da 

canção Quase sem querer que inicia esta crônica. Tanto assim, que sempre digo, 

com carinho, para os meus pupilos:

– O maior responsável pela aprendizagem de vocês é cada um. Eu 

não acredito que seja possível ensinar, ainda mais para vocês, adultos. O 

meu papel é trazer material didático, propor questões, aprofundar dúvidas, 

incentivar a procura, exercitar a curiosidade. Eu não posso fazer as sinapses 

por ninguém: cada um é que decide o que deseja fazer da sua vida. Assim, eu 

não me proponho a falar, falar, falar... Eu não acredito que a verborreia seja 

saudável para ninguém. 

É claro que a transformação das relações educacionais não se dará meramente 

das palavras. Mas, é necessário que os véus da mentira sejam arrancados, que as 

muralhas da vergonha sejam derrubadas, permitindo, assim, surgir o encantamento 

do aprender, a alegria do partilhar, o prazer de ensinar.

6 https://www.letras.mus.br/legiao-urbana/46972/
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Antes de terminar, relato mais um caso que aconteceu comigo numa dessas 

6as feiras de noite: 

– De que aula?

– Bem... você coloca um F e no canto direito inferior um J pequeno. Assim, 

porque precisei.

– Ah... 

Ou seja, na verdade, ela estava pedindo a presença!!! Infelizmente, eu estava 

certo: aluno costuma pensar que professor é bicho besta...  :-(((

A arte de enganar – II
Paulo Meireles Barguil
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A ARTE DE ENGANAR – III
Paulo Meireles Barguil

(15/dezembro/1999)

o professor de História, inspirado nos ideais socialistas e nas aventuras de Robin 

Hood, anunciou à turma:

– Aqueles que estiverem com notas melhores vão ceder alguns pontos para 

os seus colegas menos afortunados!

Ao relatar para Alfredo Lopes, colega do Tribunal, os últimos acontecimentos 

atinentes à minha prática docente, pois o semestre está acabando (Graças a Deus!!!), 

foi que ele me brindou com o causo que descortina estas linhas. É com ele que tenho 

trocado algumas das minhas experiências de professor da Universidade Estadual, 

no curso de Pedagogia. Dentre outras coisas, essas prosas renderam a sua crônica 

de estreia na Crônica do Dia.

O episódio aconteceu há alguns anos no Colégio 7 de Setembro, 

coincidentemente o mesmo que o Duju frequentou durante toda sua vida escolar. 

Aumentando a ironia do destino, a disciplina em tela foi aquela lecionada por ele, 

quando para lá retornou na tentativa de exorcizar o seu passado estudantil. :-)))

Desnecessário dizer que a reação dos melhores alunos daquela turma, 

dentre os quais o Alfredo se inclui, protestaram veementemente e ameaçaram levar 

o caso à Diretoria. Propuseram, como alternativa, que o lente desse os pontos que 

quisesse a quem desejasse, mas que não tocasse no rendimento dos que tinham 

trabalhado duro. Felizmente, o professor aceitou a sugestão, mas não sem antes 

acusar os rebeldes de serem gananciosos e desalmados!!!

Apesar da expectativa inicial, dos sonhos acalentados durante anos e do 

desejo de algum dia trocar meu serviço burocrático por uma atividade mais inte-

ressante, meu 1º semestre não foi a lua-de-mel ansiada, antes um deserto, que 

generosamente possuía alguns oásis. Os atrasos dos alunos no início das aulas; as 

ausências à sala de aula além do limite determinado legalmente; o pouco interesse 

pelo conteúdo; as conversas intermináveis e em alto tom; a demora excessiva para 

retornar do intervalo; as solicitações, por vezes agressivas, para que a aula fosse 
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encerrada antes do horário acordado no início do período letivo: eis alguns motivos 

para o meu sentimento de frustração.

Porém, o que mais me chateou não foi nada disso: ao contrário do que 

profetizaram (e me garantiram), nenhuma das minhas mais de 100 alunas me 

cantou!  :-(((

A arte de enganar – III
Paulo Meireles Barguil
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LINKS MISTERIOSOS – I
Paulo Meireles Barguil

(22/março/2000)

A cultura é, realmente, algo fascinante. Ao mesmo tempo em que ela 

abre perspectivas, horizontes sequer imaginados por aqueles que frequentam a 

festa de lançamento da novidade que, já se sabe, terá uma vida bastante efêmera, 

se comparada com a das suas antepassadas...

O que me intriga e fascina no avanço da informática não é somente a sua 

crescente presença na vida hodierna, mas a utilização de vocábulos eminentemente 

técnicos no nosso cotidiano que permitem a ampliação da nossa compreensão do 

mundo, extrapolando os domínios que popularizaram-nos. Por exemplo, o vocábulo 

link, que deve ser traduzido como conexão. 

Questão de ordem 1: informo aos revolucionários xiitas de plantão que não 

vou enunciar um discurso xenófobo, conclamando os habitantes do solo tupiniquim 

a abolir todas expressões estrangeiras, que foram incorporadas ao nosso cotidiano e 

pugnar o ensino do guarani nas nossas escolas (o que, admito, não é uma má ideia...).

Questão de ordem 2: informo, ainda, aos amantes das refeições McDonald’s, 

das produções culturais Disney e dos tênis Reebook, que não sou adepto da corrente 

que defende, além da dolarização da economia, a mudança do idioma nacional para 

o inglês (embora reconheça o seu imenso senso prático!).

Prestados os esclarecimentos, creio que posso prosseguir...

Compreender o universo, com seus inesgotáveis mistérios, desde muito tem 

sido um dos passatempos preferidos da Humanidade (embora, por um lado, poucas 

vezes ela tenha consciência disso e, por outro, tantas vezes tenha excluído a maioria 

dos seus membros dos momentos mais fascinantes).

desprovida de um caráter racional, apoiado em dados concretos (quando não os 

contradizia...) foi perdendo ao longo dos séculos a sua importância até receber 

o golpe de misericórdia no século XVI, com a divulgação da Teoria Heliocêntrica, 

através de Copérnico e Galileu, em oposição à explicação anterior que pugnava ser 

a Terra o centro do universo.
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Links misteriosos – I 
Paulo Meireles Barguil

Desde então, durante cerca de três séculos, reinou de forma cada vez mais 

absoluta um modelo de Ciência (positivismo) que procurava explicar os fenômenos 

através do famoso esquema causa efeito (consequência). Este olhar explicativo 

aplicava-se tanto aos acontecimentos do mundo material (da natureza) como do 

mundo espiritual (da cultura). 

das matizes positivistas no entendimento do mundo humano, o qual, para 

eles, se revelava muito mais complexo do que o mundo físico. Dentre aqueles, 

destacam-se: i) Dilthey, que propôs o método (círculo) hermenêutico, baseado 

na importância da experiência, expressão e compreensão, pois, para ele, a 

existência humana não pode ser reduzida à dimensão explicativa, pois também 

contém uma compreensiva; ii) Husserl, que formulou o método fenomenológico, 

que, reformulando e ampliando a ideia de dúvida de Descartes (o qual defendia a 

dúvida a priori), declarava ser necessário o retorno às próprias coisas, denunciando 

e rejeitando, ao mesmo tempo, o caráter pre-conceituoso do conhecimento, 

entendido como aquele saber que não se renova, mas que permanece estanque, 

que não investiga as suas raízes.

sobre a origem do conhecimento: sujeito ou objeto? O embate entre racionalistas 

e idealistas sobre a primazia de um daqueles elementos sobre o outro foi enrique-

um sem a presença do outro. Para além do antagonismo, está, pois, a relação, o 

diálogo, a interação.

Não estou bem certo, confesso. Porém, conforta-me constatar que elas estão de 

acordo com as descobertas do funcionamento do cérebro bem como com a lógica 

da internet, onde a multiplicidade de links possíveis de se estabelecer é espantosa. 
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LINKS MISTERIOSOS – III
Paulo Meireles Barguil

(19/abril/2000)

No 1o de abril desse ano aconteceu algo de extremo mau gosto. Não pense 

você que algum engraçadinho me passou um trote ou coisa que valha. Antes tivesse 

sido: foi exatamente o contrário!  :-(((

Conforme relatei na última crônica dessa série, a estatística fornecida pelo 

servidor que hospeda o Crônica do Dia começou na 2a quinzena do mês passado a 

registrar um quantidade crescente de visitantes, fato que muito alegrou o editor-

O prenúncio da tragédia (que, no caso, seria a imprecisão dos dados coletados 

até então) foi o e-mail enviado, em 28 de março, pela empresa:

“Olá Eduardo. O urchin (o programa que faz a estatística) deu uma despiro-

cada este mês, por isso peço que vc não leve ele muito em consideração. Em abril os 

logs deverão estar corretos. Sorry. ...”.

Então, no fatídico dia da mentira, a verdade foi restabelecida, para tristeza 

dos acionistas desse site literário, que viram as suas ações despencarem, revelando 

agora, o que sentiram aqueles pobres investidores da bolsa eletrônica dos Estados 

Unidos, que reúne ações de empresas de alta tecnologia, que assistiram impassíveis 

à queda recorde do Nasdaq. 

na vida. Cada vez mais me convenço de que não é a quantidade de informações que 

possuo (ou melhor, que acredito que possuo...) que me garante o que mais busco: 

ser feliz.

Para muitas pessoas, saber é poder. Há que se esclarecer, por oportuno, que 

várias são as modalidades de saber e outras tantas as de poder. Inicialmente, creio 

ser necessário investigar a gênese (da possibilidade) de conhecer, que se constitui 

somos racionais...

Porém, mais importante do que enunciar, detalhar e explicar uma série de 

acontecimentos (biológicos, sociológicos, psicológicos, linguísticos, sexuais...) que 

marcaram a nossa (dita) evolução, é compreender que eles aconteceram dentro 
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Links misteriosos – III 
Paulo Meireles Barguil

antes ou depois.

Para erradicar com sucesso as estruturas do tradicional (e repetitivo) modelo 

causa efeito (consequência), fartamente utilizado na explicação tanto dos fenô-

menos naturais como nos sociais, julgo de fundamental importância o pensamento 

de Max Weber, que entendia que a complexidade da vida não nos recomendava a 

adoção de esquema tão restrito, mecânico.

fatores que contribuíram para que algo ocorresse, numa investigação multifatorial, 

que congrega elementos de diversas matizes. Deve ser ressaltado, ainda, a sua 

implicaria na existência de juízo de valor.

É, pois, dentro dessa compreensão da existência de várias raízes, que 

contribuem de forma diferenciada para o crescimento da árvore, que julgo ser 

prudente investigar a dinâmica dos episódios cotidianos, sejam banais ou não, 

o esforço de se pensar que vários serão os caules, as folhas e os frutos oriundos 

daquelas porções inferiores.

sondá-los, compreendê-los, objetivando, por um lado, à diminuição do sentimento 

de estranheza que caracteriza a sua existência no mundo, e, por outro, ao 

aumento da sensação de proteção e amparo. A Ciência caracteriza-se como uma 

das maneiras que ele elaborou para alcançar de forma cada vez mais satisfatória 

aqueles intentos.

no século XVI, disposta a tragar tudo que na sua frente aparecesse, vem, aos poucos, 

relevando a sua fraqueza, que se revela na incapacidade de responder às questões 

ontológicas que caracterizam o viver humano. Diante de tantas mazelas que ainda 

atingem os nossos semelhantes, será que podemos falar em evolução, progresso e 

enquanto houver crianças infelizes.”. 

o cientista indague sobre a validade e relevância da sua pesquisa, que o músico ou 

o poeta divague sobre os rumos da arte, que o religioso questione os seus dogmas 
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Links misteriosos – III 
Paulo Meireles Barguil

mesmo: construir uma existência caracterizada pela plenitude, satisfação, alegria, 

deve ser motivo de desânimo, mas um fator motivador para que continuem a sua 

jornada, a qual se vislumbra prenha de possibilidades, sendo o futuro semelhante a 

um campo de girassóis.

Se variadas são as maneiras de saber, conhecer, interpretar, valorar, também 

inúmeras são as razões que fazem com que o Homem as busque (ou não), as utilize 

(ou não), as reverencie (ou não). Da mesma forma, o poder para uns é motivo para 

humilhar quem está sob as suas ordens, para outros, todavia, deve ser colocado a 

pessoas.

formas de conhecimento, é forjar um equilíbrio entre elas, superando a indesejável 

cisão que as afasta e as priva de um sentido mais integral, em virtude de elas estarem 

isoladas em seus mundos. Eivadas de dialogar com o diferente, elas perdem a noção 

tanto da sua beleza, do seu encanto, como deixa de usufruir dos charmes que estão 

para além dos seus muros.
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UMA CRÔNICA É UM OVO – I
Paulo Meireles Barguil

(03/maio/2000)

Escrever uma crônica é como fecundar um óvulo: são milhões de ideias (os 

espermatozoides) navegando em altíssima velocidade em direção a uma folha de 

papel. Aquela que chega primeiro recebe toda a atenção do(a) gestante, embora 

isso, por si só, não seja a garantia de que vá nascer. Sim, pois no mundo literário, 

muitos são os contraceptivos que ameaçam a integridade do rebento: falta de 

tempo e de inspiração, perfeccionismo, autocrítica exacerbada, desinteresse, ...

ela nasce, a alegria da mãe e do médico (no caso, o editor-chefe) é enorme, embora 

caiba a esse último a (por vezes árdua) tarefa de realizar os testes que assegurem 

que ela veio ao mundo perfeita (sem erros de gramática, de concordância...). 

É bem verdade que o acesso ao serviço de pré-natal tem aumentado 

consideravelmente, mas ainda é grande o número de genitores que ignoram a 

importância de tal acompanhamento durante o período gestacional, por desconhecerem 

as inúmeras problemáticas advindas de indesejáveis aberrações genéticas, que 

poderiam ser tratadas adequadamente se descobertas em tempo hábil. 

Há de se dizer, ainda, que existem aquelas que nascem de parto normal, 

sem maiores complicações, para alegria de todos os membros envolvidos. 

Porém... porém, há aquelas que insistem em nascer de cesariana (com horário 

marcado, como é o caso da maioria das minhas, que costumam surgir nas 4as de 

negam a sair do útero a todo custo, levando à loucura os que por ela esperam, 

Assim como no mundo humano, é relativamente normal a ocorrência de 

crônicas gêmeas, as quais também podem ser univitelinas (várias produções que 

discorrem sobre o mesmo assunto, com apenas algumas mudanças) e bivitelinas 

(quando o tema de uma é totalmente diverso da outra). Tanto umas como as outras 

exigem dos provedores uma grande disponibilidade, que precisa estar atento às 

e ciúme entre elas. 
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Uma crônica é um ovo – I 
Paulo Meireles Barguil

O mais importante é conseguir expressar a todas elas a sua alegria e gratidão 

de tê-las como manifestação da sua existência, sabendo que os destinos dela não 

lhe pertencem, nunca. 

Alegro-me em poder contemplá-la, agora, quase pronta. Lembro-me, por 

fim, do início, de quando tudo o que eu tinha era uma folha de papel e milhões 

de ideias...
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APRENDENDO A (NÃO) ESPERAR
Paulo Meireles Barguil

(14/junho/2000)

Tenho tido ao longo da minha breve passagem na mãe Terra a oportunidade 

de aprender uma série de lições: algumas mais interessantes, outras com menos 

encantos; algumas mais fáceis, outros que reclamaram mais esforço; algumas 

mais rápidas, outras que demandaram mais tempo; algumas mais óbvias, outras 

nem tanto...

Porém, uma das que mais marcou a minha vida aconteceu há poucos meses. 

Não sei bem como é que tudo começou: se foi com o acidente de carro que o 

inutilizou para sempre, o qual era como um talismã para mim; se foi o término nada 

situação não planejada e bem aquém do que sempre desejei; se foi a não aprovação 

na seleção do doutorado em Educação; ...

O mais importante, creio, não é (tentar) determinar os prováveis fatores que 

propiciaram uma mudança tão radical na minha forma de viver, mas degustar os 

frutos dela advindos.

Na infância e adolescência busquei com muita tenacidade e insistência 

respostas para perguntas das mais diversas áreas, notadamente sobre religião e 

transcendência. Se não lhe parecesse um absurdo, diria que desde terna idade 

mistérios da vida.

Apesar de ainda estar beirando os 32 anos, (pretensiosamente) acredito 

que alcancei a tranquilidade, a serenidade que se costuma dizer que só vem 

depois de muitos anos, não sendo privilégio de muitos a sua conquista, tão pouco 

o seu usufruto...

Introito realizado, deixe-me falar um pouco dessa mudança que tenho 

propagado.

Devo alertar, de saída, que a utilização da dimensão verbal (escrita ou 

falada) é uma das áreas contempladas pela construção de uma nova com-

preensão da vida. Assim, não pense ser minha intenção lhe convencer de algo, 

embora às vezes eu tenha breves recaídas, pois julgo que isso é uma tremenda 

perda de tempo!
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Aprendendo a (não) esperar
Paulo Meireles Barguil

A vida é uma benção, uma maravilha, um mistério, uma manifestação 

encantadora do poder da natureza. Assim, cada instante se assemelha ao poder de 

uma gota dágua: tão frágil, mas tão forte; tão singela, mas tão complexa. Os meus 

o meu cotidiano fantasiado com diversas alegorias: pessoas, sons, cores, comidas, 

odores, ideias, ...

A elas é que tenho dedicado minha energia, vibração, sensibilidade e 

inteligência. Chega de debates estéreis, de esforços para controlar a vida, os 

acontecimentos, as pessoas (seus valores, crenças e sentimentos). Tudo isso se 

revelou extremamente improdutivo e inútil. Julgando-me uma pessoa sensata, 

deduzi, após tantos fracassos, que minha estratégia de administrar a vida estava 

(no mínimo) bastante equivocada.

Após essa constatação, desisti de querer gerenciar a vida e, inspirado nos 

meus tempos de criança, tenho brincado de faz-de-conta com ela nas mais variadas 

circunstâncias: faz-de-conta que sei dormir, que sei comer, que sei estudar, que sei 

namorar, que sei viajar, que sei pensar, que sei amar, que sei sorrir, que sei viver...

A cada dia, cresce a minha vontade de descobrir folguedos e estripulias 

escondidos nos inúmeros recantos do universo. Desisti de querer controlar, de querer 

entender tudo, de querer explicar tudo, de querer saber tudo (e de preferência mais 

do que os outros). Contento-me em saborear os brinquedos que conquistei, embora 

sinta saudade dos que por diferentes motivos já se foram...

Minha receita (nada convencional) para alcançar esse novo parâmetro 

oportunidade de aprender da religião cristã. Os pontos de contato dos ensinamentos 

de Buda e seus seguidores com as mensagens de Jesus são inúmeros, os quais têm 

permitindo que eu descubra cada vez mais riquezas caprichosamente guardadas 

nas estradas e atalhos da vida.

Você aceita um pedaço desse bolo?
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LERO-LERO
Paulo Meireles Barguil

(21/março/2014)

deriva de léria – lábia, fala astuciosa que visa iludir, enganar outrem – e lereia – conversa 

Em meio a tantas conversas, é natural que, vez por outra, a gente entre em 

uma sem futuro. Até mesmo porque, não se sabe, a priori, o resultado dela, a não 

ser que pelo menos uma pessoa intencione enganar, em virtude de seus objetivos...

Nem sempre a verdade é dita, seja porque algo pode comprometer alguém – na 

maioria das vezes, o próprio falante, como é o caso da maioria daqueles que exercem 

o poder e desejam com ele permanecer – e implicar em mudança da realidade, seja 

porque a pessoa sabe que ignora – um professor, por exemplo, que, em pleno século 

XXI, tenta manter a máscara de que conhece tudo e, em vez de reconhecer seus 

limites e dizer que vai pesquisar, prefere falar difícil e manter a pose.

Rogério Cardoso interpretou com maestria Rolando Lero – personagem da 

Escolinha do Professor Raimundo7, criada por Chico Anysio – que, em virtude dos 

parcos saberes, tentava, com muita criatividade, acertar a resposta da pergunta 

feita pelo mestre, mas sempre falhava!

O que poucos sabem é que a verdade nunca é dita, pelo simples motivo 

de que ninguém é onisciente. Nesse sentido, Gibran, em O Profeta, sabiamente 

nos alerta: “Não digais: ‘Encontrei a verdade’. Dizei de preferência: ‘Encontrei 

uma verdade’”.

enigmas da natureza e, assim, contemplar a verdade. Nos últimos milênios, várias 

Todos somos convidados a expiar as falhas, os pecados, as omissões 

derivantes dos nossos sentimentos, pensamentos, palavras e ações... Não estou 

no sentido lato, pois estou me referindo a todas as áreas da nossa vida.

7  https://www.youtube.com/watch?v=JC7hA47WhkI
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Lero-lero
Paulo Meireles Barguil

No caso da Ciência, o purgante de uma Teoria é outra Teoria, que, muitas ve-

zes, sem qualquer cerimônia, pisa no pescoço da outrora reinante, toma-lhe a coroa 

e o trono, passando a receber a adoração dos súditos.

De modo geral, a constituição do conhecimento é um processo é lento e 

demorado, recheado de hipóteses e fracassos, onde o acerto é a exceção...

Assistimos no ambiente acadêmico a uma corrida maluca, tal como aquele 
8, em que muitos, desde renomados 

pesquisadores a estudantes da Educação Básica, tentam encontrar atalhos – alguns 

lícitos, outros nem tanto... – para alcançar o sucesso ou cumprir a missão com o 

menor esforço possível.

 Nature9 revelou que mais de 120 artigos 

removidos pelas respectivas editoras. O motivo? “Elas descobriram que cada um 

deles era jargão sem sentido, todos gerados automaticamente por computador.10”. 

Eles são os lero-leros da Pós-Modernidade!

Há de se perguntar: “Mas os artigos não eram revisados por pareceristas 

dizer que não entenderam ou que não concordaram? Se não, quer dizer que existe 

Ainda bem que não estou na Idade Média e não corro risco de ser queimado 

naquele tipo de fogueira, por isso eu lhe indago, fulgurante internauta: “Será que, 

muitas vezes, a produção acadêmica mundial não é um grande ‘leriado’?”.

8  https://pt.wikipedia.org/wiki/Wacky_Races

9 http://www.nature.com

10
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CONVERSA ENTRE FILHA E PAI
Paulo Meireles Barguil

(04/abril/2014)

Cuidar da prole: missão de todos os seres do reino Animalia de modo a garantir 

a continuidade da respectiva espécie. Em outras crônicas, falarei sobre as duas etapas 

anteriores ao nascimento, pois agora quero inverter a ordem da vida, tendo em vista 

que somente aqui posso fazê-lo.

A subespécie Homo sapiens sapiens, duplamente sábia, pelo menos no seu 

nome, teve que enfrentar, assim como os animais que a antecederam e os que 

habitam o Universo, vários perigos da natureza. A morte sempre está à espreita, 

escondida de várias formas: doenças, predadores, fome, sede, frio, calor...

Há quem diga, bem como quem acredite, que o amor – ou a falta dele – é 

negar esse axioma. Concordo, sem oferecer qualquer resistência, que ele é capaz 

de torturar.

Na epopeia humana, os múltiplos espaços-tempos nos têm permitido 

elaborar dinâmicas diferentes na criação das novas gerações. Em cada século, a 

Humanidade se reinventa. A mudança de cenários, personagens e interações é cada 

vez mais rápida...

nas cavernas enquanto os homens iam caçar. Essa divisão de tarefas não demorou 

do nomadismo em virtude do desenvolvimento da coleta e, posteriormente, da 

agricultura.

mulheres, zelosas com os seus companheiros, obrigaram eles a lhes dar uma casa 

decente, desejando também que eles tivessem um emprego menos insalubre, 

permitindo-lhes passar mais tempo com sua família.

Admito, contudo, que, às vezes, no Brasil, de modo especial em cidades 

grandes, se tem a sensação de que moramos em cavernas ou, antes, na própria 

selva... E o pior: esqueceu-se de que o objetivo de caçar, coletar, plantar ou colher é 

aumentar a qualidade do aconchego afetivo.

Para incrementar a produção e tornar a sua vida melhor, o Homem 

desenvolveu ferramentas, conhecimentos. Nas sociedades atuais, ditas e tidas 
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Paulo Meireles Barguil

como avançadas, a tecnologia alterou de forma intensa as relações sociais em todas 

as áreas da nossa vida. As crianças, por exemplo, dispõem de novos cuidadores: 

instrumentos eletrônicos. 

Alguns desses, felizmente, permitem que elas possam se comunicar com 

seus pais – caçadores pós-modernos – os quais também usam tais parafernálias 

fascinantes. A conversa, antes ao vivo, durante alguma refeição, agora é via e-mail, 

SMS, Skype, Facebook, WhatsApp...

– Papai, você pode vir deixar a blusa do catessismo? – pede a menina ao seu 

genitor.

– A do catecismo, eu posso. A do catessismo, não dá, pois ela não está por 

qualquer outro assunto, à rebenta.

– Ok! Você ainda esta aí ou teve um infarto com o erro? – cutuca a espirituosa 

– TE AMO!!! – diz o pai, tentando deixar claro que o mais importante é o que 

sente por ela.

– TAMBÉM. – retribui a garota.

– Estou morrendo de rir da sua resposta, lindinha! – o pai acha engraçado 

quando ela comete alguns errinhos, e aproveita esse momento, pois sabe que vai 

chegar a época em que eles mudarão da Língua Portuguesa para outras áreas, 

tenho estabelecido fecundos diálogos]
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6ª FEIRA DO AMOR
Paulo Meireles Barguil

(18/abril/2014)

Por que é mesmo que se chama Santa uma 6ª feira em que são lembrados 

Nomear de 6ª feira da Paixão é uma alternativa, mas não expressa adequa-

damente o que nela ocorreu.

O mais sensato seria adotar uma nomenclatura que manifesta o ocorrido: 6ª 

feira do Amor.

Cá para nós: a linguagem, muitas vezes, é utilizada para negar a realidade, ao 

invés de favorecer o seu entendimento pela Humanidade.

De falseados em falseados, a pessoa, quando menos espera, descobre que 

está perdida, pois está longe demais da verdade.

um homem, que alcançou a iluminação, tal como outros líderes espirituais: Buda, 

Maomé... Há, ainda, quem negue que ele viveu na Terra. 

Sua mensagem foi resumida por ele mesmo em dois mandamentos: “Ame a 

Deus sobre todas as coisas.” e “Ame o seu próximo como a si mesmo.”. (Mt 22, 37-40).

Desde os primórdios, quando vivíamos na selva, nosso principal objetivo, 

tal como os outros animais, era nos mantermos vivos. Para alcançar esse intento, 

alguns dizem que a máxima que impera nesse ambiente é “cada um por si”. Outros 

Apesar de sermos, agora, civilizados, vivenciamos, a todo momento, 

situações em que oscilamos entre uma e outra, dependendo das circunstâncias...

Cada vez mais tenho sido invadido pela dúvida: eu cuido primeiro de mim ou 

do outro? Eu sei que se “as máscaras de oxigênio caírem” eu devo colocar primeiro 

a minha e depois ajudar o outro. E nas demais situações?

É possível me amar sem amar o outro? 

É possível amar o outro sem me amar? 

Como conciliar esses amores – por si e pelo outro – de modo harmônico?

Como evitar a armadilha milenar entre Amor e sexo, na qual todos estamos 

sujeitos a cair ao longo da vida? Sim, eu já li: isso acontece porque projetamos no 

outro aquilo que só dentro de cada um pode ser encontrado. A paixão é o momento 
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6ª feira do amor
Paulo Meireles Barguil

Alguns meses depois, contudo, a verdade vem à tona: o outro já não nos 

satisfaz como outrora. O sonho se transformou num pesadelo! O que aconteceu? 

Quem e o que mudou? Muitos de nós acreditamos que a fonte externa secou e é 

necessário recomeçar a busca do lado de fora...

Seria dar a sua vida pelos outros, tal como fez Jesus?

Já li várias vezes o Sermão de Montanha. Entender com a mente não é tão 

No momento em que a diversidade se amplia e requer respeito ao diferente, 

agradeço-lhe, Jesus, porque você ensinou, durante toda a sua vida, a cada pessoa 

como ela pode interagir de forma amorosa consigo, com o outro e com a natureza. 

No momento em que o egoísmo e o materialismo se aprofundam, manifestos 

num consumo fulgaz, obrigado, Jesus, porque você mostrou que a vida transcende a 

essa breve viagem na Terra.

No momento em que se propaga o discurso de que não há felicidade nessa vida, 

mas apenas raros momentos alegres, grato lhe sou, Jesus, porque nos mostrastes que 

podemos e temos direito de que todos os dias sejam felizes, amorosos e santos.

No momento em que atos e palavras golpeantes contra a vida daqueles que 

têm a missão de divulgar sua mensagem se revelam ao mundo, obrigado, Jesus, 

No momento em que o conhecimento é fonte de poder e dominação, afas-

tando as pessoas, ao invés de aproximá-las, agradeço-lhe, Jesus, pela Luz que ema-

na de Ti, a qual me lembra que eu também posso recebê-la e partilhá-la, sendo ne-

cessário que eu me dispa de todas as certezas que me distanciam da vida plena. 

Que eu encontre, cada vez mais, o pequenino que em mim habita e cuide 

muito bem dele, acolhendo-o na sua dor de abandono, invasão e rejeição.

Que eu perdoe todos aqueles que não cuidaram de mim como eu gostaria e 

Que eu continue a jogar na fogueira as máscaras e armaduras, cuidadosamente 

elaboradas para me proteger do mundo, escondendo, até mesmo de mim, sentimen-

tos, atitudes e pensamentos, que tornam a caminhada insuportável e sem alegria.

Que eu realize com êxito essa passagem e ajude outros a fazer o mesmo. 

Ainda bem que tem chocolate todo dia e não somente no próximo domingo, 
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INSPIRAÇÃO...
Paulo Meireles Barguil

(02/maio/2014)

– Duju, eu li, várias vezes, o contrato que você me enviou e não encontrei 

previsão para folga – confessei ao criador do Crônica do Dia.

– Como é que é, Paulinho? Você voltou tem somente dois meses, escreve 

quinzenalmente e ainda quer folga? – retrucou o Editor.

– Esclarecendo: eu quero saber se tenho direito. Só depois, se for o caso, é 

que vou querer usá-lo. Quer dizer, eu só iria folgar se existisse previsão legal. Você 

sabe: meu superego iria me pressionar muito para eu não falhar e eu acabaria por 

– Paulo, o melhor, para nós oito, incluindo as minhas e as suas estruturas psí-

quicas elaboradas por Freud, é você escrever a crônica de amanhã! – respondeu-me, 

laconicamente, ele.

– Hoje é 1º de maio! Uma amiga me mandou uma mensagem no Whatsapp 

dizendo que trabalhar hoje dá azar – apelei, já com pouca esperança de conseguir 

o indulto.

– E desde quando escrever uma crônica é trabalho? Você está perdendo o seu 

quase a metade de uma crônica! Quero ver sua crônica amanhã de manhã no site. 

Boa inspiração! – respondeu ele, ainda paciente, encerrando a conversa.

incerteza.

Inspiração... Expiração... Inspiração... Expiração... Inspiração... Expiração...

Contando até 10...

Inspiração... Expiração... Inspiração... Expiração... Inspiração... Expiração...

Contando até 100...

algumas ideias e técnicas formuladas por Sri Sri Ravi Shankar11, que objetivam uma 

11
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A primeira coisa que fizemos quando chegamos a esse planeta foi tomar 
uma inspiração profunda e depois começar a chorar. E a última coisa que 
faremos será expirar, e então os outros irão chorar! Durante toda a vida, 
nós estamos inspirando e expirando, mas aprendemos muito pouco sobre 
a nossa respiração! O ritmo da respiração pode nos ajudar a entrar em 
contato com o elemento mais profundo de nós mesmos, nossa alma, 
nossa consciência, nosso SER, fazendo com que nos sintamos conectados 
com todos, com tudo no mundo. Nós precisamos aprender um pouco 
mais sobre a nossa respiração. Sem respiração, não há vida. Conhecendo 
a respiração, conhecemos a vida!

Inspirar para não pirar, para não parar – na vida e no Crônica do dia...

Inspiração...
 Paulo Meireles Barguil
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EU NÃO SEI!
Paulo Meireles Barguil

(16/maio/2014)

Descobri, há pouco tempo, quão libertador é poder dizer “Eu não sei!” com 

convicção e sem qualquer vergonha.

É verdade que, para um professor, essa declaração pode, a depender do con-

texto, ameaçar sua reputação, a qual foi construída com muito estudo e renúncia. 

Por isso, eu só recomendo proclamá-la após o estágio probatório ter sido aprovado, 

no caso de servidor público. Para os que lecionam no sistema privado, recomendo 

que se acautelem na verbalização da mesma!

Comparo-a a um mantra (do sânscrito Man, mente, Tra, controle), que deve 

adormecer, acordar...

No meu caso, acredito que essa oração se constitui num divisor de águas: 

tal como Moisés que, após tantos anos de escravidão, atravessou o Mar Vermelho 

fugindo do exército egípcio, ela me conduzirá à terra prometida.

Para um aprendiz de cientista, que adora brincar de entender a vida, as pes-

soas, o mundo, essa admissão poderia soar como a desistência de seu folguedo pre-

dileto. 

Imagino, contudo, que estou começando a entender o que Sócrates quis en-

sinar quando admitiu: “Só sei que nada sei!”.

O desejo e a capacidade de aprender são sagrados e se deve expressar 

gratidão ao Universo por nos ter concedido tais bênçãos.

Na intenção de ter uma existência mais plena e diminuir os seus medos, o 

Homem busca controlar e prever a natureza, ampliando suas fronteiras epistemo-

lógicas. 

É fácil constatar que o conhecimento é fonte de poder. O Homem decide se 

vai usá-lo em prol da vida ou da morte...

Para que uma pessoa encontre a luz, é necessário que ela admita que no 

escuro está. Oxalá que cada descoberta propicie o incremento da alegria e da 

A quem me indaga se acredito que encontrarei o meu Oásis, respondo:

– Eu não sei!
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BRINCANDO COM O TEMPO
Paulo Meireles Barguil

(30/maio/2014)

Nas últimas vezes, eu tentei, mas, somente hoje, consegui: comecei a 
escrever a crônica no dia em que ela será postada!

Não precisarei, pela primeira vez, programar a sua publicação. Esta, portanto, 
é uma crônica bem quentinha. Quer dizer, para mim, que estou escrevendo, pois 
não sei quando você irá lê-la...

Sim, eu confesso: durante o meu passeio no Planeta azul, eu tenho brincado 
com o tempo de várias maneiras, principalmente de corrida. Às vezes, ela é chata, 
pois eu costumo perder. É difícil fazer algo com prazer quando o resultado – para 

que todos os ponteiros apontam para o mesmo resultado.
Por exemplo, assistir às corridas da F1 quando o Senna competia era muito 

legal para os brasileiros, pois ele ganhava muitas vezes e foi três vezes campeão 
mundial. Para quem torcia por outro piloto, elas eram um porre. Nos últimos 22 
anos, temos experimentado uma dolorosa inversão de papéis, pois somente pilotos 
de outras nacionalidades têm alcançado a glória. De modo especial, Schumacher e 
Vettel, que venceram a metade desses campeonatos. 

12, 
que estamos, em nossa grande maioria, vivenciando, quando buscamos fora o que 
somente dentro pode ser encontrado.

Tenho a sensação de que estamos vivendo como as pessoas em Ensaio sobre 
a cegueira, livro de José Saramago, que foi adaptado ao cinema.

Tal percepção, por vezes, é-me sufocante, por dois motivos: pelo conteúdo 
do que – acredito que – vejo e por afastar muitas possibilidades de ilusão. Meu con-
solo é saber, com todo meu ser, que, embora pareça o contrário, a luz está brilhando 
cada vez mais forte. O que me anima a continuar é acreditar que ainda tenho muitos 
véus me impedindo de contemplar o paraíso e desfrutá-lo, motivo pelo qual estou 
decidido a retirar todos os que puder.

Sigo, então, recusando a dose de cicuta, degustada a contragosto por 
Sócrates e mencionada pela rainha do Rock Nacional, e bebendo uma de se cuida...

12  https://www.youtube.com/watch?v=qAt3nE36KTk



438 APRENDIZ, DOCÊNCIA E ESCOLA: novas perspectivas
Paulo Meireles Barguil (Organizador)

BRIGANDO COM O TEMPO
Paulo Meireles Barguil

(13/junho/2014)

Eu já tinha decidido que não ia falar da Copa do Mundo de 2014, independen-

temente do resultado do jogo entre Brasil e Croácia. 

que alguém já preparou algo sobre o tema, que deverá entrar no ar em breve: mais 

um motivo para manter meu propósito inicial.

Seria agora o momento para versar sobre uma temática que, apesar de eu ter 

feito algumas pesquisas na internet, venho adiando?

Poderia, ainda, escrever sobre hoje – Dia dos Namorados – ou amanhã – 

sexta-feira, 13. Decidi, então, continuar o folguedo da quinzena passada, mudando 

o enfoque.

É crescente a queixa sobre a falta de tempo, bem como sobre a sensação de 

que ele está passando cada vez mais rápido.

O budismo tem me ajudado a, lentamente, entender e aceitar que a realidade 

é construída na mente, a qual, portanto, merece muito cuidado.

Fique em paz: ciente da minha ignorância sobre budismo, não ousarei apre-

sentar uma síntese do que tive a oportunidade de ler.

Abusando, porém, da sua boa vontade, a qual acredito está em alta porque 

o Brasil ganhou a primeira partida, vou partilhar um pouco do (que acredito) que 

aprendi.

Todos queremos a felicidade. Desejamos que ela, uma vez alcançada, seja 

imutável. Sonhamos com a permanência, quando a característica peculiar da vida é 

a transitoriedade. Essa é a fonte do nosso sofrimento!

Ansiamos materializar as nossas inúmeras fantasias e mantê-las protegidas 

de ameaças. Em suma, nossa mente quer congelar o mundo que nos agrada, o qual 

sequer sabe quem somos nós...

O apego e a raiva, portanto, são o combustível da nossa infelicidade. A li-

bertação de ambos nos possibilita sintonizar com o ritmo, a harmonia do Universo. 

Cada momento, mais do que uma oportunidade de escolher o caminho que se vai 

trilhar, revela a forma como queremos fazê-lo.
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Bringando com o tempo
Paulo Meireles Barguil

Essa mensagem foi assim traduzida por Gilberto Gil, em Tempo Rei13: “Não 

me iludo / Tudo permanecerá do jeito / Que tem sido / Transcorrendo, transforman-

do / Tempo e espaço navegando todos os sentidos”.

Diante desses mistérios e de tantos outros, tenho rogado, com fervor, aos 

céus, tal como o poeta baiano: “Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei / Transformai as 

velhas formas do viver / Ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei / Mãe Senhora do 

Perpétuo, socorrei”.

Para aumentar a tragédia, a maioria de nós almeja, secretamente ou não, a 

total compreensão do mundo, bem como o controle sobre o mesmo.

Os cientistas adoram essa brincadeira, a qual só tem alegria quando se en-

tende, com todo o nosso ser, que o objetivo daquela é viver o amor, expresso na 

relação com o outro.

Melhor é fazer as pazes com Cronos e mergulhar no Túnel do Tempo14 com 

uma razão (ou não) [...] Pra ouvir melhor, melhor apagar a luz”!

13  https://www.vagalume.com.br/gilberto-gil/tempo-rei.html

14  https://www.letras.mus.br/engenheiros-do-hawaii/130894/
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BRINCANDO COM O ESPAÇO
Paulo Meireles Barguil

(27/junho/2014)

Sim, eu sei: não é possível falar de tempo sem falar de espaço. E vice-versa!

Perdoe-me as crônicas heréticas, nas quais viajei no tempo ignorando o espaço.

Não me julgue, também, insolente por discorrer, agora, sobre o espaço, dei-

xando o tempo dormindo.

Fique em paz: não ousarei tentar explicar a Teoria da Relatividade15 de 

Einstein. Permita-me, contudo, dizer que, depois dela, o mundo ficou muito 

mais divertido.

O motivo: ela revelou que essas categorias não podem ser entendidas sepa-

radamente. A Ciência Moderna, baseada no fracionamento, na divisão do todo, no 

isolamento das partes, foi a nocaute, sem necessidade de contagem.

A vontade de controlar, ter todas as respostas, prever e determinar a vida 

revelou-se uma fantasia, por vezes, um pesadelo. Nascia uma Ciência sistêmica, 

holística, baseada na relação, no movimento, na transição, na transitoriedade e na 

impermanência! 

É fácil perceber quão forte e caduco é o DNA da Ciência Moderna. Seus avan-

ços nos fascinam, ao mesmo tempo em que explicitam limites, convidando a Huma-

nidade a desenvolver outros olhares, sentires, pensares e agires. 

A Seleção Natural, preconizada por Darwin, indica que a transformação é 

lenta, mas inexorável. Cada pessoa tem o poder de acelerar ou retardar esse pro-

cesso.

Vivemos, portanto, numa realidade quadrimensional: as 3 dimensões espa-

ciais – comprimento (ou profundidade), largura e altura – e a dimensão temporal. 

A brincadeira no espaço – onde podemos navegar na altitude (em cima-em-

baixo), na longitude (leste-oeste) e na latitude (norte-sul) – oferece mais alternati-

vas do que o divertimento no tempo – passado, presente e futuro.

Acrescente-se, ainda, o fato de que brincar no tempo é muito difícil: quando 

a gente pensa que está no presente, o passado já nos acalenta. E o futuro? Quase 

sempre está tão longe que não pode ser visto. Quando se aproxima, para nosso 

desespero, já foi lá para trás...

15  https://www.youtube.com/watch?v=UnSA27a00To
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A cada geração, a Humanidade avança na descoberta dos mistérios da vida. 

Ela não se cansa desse folguedo, pois sabe que há sempre algo novo!16.

Brincar de esconde-esconde é legal, mas eu adoro o encontra-encontra...

16

Brincando com o espaço
Paulo Meireles Barguil
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BRIGANDO COM O ESPAÇO
Paulo Meireles Barguil

(11/julho/2014)

– Eu estou perdido? – indaga, para si mesmo, o passeante na Floresta Amazôni-

ca, que resolveu explorar, sem o auxílio de mateiro, os encantos desse templo natural.

– Eu estou perdido! – grita, desesperado, o aventureiro que brincou de desli-

zar nas areias dos Lençóis Maranhenses, sem se preocupar com o destino.

– Eu estou... perdido – constata, atônito, o turista em Veneza, apesar de ter 

dral cultural.

Brincando com o espaço, por vezes, não percebemos o quanto ele é dinâ-

vezes, nem tanto...

Um dia, acordamos – ou então, numa noite, não conseguimos dormir – e 

somos sugados, numa velocidade superior à da luz, para o centro do nada, numa 

E, então, constatamos que o nosso espaço não é tão nosso quanto acreditá-

vamos. 

O mais difícil é quando, devido à inexperiência, tentamos resistir e nos agar-

ramos em paredes invisíveis, tornando a jornada ainda mais sinistra e dolorosa.

Só depois de várias consultas a oráculos, rezadeiras, astrólogos, guias espirituais 

e psicólogos é que podemos começar a desvendar os mistérios dessa epopeia singular.

A Conquista do Espaço17, cantada pelos Engenheiros do Hawaii, é sempre em 

frente, embora essa mude, freneticamente, de lugar.

Sigo tentando decifrar o motivo de demorarmos tanto a viver, com todo o cor-

po, o que é entendido primeiro apenas com a mente. 

Confesso: ainda tenho essa mania!

A desculpa de eu ser professor e querer partilhar o que imagino que aprendi 

é aceitável?

razão, em muitas ocasiões, mais atrapalha do que ajuda, pois não consegue identi-

17  https://www.vagalume.com.br/engenheiros-do-hawaii/a-conquista-do-espaco.html
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Quero entoar, com todo o meu ser, a Canção da Estrada Aberta18, de Walt 

Whitman:

A partir desse momento, liberdade!
A partir desse momento eu me imponho vários limites e linhas imaginárias
Indo aonde quero, meu próprio mestre, total e absoluto 
Ouvindo os outros e considerando o que eles dizem 
Parando, procurando, recebendo, contemplando,
Suavemente, mas determinado, libertando-me das amarras que pode-
riam me deter
Eu inalo grandes quantidades de espaço
O leste e o oeste são meus, o norte e o sul me pertencem

Eu sou maior e melhor do que eu pensei
Eu não sabia que era detentor de tanta bondade 

Tudo parece bonito pra mim

faria o mesmo por vocês

Eu me restabelecerei pra mim e pra vocês quando eu partir 
Eu me espalharei entre homens e mulheres quando eu partir 
Eu lançarei felicidade e dureza entre eles 
Quem quer que me desminta não deverá me atrapalhar
Quem quer que me aceite, ele ou ela deverá ser abençoado, e deverá me 
abençoar.

A máxima “O Homem e a conquista dos espaços19” – internos e externos – 

sintetiza o meu mergulho, refém e liberto do tempo e do espaço...

18  http://www.bartleby.com/142/82.html

19

Brigando com o espaço
Paulo Meireles Barguil
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CRER SEM VER
Paulo Meireles Barguil

(25/julho/2014)

A realidade não pode ser compreendida inteiramente pelo Homem. 

Brincamos, então, de elaborar sentidos, que nos permitam uma maior aproximação 

e, assim, aquietem, mesmo que brevemente, o nosso espírito.

A cada descoberta, a pessoa é invadida por sentimentos antagônicos: por 

um lado, sua percepção do mundo se amplia, por outro, surgem sombras antes 

sequer imaginadas.

Iluminar, portanto, aumenta não somente a área visualizada, mas, também, 

a cortinada. Que paradoxo fascinante! 

Diante dessa constatação, é compreensível que alguém defenda a inutilidade 

O espírito, contudo, refuta essa proposta e se movimenta, com intensidade 

Eu admito: na maior parte das vezes, só consigo ver o que creio e só acredito 

no que minha mente é capaz de perceber.

bem como a sua direção.

Somos diferentes – e cada vez mais! – em virtude da herança biológica e da 

bagagem experiencial. 

Ninguém pode ver e sentir o mundo como eu.

Da mesma forma, sou incapaz de olhar e apreciar a totalidade como 

outra pessoa.

Acredito, contudo, que é possível – e necessário! – construir um diálogo 

entre as pessoas, o qual só acontece quando ele é razoavelmente estabelecido 

internamente, acolhendo, e não sufocando, as diferentes vozes.

A felicidade, tal como falou Cristo para Tomé (Jo 20, 29), reside em crer 

sem ver. 

O convite, portanto, é aceitar que nada há para ser ensinado, apenas parti-

lhado, e nada há para ser aprendido, apenas degustado.
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Acreditar e duvidar, ao mesmo tempo, com igual intensidade, tal como foi 

cantado pelos Engenheiros do Hawaii, em Realidade Virtual20, de modo que eles se 

fundam e me deixem em paz!

20  https://www.letras.mus.br/engenheiros-do-hawaii/75665/

Crer sem ver
Paulo Meireles Barguil
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LAÇOS EXISTENCIAIS
Paulo Meireles Barguil

(08/agosto/2014)

Computação, na Universidade Federal do Ceará, e não me divertia muito com os 

assuntos abordados – programação, banco de dados, compiladores, sistemas 

minha vontade era pular fora, fosse pela porta ou pela janela...

dúvida, não desista!”.

Quando eu descobri o próximo destino – Pedagogia – já estava no último 

ano e resolvi, em respeito à minha carga genética, mesclada com a pressão social, 

terminar a missão iniciada.

Refuto o entendimento de que o Homem é um computador, uma máquina 

de processar informações. Embora os componentes, de modo geral, sejam os 

mesmos, e a lógica de funcionamento deveras parecida, a depender do fabricante e 

do público alvo, a arquitetura, em virtude dos cromossomos, é única, exceção para 

os raros gêmeos univitelinos.

O que dizer, então, do banco de dados? Experiências singulares fazem com 

que a percepção do mundo seja exclusiva: ninguém vê, sente o mundo como eu. 

Cada pessoa é, portanto, fora de série.

Um dos nossos objetivos na Computação era aprender a programar: construir 

uma sequência de instruções para realizar algo. No início, como sempre, tarefas 

simples. Depois...

Concluída a escrita, era hora de “rodar” o programa – colocar para funcionar – 

e rezar – torcer para ele funcionar adequadamente.

Não creio que existia uma relação – direta ou inversamente propor-

cional – entre tais variáveis, considerando os resultados e as práticas espirituais dos 

colegas...

Quando o programa não funcionava, entrava em cena o método mais 

que estava “dando pau” e consertar a dita cuja.
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Uma estratégia para localizá-la era colocar marcadores – letras para 

aparecerem na tela, por exemplo – de modo que se pudesse descobrir onde estava 

o problema e tentar, posteriormente, resolvê-lo.

Algo muito frequente nas nossas produções acadêmicas era o loop, situação 

nos comandos laboriosamente redigidos e nos obrigando a interromper o 

funcionamento da máquina.

No início deste ano, durante uma aula no curso de Pedagogia, mais de 25 

anos depois de tais experiências na Computação, vislumbrei o fato de que nós, na 

maior parte da nossa vida, estamos presos em laços existenciais.

Deles só nos livramos se tivermos a humildade de reconhecer quando 

estamos com a corda no pescoço, no bolso ou no pé, a coragem de colocarmos 

E viva o CTRL + ALT + DEL!

Laços existenciais
Paulo Meireles Barguil
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SEGURANÇA E LIBERDADE
Paulo Meireles Barguil

(22/agosto/2014)

Era uma vez uma menina de 3 anos. 

Como toda criança, o que mais desejava era se sentir segura, protegida, 

amada. 

Naquela casa, repleta de homens – 4 irmãos mais velhos e o pai – a sua mãe 

era o único referencial feminino, além das eventuais empregadas, que auxiliavam 

na organização do lar.

Sua genitora trabalhava os dois expedientes e elas pouco conviviam. 

A criança, bastante criativa, inventava muitas brincadeiras sozinha, além 

de acompanhar os irmãos em tudo que era possível: jogava futebol, andava de 

bicicleta, jogava bila (bola de gude), andava de patins... 

O mundo era mesmo muito divertido!

Ela, contudo, sentia falta do aconchego da sua mãe, por isso, nos dias úteis, a 

O tempo foi passando e a menina se tornou uma moça muito espontânea e 

cheia de vida. O seu mantra era liberdade!

Numa festa de 15 anos, tal como nos contos de fadas, sua história foi marcada 

nunca mais seria a mesma, piorando a cada ano.

Explodira, naquela noite, uma luta insana, que duraria décadas, em que 

ambos duelariam, sem e com palavras, para ver quem era o mais forte.

Aos poucos, ela foi se esquecendo do quanto desejava ser amada e cuidada. 

dos fugazes momentos de lazer.

A ferida do passado era escondida pelo frenesi social, o qual funcionava 

como uma droga, requerendo doses cada vez maiores para produzir o efeito neces-

sário, com duração decrescente.

Ela, então, teve uma filha. Era a natureza lhe dando a oportunidade de, 

ao vivenciar o cuidado no polo ativo, curar a sua chaga, fonte inesgotável de 

ansiedade.
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Quando alguém lhe questionava sobre algo da sua conduta ou discordava 

incompreendida.

Escolhia suas amizades pela capacidade de elas não se contraporem a todas 

as suas escolhas, mas as aceitarem sempre, frutos dos seus caprichos, os quais 

mudavam tal como o vento!

Foi, contudo, uma brisa do oriente que lhe trouxe uma boa nova, que 

mudaria, lentamente, a sua vida:

– Pare um pouco... Olhe para dentro... – dizia a voz sagrada.

A jovem senhora, cansada das inúmeras tentativas de se esconder no discurso 

da independência, começara a compreender e a aceitar que a única liberdade é 

aquela expressa no cuidado pela vida: sua e dos outros.

E, então, aquela menina de 3 anos recebeu o abraço há tanto tempo esperado.

Segurança e liberdade
 Paulo Meireles Barguil
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O PROFESSOR LOCUTOR E O ESTUDANTE ESPONJA
Paulo Meireles Barguil

(05/setembro/2014)

verei sobre algo que vem me incomodando há muito tempo.

conhecimento, o conteúdo e o estudante o absorve, o capta.

de dar vida a essa crença, mediante práticas mortíferas.

Quando éramos um pouco mais ignorantes do que somos agora, se o 

resultado não era alcançado tal como planejado, educávamos, com autoridade, 

torturando as crianças com pisa de cinto ou palmatória, ajoelhando-as em cima de 

caroços de feijão ou de milho e ainda tendo que segurar, de costas para o quadro 

e olhando para a parede, uma cadeira na cabeça, levando-as ao desespero com a 

arguição da tabuada, obrigando-as a copiar dezenas de vezes palavras e números 

sem qualquer sentido, como se elas fossem pedras duras, que necessitariam de 

muita água mole para serem furadas...

E o que dizer dos milhares e milhares de recreios roubados das crianças por 

adultos zelosos?

Não, o conhecimento não pode ser transmitido! Eu não sou locutor!

Não, o conhecimento não pode ser absorvido! O estudante não é uma 

esponja.

per si. É cada pessoa que o elabora ou não... 

Numa Educação sem sentidos, é fácil entender o fracasso do modelo atual.

tarefa individual, vivenciada com maior ou menor vigor a depender de inúmeros fatores, 

num ritmo próprio, a despeito da insanidade que deseja – e tenta – tudo controlar.

É tão simples: sem sentido, a informação desaparece em meio à multidão, 

cada vez mais agitada.

Somos, todos, seres luminosos, capazes de constituir sentido à vida. Ninguém 

pode fazer isso por mim. Da mesma forma, não posso fazê-lo por ninguém.

Trocar o discurso do professor, o exercício do livro por uma brincadeira, 
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continuar sentado e sem o direito de compartilhar o que sabe, bem como se o 

Que nos lembremos, contudo, o fato de que o Homem não se reduz à 

dimensão cognitiva. Uma Educação integral, na escola ou fora dela, precisa 

contemplar, também, as dimensões corporal, afetiva e espiritual.

Chegará o tempo em que aprenderemos que não temos o direito de invadir o 

outro, em qualquer dimensão e sob qualquer pretexto.

O nascimento é sempre um processo lento, com muitos detalhes. Somente 

um olhar transmutado consegue ver o amanhã, mesmo que distante. Essa visão é 

motivo de alegria, paz e energia.

Dedico-me, todos os dias, a me livrar de armaduras que me impedem de 

brincar de ser eu.

Que a minha jornada inspire outros, mesmo quando eu não estiver mais 

expirando...

O professor locutor e o estudante esponja
 Paulo Meireles Barguil
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TRANSFERINDO MEMÓRIAS
Paulo Meireles Barguil

(19/setembro/2014)

21.

Uma história repleta de metáforas, as quais não irei aqui listar, pois retiraria 

de vocês a possibilidade de descobri-las.

Somos, todos, doadores e receptores de memórias, a maioria das quais 

ignoramos...

quando eles não fazem seu trabalho, inventou a hemodiálise.

Como limpamos as nossas emoções? Ou será que somos tão ignorantes para 

Queremos a felicidade, mas desconhecemos os grilhões internos. Por isso, 

muitas vezes, projetamos, convictos, para fora a responsabilidade do nosso mal estar.

A Biopsicologia22 nos ajuda a entender as intricadas relações entre 

sentimentos, ações e pensamentos. 

Sem esse conhecimento, o Homem segue desperdiçando energia em 

variados torpores, que se revelam fugazes e incapazes de conduzi-lo à tão desejada 

harmonia, a qual expressa a integração das suas dimensões.

Aceito, com cuidado, a missão de transmutar a herança recebida e partilhá-la, 

embora ainda pouco saiba sobre essa alquimia.

Divirto-me em pensar que as minhas memórias são tão antigas quanto 

as suas...

Um dia, quem sabe, elas se encontrarão de novo!

22 http://super.abril.com.br/ciencia/emocao-em-moleculas/
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O MENINO PASSARINHO 
Paulo Meireles Barguil

(03/outubro/2014)

Era uma vez um menino que desejava voar.

Correr era algo que ele gostava de fazer, mas não o saciava, tamanha a sua 

vontade de conhecer outros lugares.

Enquanto não aprendia a nova habilidade, exercitava ao máximo as suas 

pernas, pois acreditava que elas seriam necessárias no momento da decolagem.

No colégio, adorava jogar futebol e brincar de pega-pega.

Era fora da sala de aula que ele, assim como para quase todos os estudantes – 

de ontem, hoje e, talvez, amanhã – tinha seus momentos mais divertidos.

Quando ele tinha 9 anos, ao retornar do recreio, ouviu um barulho fora da 

sala e pediu à professora para ver o que estava acontecendo.

– Por essa porta, você não passa! – respondeu a mestre.

Para conciliar o seu desejo e a negativa da professora, o menino decidiu pular 

a janela.

A gritaria foi enorme: os colegas rindo e a docente chamando-o de volta...

Ao retornar da investigação, como era de se esperar, foi encaminhado à 

Diretoria.

não saberem o que fazer, decidiram o colocar numa gaiola.

O menino cresceu, mas nunca desistiu de voar. 

Tal qual um presidiário, utilizava a maior parte da sua energia esboçando 

planos uma improvável fuga do cativeiro ou do que gostaria de fazer quando a 

Outro passatempo preferido era descobrir os pontos fracos dos seus 

carcereiros, os quais estavam sempre mudando.

Apesar de tudo, ele continuava a correr, mas sem o mesmo ânimo de 

outrora. A bicicleta, companheira de longa data, era uma alternativa interessante 

para explorar o mundo.

Os ponteiros continuavam a rodar e ele descobriu que uma motocicleta – por 

ele batizada de Vitalina, em homenagem à música Vital e sua moto, dos Paralamas 

do Sucesso, e numa referência jocosa ao seu estado emocional – era ainda melhor!
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O menino passarinho
Paulo Meireles Barguil

Durante quase 2 décadas, andar de moto, mesmo que de forma cautelosa, 

permitia que o menino sentisse que estava voando.

Há quase quatro anos, um acidente com as suas asas postiças retirou dele uma 

das suas maiores alegrias, bem como, temporariamente, a sua capacidade de andar.

O processo de cura – física e emocional – foi demorado, mas ele conseguiu, 

além de voltar a correr, fazer as pazes com seu (suposto) algoz.

“Eu sou um pássaro
Me trancam na gaiola

E esperam que eu cante como antes
Eu sou um pássaro

Me trancam na gaiola
Mas um dia eu consigo resistir

E vou voar pelo caminho mais bonito”
(Renato Russo, Clarisse23)

23  https://www.youtube.com/watch?v=ZME5DykFWyY
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TRADUZINDO OS MUNDOS
Paulo Meireles Barguil

(17/outubro/2014)

O convite do Universo ao Homem é que esse o decifre, interprete, bem como 

a si mesmo.

A singeleza da convocação é inversamente proporcional à complexidade da 

sua realização...

Imprevisível que nos fascina. Garantia de brincadeira eterna. 

Quem está de bandeirinha? Quem é café com leite?

Abrir as entranhas do mundo e de si.

Macro e micro profundamente vinculados.

Sofremos porque não admitimos que a dor é inerente à vida.

Aceite a vida. Aceite a morte. Aceite a alegria. Aceite a tristeza.

Tão simples. Tão difícil.

Brigamos – muitas vezes literalmente! – com o mundo. Gritamos o quanto 

ele é injusto.

eterniza em variadas situações.

Zumbis emocionais vagamos à esmo: de madrugada, de manhã, de tarde e 

de noite.

uma diferente septicemia.

Chegará o instante em que entenderemos as intricadas conexões entre 

emoção, corpo, cognição, alma...

Até lá, continuaremos sujeitos a traduções literais, em virtude do pouco 

conhecimento ou cuidado, que tanto empobrecem a realidade.
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morável em prol do saber.

No Brasil, como exemplo da falta de atenção, o mesmo foi traduzido como 

“O Físico”...

Traduzindo os mundos
Paulo Meireles Barguil
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CALIGRAFIA E GARATUJAS
Paulo Meireles Barguil

(31/outubro/2014)

– Seu registro geral está vencido! – sentenciou o atendente.

– E ele tem data de vencimento? – indaguei surpreso.

providenciar um novo – foi o que ouvi.

Admito que minha foto no documento não me agrada e que, há muitos anos, 

cogito trocá-lo.

O motivo de eu ainda não ter materializado tal intento é devido eu ser uma 

pessoa otimista e paciente, pois acredito que o número único de Registro de Iden-

tidade Civil, instituído pela Lei nº 9.454, de 07 de abril de 199724, será implantado 

quando eu ainda estiver vivo.

A Lei previa, no seu artigo 6º, que “[...] No prazo máximo de cinco anos da 

que estiverem em desacordo com ela.”.

Desnecessário dizer que tal dispositivo foi ignorado, tendo sido revogado 

somente em 2009...

Ou seja, durante 7 anos, os brasileiros utilizamos documentos sem validade!

Advogados de plantão, sirvam-se à vontade dessa informação...

Decidi, então, providenciar o novo documento de identidade.

Levei a papelada solicitada, mas minha certidão de nascimento foi recusada, 

pois estava, segundo o recepcionista, ilegível.

A solução, então, seria providenciar a 2ª via da certidão de nascimento.

Agradecendo, sempre, ao Universo o fato de estar no pleno gozo das minhas 

faculdades motoras, dirigi-me ao Cartório e pleiteei a dita cuja.

Quando retornei à repartição para receber o documento, encontrei um erro 

e o comuniquei, imediatamente, ao atendente:

24  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9454.htm
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 O nome do meu avô paterno é Dib e não Dile – relatei ao serventuário com 

pouco mais de 20 anos de idade.

Após alguns minutos, ele retornou e disse:

– No livro está grafado Dile e seu pai assinou a lavratura da certidão.

Atônito, peguei um papel e escrevi o nome do meu avô em letra cursiva25. 

do seu veredito:

– Lamento, mas você vai precisar trazer a sua certidão de nascimento anterior 

Gargalhei, silenciosamente, da situação: o documento que eu tenho em 

casa, que é imprestável para eu tirar um novo registro geral, é o que vai atestar que 

a leitura do escriba do século XXI está desatualizada, permitindo-me receber uma 

nova certidão de nascimento, a qual, posteriormente, será usada para solicitar novo 

registro.

Esse paradoxo até que foi fácil.

25  http://www.ledum.ufc.br/arquivos/imagens/Dib.pdf

Paulo Meireles Barguil
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NEXOS
Paulo Meireles Barguil

(14/novembro/2014)

Solto altas gargalhadas internas quando ouço as pessoas dizerem que nunca 

estivemos tão conectados!

Penso exatamente o contrário: nunca estivemos tão desconectados, conosco 

e com os outros.

atar, ligar, travar, entrelaçar, unir e prender.

A Humanidade, há milênios, busca entender o Universo, bem como a 

natureza desse safári ontológico, em que cada pessoa é caça e caçador, como já 

cantara Milton Nascimento, em Caçador de mim26.

Há quem defenda que a existência, o sentido do mundo está nele mesmo, 

não sendo necessária a participação, a intervenção do Homem. 

Outros, contudo, argumentam que, sem o Homem, o mundo não existe, pois 

Piaget, no século passado, diferenciara duas formas de conhecer o mundo: 

relação entre objetos, acontecimentos. 

os extremos, é que nos leva ao equilíbrio.

encontrar os extremos, que nem sempre são apenas dois, para depois balancear 

Postulo que o sentido do mundo não está nele, mas é elaborado por cada 

A enxurrada de estímulos proporcionada por variadas parafernálias 

tecnológicas, que estão cada vez mais disponíveis, não tem o poder de nos integrar, 

mas talvez para o contrário...

Devoradores de pixels, o Homem se vicia nesse tipo de alimento, que o nutre 

cada vez menos, fazendo com que ele o busque em doses crescentes, ao mesmo tempo 

em que contribui para o desenvolvimento de percepção fragmentada da realidade.

26  https://www.letras.com.br/milton-nascimento/cacador-de-mim
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O Homem é resultado do que se alimenta e da forma como digere os 

respectivos nutrientes.

O tempo outrora dedicado à preparação da refeição e à degustação, 

momentos fundamentais no equilíbrio pessoal, pois frutos do autocuidado, é 

canalizado apenas à deglutição voraz.

– Eu não tenho tempo! – dizemos a todo momento – enquanto corremos de 

um lado para outro, na horizontal ou na vertical.

A qualidade das nossas conexões, dos nos nossos vínculos, internos e exter-

que engolimos...

Essa crônica tem nexo?

Nexos
Paulo Meireles Barguil
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CAIR E LEVANTAR
Paulo Meireles Barguil
(28/novembro/2014)

“O que dá pra rir, dá pra chorar” é um ditado popular que expressa o quanto 

a vida é subjetiva.

Um mesmo acontecimento pode ser sentido de forma antagônica por dife-

situação.

Há, também, aqueles momentos trágicos, que, após várias rotações e 

translações – da Terra e nossa – são motivo de alegria e alívio para a mesma pessoa 

que quase naufragou no passado.

O inverso também é frequente: momentos maravilhosos que, sem perceber-

mos, escorrem entre os nossos dedos. 

Não há como segurá-los...

Eles se vão e nos deixam um gosto amargo na boca e lágrimas que parecem 

Como é possível se falar em manter o equilíbrio para alguém que acaba de 

cair no chão?

É claro que há uma diferença – substancial! – entre ter sido empurrado ou 

tropeçado...

O que importa, mesmo, é que há de se aceitar que cair faz parte da vida e o 

bradando que a vida não é justa.

Sim, é verdade: a vida não é justa, nem, tampouco, injusta.

Ela, simplesmente, o é!



462 APRENDIZ, DOCÊNCIA E ESCOLA: novas perspectivas
Paulo Meireles Barguil (Organizador)

A VIDA É UM JOGO DE FASES
Paulo Meireles Barguil

(12/dezembro/2014)

A vida é um jogo de fases. 

aventureiro. 

cenários e personagens, mas algo permanece inalterado: o que precisa ser 

aprendido, transformado no seu interior.

A maioria das pessoas ignora esse princípio e não entende que o mais 

importante na vida é o que acontece dentro delas e não do lado de fora.

O tempo despendido em cada estágio varia, pois relacionado às habilidades 

individuais, as quais são usadas para avançar, embora raramente elas sejam 

Suplantar as nossas fragilidades é, via de regra, a tarefa a ser assumida nos 

O jogo, embora apresente momentos competitivos, é, essencialmente, 

colaborativo.

mais leves e bonitas.

que se é, dividir para multiplicar.

E a gente colhe o que semeia, dentro e fora...

escrevê-la e a entender um pouco mais sobre a vida]
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LIMPEZA CEREBRAL
Paulo Meireles Barguil

(26/dezembro/2014)

Que o cérebro consome lixo, eu já sabia.

Para evitar tal tipo de contaminação, várias estratégias são possíveis, de 

modo especial, evitar contato com tais fontes radioativas. 

Ciente também eu era de que sentimentos, pensamentos e comportamen-

tos também podem ser nocivos à nossa saúde, motivo pelo qual precisamos, con-

atividade física, meditação, oração, passeios na natureza, respiração, terapia...

Eu ignorava, contudo, o fato de que o cérebro também produz imundície e 

de que no sono ocorre a limpeza do mesmo, via sistema glinfático – em referência 

às células da Glia, nele localizadas, que funciona de maneira similar ao sistema linfá-

de New York, publicaram um artigo27 na Science Translational Medicine28, sobre a 

descoberta de um sistema de asseamento do cérebro, que consiste na retirada com 

especial da beta-amiloide, relacionada à doença de Alzheimer. 

Outro aprendizado: muitas das doenças neurodegenerativas estão associa-

das à acumulação de lixo celular nos tecidos cerebrais.

Tendo aprendido isso ontem de noite, no horário habitual da escrita da crôni-

fe, em virtude de um singelo adiamento, do que atrasar a minha limpeza cerebral.

[Reportagens sobre o artigo americano podem ser encontrados cá29, ali30 e acolá31]

[Registro minha gratidão ao meu cunhado Evando Jr, pai do Benjamim, que 

hoje está fazendo 06 meses, pela indicação da temática]

27  http://science.sciencemag.org/content/340/6140/1529?_ga=1.234904200.86964809.1491659382
28  http://stm.sciencemag.org/
29  http://cienciaemidia.blogspot.com.br/2012/08/cientistas-americanos-descobrem-um.html

30 http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2013/10/1358387-sono-ajuda-o-cerebro-a-eliminar-toxinas.shtml

31  https://www.publico.pt/2013/10/18/ciencia/noticia/cientistas-descobriram-que-enquanto-dormimos
-o-nosso-cerebro-faz-a-limpeza-da-casa-1609616
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NATUREZA VIVA 
Paulo Meireles Barguil

(06/fevereiro/2015)

[Passeio ao crepúsculo – 1889-1890. Vincent Van Gogh – 
1853-1890]
[Foto de minha autoria. 18 de janeiro de 2015]

Natureza viva

Valsa

Desvira

Viça

Natureza, viva...

Lira

Lança

Natureza, viva!

Diva

Delira

Dança
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A HUMANIDADE É CAFÉ COM LEITE
Paulo Meireles Barguil

(20/fevereiro/2015)

Que sina a do Homem: vive num mundo que lhe foge à compreensão!

Nem o átomo – do grego átomos: que não pode ser cortado, indivisível – que 

se acreditou durante milênios ser a menor parte da matéria ele consegue decifrar, 

pois está há mais de um século envolvido nessa aventura.

A cada resposta formulada, surgem outras perguntas...

A natureza é mais feroz do que a Hidra de Lerna, que substituía cada cabeça 

cortada por duas!

Se nem o micro – cujo tamanho lhe é desprezível – a Humanidade consegue 

desvendar, o que dirá do macro – cuja extensão ela sequer logra imaginar?

E a si mesmo? Quem ousaria dizer conhecer?

Melhor mesmo é contemplar e deliciar-se com as inebriantes belezas – 

internas e externas, pequenas e grandes.

com a natureza...
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A OBRIGAÇÃO DA LUDICIDADE
Paulo Meireles Barguil

(06/março/2015)

De quando em vez, os ambientes educacionais são invadidos por expressões, 

as quais são repetidas como palavras de ordem.

Quem não as verbaliza queima numa fogueira psicológica. Não importa 

sobreviver, é ecoar o discurso.

Desde o final do século passado, a moda pedagógica, no Brasil, é se declarar 

construtivista e/ou sociointeracionista. Ninguém quer saber se você leu Piaget e/ou 

Vygotsky. Basta colocar um rótulo ou mudar algumas coisas para atestar a sua 

transformação. 

Há, também, aqueles que, ao perceberem o engodo cometido por muitos, 

se negam a aceitá-lo e denunciam tais equívocos, mas não se dão ao trabalho de 

conhecer as contribuições daqueles autores e de tantos outros que ampliaram as 

suas pesquisas sobre aprendizagem.

Os nossos espaços acadêmicos são, de modo geral, compostos de cores 

e sons tristes, não sendo de estranhar o motivo de muitas das nossas melhores 

lembranças do tempo estudantil serem no recreio.

outras. O caminho sempre começa dentro de nós.

Diante dos inúmeros problemas vivenciados em escolas e universidades, de 

modo especial a falta de interesse discente no currículo, materializado nas práticas 

docentes, a panaceia atual é promover atividades lúdicas.

Parece existir uma crença de que sem alegria e prazer não acontece apren-

dizagem. Será?

Antes de mais nada, é necessário esclarecer que uma atividade pode ser lú-

dica, divertida para uma pessoa e não o ser para outra. Ou seja, não é a atividade 

que é lúdica. A qualidade da interação que alguém estabelece é que lhe proporciona 

satisfação.

O que faz algo ser lúdico para uma pessoa? Quando ela está inteira – corpo, 

afeto, razão e espírito – numa atividade.
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A obrigação da ludicidade
Paulo Meireles Barguil

Você se sente alegre, pleno quando faz algo que deseja e, por isso, mobiliza 

todo o seu ser.

O mundo, contudo, não existe para satisfazer os caprichos apenas 

de um indivíduo. As pessoas são cada vez mais diferentes. Isso nos conduz 

à necessidade de aprender a estabelecer relações caracterizadas pela 

flexibilidade, sinceridade e empatia, de modo a construir situações mais 

harmônicas e menos conflituosas.

Reconhecer-se Narciso é quebrar o espelho que nos aprisiona na nossa 

solidão, é permitir olhar para o outro e criar vínculos, entender que o outro não 

É aceitar que o outro, também, não precisa ser meu escravo, nem meu algoz. 

É romper com a crença do tudo ou nada. 

Aprender é mudar. Há algo que eu não sei – fazer, sentir ou pensar – sendo 

necessário eu aprender – estabelecer novas conexões – para conseguir.

Nessa perspectiva, só é possível alguém aprender quando ela decide, por 

No centro da aprendizagem, portanto, há descontentamento, inconformismo. 

também, humildade para admiti-los e determinação para transmutá-los.

Para que eu decida sair de onde estou, é necessário eu acreditar em duas 

coisas: i) a nova situação será mais agradável do que a atual; e ii) eu sou capaz de 

chegar lá. Ah, eu também preciso dizer: eu quero mudar!

O foco, portanto, não é exterior, mas interior. É imprescindível aceitar que 

o ponto de partida da transformação está dentro de nós. Quando isso acontece, por 

incrível que pareça, o mundo do lado de fora, tal qual um espelho, também se altera...

Nessa aventura interna, que se parece com a escalada de uma montanha, 

temos vários tipos de sentimentos e pensamentos: alguns positivos e outros 

negativos. Todos são naturais e devem ser acolhidos. O importante é não deixar 

nenhum deles se apossar de você.

A beleza da vida é fruto do que ocorre dentro da pessoa e não do lado de fora. 

Sem descartar medos, raivas, feridas e inseguranças, como é que a vida pode jorrar?

Existirão momentos, também, em que seu corpo pedirá trégua e outros em 

que ele estará repleto de energia. Ouça-o e atenda as suas demandas, pois ele é seu 

companheiro indispensável nessa jornada na Terra.
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Acredito, portanto, que podemos aprender rindo ou chorando. Cada um 

deles tem sua riqueza. Um não substitui o outro. Precisamos de ambos.

Nos momentos de desânimo, lembre-se sempre: tudo passa!

Um detalhe importante: chegar no topo – ou no centro – é um fenômeno 

raro, por isso a riqueza dessa viagem é desfrutar de cada instante. Caminhe no 

seu ritmo, olhe a natureza, prove os sabores, respire fundo, ouça os sons, sinta as 

texturas, descanse... e siga em frente!

Na vida – e na escola – é fundamental que cada um assuma a responsabili-

dade pela sua epopeia, partilhe os seus aprendizados, avalie as consequências das 

suas escolhas e se perceba único numa multidão de peregrinos.

Um aprendizado maravilhoso é respeitar o direito de quem não quer olhar 

para dentro e, por isso, escolhe continuar a sua vida no mesmo lugar íntimo e ten-

tando mudar apenas os cenários exteriores...

O ingrediente secreto desse percurso é... celebrar, agradecer a vida.

Reconheço: eu gastei muito tempo da minha vida nessa faxina, mas agora 

está na hora de brincar mais!

Obrigado meus amados mestres compositores e cantores: Almir Sater, Ego 

Trip, Engenheiros do Hawaii, Fernando Brandt e Milton Nascimento, Guilherme 

Arantes, Legião Urbana, Milton Nascimento, Raul Seixas...

Obrigado meus amados mestres espirituais: Buda, Jesus Cristo...

Obrigado meus amados mestres escritores: Antoine de Saint Exupéry, Leo 

Buscaglia, Paulo Freire, Richard Bach, Rubem Alves... (a lista é grande!)

Obrigado meus amados mestres amigos...

Obrigado meus amados mestres terapeutas...

PS: Estou cada vez mais motivado a ser construtivista, sociointeracionista e 

lúdico. ;-)

A obrigação da ludicidade
Paulo Meireles Barguil
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PROTEÇÃO E CRESCIMENTO: DO CONTROLE À ENTREGA 
Paulo Meireles Barguil

(20/março/2015) 

Bruce Lipton, em Biologia da Crença, explica que a célula tem dois 

movimentos principais: proteção e crescimento.

No primeiro, ela foge de tudo que acredita ameaçar sua existência. No 

segundo, ela vai ao encontro do que julga propiciar a continuidade da sua vida.

Conforme esse biólogo, esses mecanismos não podem funcionar ao mesmo 

tempo. Em determinado momento, portanto, a energia da célula só pode ser 

direcionada ou para se defender ou para crescer.

Por ser o Homem composto de trilhões de células, Lipton defende que esse 

princípio também acontece em nós.

Diante de um mundo repleto de mistérios, é natural que o Homem tenha 

aspectos da realidade e objetive tornar a sua existência mais segura e satisfatória.

outras pessoas – as quais geram sentimentos e pensamentos.

O centro da nossa existência são os sentimentos. É a partir deles que esco-

As nossas emoções desagradáveis são, basicamente, medo, vergonha, culpa, 

raiva e tristeza. Enquanto as agradáveis são, respectivamente, coragem, segurança, 

liberdade, amor e alegria.

O controle é a atitude de alguém que tem sua vida guiada pelas emoções 

desagradáveis.

A entrega é o comportamento de quem se orienta pelas emoções positivas, 

a qual não pode ser confundida com submissão e rendição, mas como aceitação e 

gratidão de tudo que a vida lhe oferece, potencializando a sua ação no mundo com 

foco no outro e não na sua satisfação pessoal.

Quando alguém sente – leia-se, acredita – que um ambiente, um acontecimento, 

um indivíduo é hostil, sua energia é prioritariamente alocada para a sua segurança. 

Penso que, de modo geral, uma pessoa ansiosa é profundamente medrosa, 

insegura. Ela não acredita que é capaz de resolver, da forma possível, as situações que 

poderão aparecer – ou seja, não confia em si e, consequentemente, nas outras pessoas, 
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Proteção e crescimento: do controle à entrega
Paulo Meireles Barguil

bem como no poder do Amor – por isso tenta, inutilmente e compulsivamente, 

controlar o mundo, que, na sua fantasia, existe para atender os seus caprichos.

Qualquer sombra, cheiro ou som diferente que, de alguma forma, lembre 

algo que tenha gerado frutos desagradáveis no passado, pode acionar o seu instinto 

de lutar ou fugir, propiciando-lhe, se optar pela segunda, se afastar rapidamente do 

suposto perigo. 

ela precisa realmente estar sempre alerta. Suas sensibilidade e resposta – corporal e 

verbal – tornam-se cada vez mais rápidas!

Não é difícil imaginar o resultado disso após alguns anos...

Outra possibilidade de uma pessoa ansiosa é alguém que deseja muito viven-

que ela nada pode fazer, mas que precisa compreender que o mundo não funciona 

no ritmo do nosso desejo.

A nossa interpretação do mundo, que se expressa em ações e discursos, 

Creio, contudo, que os nossos sentimentos podem ser sufocados ou negados, 

mas continuam dirigindo a nossa vida... 

As consequências dessa repressão são nefastas, pois só ampliam a ebulição 

desse caldeirão!

O aumento exponencial, em todo o mundo, das doenças de natureza 

O medo, portanto, impulsiona a pessoa a, de um lado, querer controlar, 

vigiar tudo que lhe cerca, e, do outro lado, a se isolar.

a dinâmica entre ação, sentimento e pensamento é muito poderosa e sutil, confor-

me atestam as descobertas das últimas décadas quanto à composição química do 

Homem, que revelam, aos poucos, o intrincado funcionamento das glândulas e o 

impacto de seus respectivos hormônios na qualidade da vida dele.

É importante compreender e aceitar que os aspectos motores, afetivos, 

cognitivos e espirituais são intimamente relacionados.

hostilidade à hospitalidade!
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DISCURSO OU PERCURSO: QUAL É A SUA PEDAGOGIA? 
Paulo Meireles Barguil

(03/abril/2015)

Nos primórdios, quando éramos poucos e vivíamos em bandos, 

aprendíamos o necessário na convivência: vendo, sentindo, ouvindo, falando, 

fazendo e registrando.

O desenvolvimento de habilidades acontecia com todo o corpo, num 

processo dinâmico e interativo.

Diante de um mundo repleto de mistérios, incertezas, belezas e ameaças, a 

Religião – e expressar o elaborado.

Nessa jornada, ampliamos exponencialmente os nossos saberes, com 

algumas pessoas ocupando, em variados espaços-tempos, diferentes papeis na 

divulgação do sabido: ancião, pajé, professor, sacerdote... 

O saber instituído nos possibilita poupar tempo e vida, mas, também, é 

capaz de nos privar de espaço, aventuras e descobertas.

O conhecimento pode ser usado para tentar nos controlar, sufocar ou nos 

convidar à expansão, ao crescimento.

A realidade, contudo, não é apreendida diretamente pelo Sistema Nervoso 

Central, via informações recebidas pelos nossos sentidos, mas por intermédio de 

complexas atividades simbólicas.

Um signo

o nome das letras, dos algarismos, das formas geométricas, das notas musicais...) 

constituído por cada pessoa (a compreensão e a degustação da sonoridade e 

do registro da Língua Materna, da Matemática, da Música...), num processo de 

mediação social, onde a atividade do sujeito é imprescindível.

As revoluções epistemológicas ocorrem em virtude do questionamento 

do estabelecido e da alteração da capacidade de divulgar, mediante variadas 

tecnologias, convicções.

A crença de que vivemos numa sociedade do conhecimento é inadequada, 

seja porque informação é diferente de conhecimento, seja porque toda a História da 

Humanidade é caracterizada pela dilatação da compreensão do Cosmos.
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Há bem pouco tempo, tínhamos a certeza de que a Terra estava no centro 

do Universo! 

Acreditávamos, também, que ele era bem menor do que é.

Esse exemplo, para mim, ilustra bem o quanto ignoramos!

Admito: não são poucas as pessoas que ainda acham que o mundo gira ao 

seu redor...

vida do Homem, pois ele tanto precisa acessar boas fontes, bem como dispor de 

tempo para empreender as mudanças, internas e externas, necessárias.

Acredito, até, que a enxurrada de estímulos tem efeito contrário ao 

desejado, pois, sem o devido cuidado, ela nos distancia da nossa conexão 

com o Cosmos.

Bruner acredita que existem duas formas de se entender a aprendizagem: o 

“computacionalismo” – o Homem, tal como um computador, processa informações, 

as quais se apresentam a ele num código linguístico compreensível – e culturalismo – 

o Homem, como um ser simbólico, interpreta os fenômenos do mundo a partir de 

sua singular constituição, fruto do que vivenciou. 

Essas concepções geram práticas educacionais, na escola e fora dela, 

antagônicas.

No “computacionalismo”, o discurso de quem sabe e o silêncio e a inércia 

de quem ignora são as características dessa pedagogia, que se baseia na crença de 

que os aprendizes são tábulas rasas, vazias, ou seja, desprovidas de movimentos, 

sonoridades, sentimentos e pensamentos – saberes. Dessa forma, o que eles são é 

inútil e deve ser jogado fora...

Na escola, é responsabilidade do professor fornecer aos estudantes dados – 

aprendam. 

No culturalismo, o sujeito e a sua realidade são o ponto de partida, o que 

coloca todas as pessoas em relativa igualdade, considerando a singularidade de 

ambos – indivíduo e contexto. 

É no percurso, portanto, que a ação educativa, seja escolar ou não, acontece, 

com a transformação, em ritmos ímpares, de todos os envolvidos, que se percebem 

aprendizes e, também, ensinantes.

Discurso ou percurso: qual é a sua pedagogia?
Paulo Meireles Barguil
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No contexto acadêmico, é atribuição do professor instigar e acompanhar, 

Nas últimas décadas, a distância entre as formas de se aprender, fora e dentro 

da escola, aumentou consideravelmente, pois as Novas Tecnologias da Informação 

e Comunicação ampliaram, em qualidade e quantidade, o conhecimento elaborado 

pelo Homem e a sua difusão. 

A permanência de ritos seculares na escola tem contribuído para que ela 

seja, cada vez mais, para muitos de seus agentes, um ambiente desagradável, inútil 

e, por vezes, hostil.

Paulo Freire denunciou a Educação bancária – na qual o conhecimento é 

“guardado” em gavetas pelo estudante, após a transmissão acrítica dos conteúdos 

pelo professor – e defendeu uma Educação libertadora, problematizadora – o 

conhecimento é entendido pelo estudante na sua dimensão histórica, contemplando 

a sua construção e a sua importância, e elaborando sentido sobre o saber instituído.

Nos multiplicamos, conforme orientação divina, e ocupamos quase toda a 

Terra, embora, por vezes, sem a atenção necessária!

que nos caracteriza, já vislumbramos a colonização de outros planetas.

Em síntese: a Humanidade aprende porque, diante de um Mundo apinhado 

de segredos, tem a coragem de perguntar e buscar respostas. 

O conhecimento, portanto, é fruto da interação desencadeada por um 

Esse processo dura o tempo necessário para se encontrar uma solução 

considerada satisfatória e pode ser retomado a qualquer momento, quando os seus 

limites são descobertos.

Que esse meu discurso inspire o nosso percurso...

Discurso ou percurso: qual é a sua pedagogia?
Paulo Meireles Barguil
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O QUE ACONTECE QUANDO VOCÊ OUVE UM NÃO? 
Paulo Meireles Barguil

(01/maio/2015)

A partir de um sim e milhões de nãos, nascemos.

A vida é sempre isso: várias possibilidades, apenas uma escolha.

O medo de errar.

O medo de acertar.

Para que tanto medo, se a natureza, com sua força incomensurável, sempre 

nos mostra o melhor caminho?

O único trajeto que realmente importa é aquele que nos conduz à morada 

interna, onde nada há para ser procurado.

O amor incondicional só pode ser encontrado dentro de nós.

Nossos pais nos deram o seu melhor.

É verdade: o que eles nos ofereceram foi menos do que gostaríamos.

Trazemos, sabendo ou não, as feridas desses acontecimentos.

Trazemos, também, habilidades e virtudes.

Nenhum ser humano, além de si mesmo, pode nos dar o amor incondicional.

Enquanto não compreendermos e aceitarmos isso, vagaremos cada vez mais 

assustados, mergulhados em relacionamentos e atividades que têm a missão de 

nos entorpecer...

Agora, a amo, pois a outra pessoa me preenche, ou seja, me dá o que eu que-

ro no momento em que desejo.

Daqui a pouco, a odeio, pois a outra pessoa me rejeita, ou seja, não me dá o 

que eu quero no momento em que desejo.

O não da outra pessoa cutuca todas as feridas – medos, culpas, vergonhas, 

tristezas, mentiras, raivas – que carregamos. 

É mais fácil acreditar que terminar uma relação ou mudar de emprego vai 

resolver o nosso mal estar, embora, por vezes, isso seja o melhor a fazer.

foi encontrada.

Será?
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De gangorra em gangorra, aprenderemos a conviver com o céu e o inferno 

po em que celebrando as belezas do presente.

Entenderemos, também, que a outra pessoa está na mesma aventura. 

Cabe a nós, em cada momento, avaliarmos, sem julgarmos, que pessoas e 

situações podem ser acolhidas ou evitadas.

A responsabilidade da escolha que fazemos é sempre nossa.

Não é culpando, conscientemente ou não, a outra pessoa, do passado ou do 

presente, que se encontra o nosso equilíbrio.

[Crônica, repleta de gratidão, dedicada a José Pedro e Emília, que deram o 

seu melhor para que eu encontrasse o divino em que habita em mim]

O que acontece quando você ouve um não?
Paulo Meireles Barguil
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20 MINUTOS 
Paulo Meireles Barguil

(15/maio/2015)

A depender da situação, 20 minutos podem ser muito ou pouco tempo.

Se o que você está fazendo é legal, 20 minutos são uma brisa: suave e fugaz. 

Quando você começa a desfrutar o evento, ele acaba.

Se, todavia, a atividade não lhe é prazerosa, 20 minutos são um tornado: 

violento e demorado. Você tenta de tudo para apressar o fenômeno, mas ele parece 

que irá durar para sempre.

 Em 20 minutos, dá para dançar com alguém (ou sozinho mesmo!), tomar 

banho de piscina ou de cachoeira, ouvir algumas músicas preferidas, tomar sorvete 

com 3 bolas e cobertura, conversar com quem se gosta, andar de bicicleta, ler al-

Cada pessoa tem um relógio, que funciona de acordo com lembranças – 

inclusive, e principalmente, as esquecidas! – e sonhos.

Nessa perspectiva, uma pessoa é um portal, que liga, sem cessar, o passado 

ao futuro.

presente... 

O que você faria se tivesse agora 20 minutos?

Eu escrevi essa crônica. 

Aproveite bem os seus próximos 18 minutos e 25 segundos...
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REINICIAR 
Paulo Meireles Barguil

(29/maio/2015)

Corpos se balançavam para descobrir, lá na frente, o motivo do engarrafa-

mento dos carrinhos repletos de frutas e verduras.

– O sistema travou. Vai ter que reiniciar – foi o que me disse o senhor que 

estava na minha frente.

E ele continuou:

– Essa tecnologia é boa, mas quando nos deixa na mão...

Eu repliquei:

– É verdade, mas ela tem crédito.

Não houve tréplica.

Resolvi, então, continuar a conversa comigo mesmo, no modo silencioso e 

sem vibração...

Às vezes, a ocasião é singela e rapidamente o cenário anterior é retomado, 

com poucas ou nenhuma alteração – interna ou externa.

Outras vezes, contudo, a circunstância é mais complexa e o reinício demora 

muito mais do que o desejado.

Nesses casos, de modo geral, é necessário estabelecer uma nova 

Não basta, portanto, substituir o que se acredita que causou a pane, mas 

compreender a dinâmica que a originou.

Essa habilidade é muito mais uma arte, que demanda sensibilidade e 

se expressa mediante procedimentos conhecidos.

– Próximo – falou-me a atendente.

Tive sorte: desta vez, até que foi fugaz!
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O PREÇO DO RÓTULO 
Paulo Meireles Barguil

(26/junho/2015)

Quantas descobertas em pouco mais de 500 anos...

negros ou coloridos, com ou sem minhocas, foi reduzida à mera coadjuvante!

Esse conhecimento, contudo, só é partilhado e compreendido por poucos 

humanos.

Emocionalmente, quase todos ainda estamos, com muito otimismo, no 

primeiro milênio da Era Cristã.

Os rótulos e as máscaras, que usamos para tentar não nos perdermos na 

O Homem, para celebrar a vida, necessita perceber as mudanças, que estão 

sempre acontecendo e que escapam ao rótulo, editado no passado...

As máscaras empobrecem o nosso viver. Como jogá-las fora? Como não 

colocá-las no outro, sob a forma de rótulo?

Nos comunicamos para decifrar os mistérios ou tentar enquadrá-los (e a nós 

mesmos)?

Diferentes linguagens criamos durante essa aventura:

Mímica

Som

Pintura

Palavra
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Texto

Código de barras

Resposta rápida (quick response)

...

É engraçado ouvir o discurso dos que julgam acreditar terem encontrado a 

verdade, como se ela pudesse e precisasse ser transmitida por palavras...

Como usar as tecnologias digitais, as sereias do século XXI, sem ser por elas 

inebriado, tendo em vista seu poder hipnótico?

Vejo, atônito, as pessoas correndo num sentido, enquanto eu sigo, 

O preço do rótulo
Paulo Meireles Barguil
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ESTAMOS AQUI 
Paulo Meireles Barguil

(24/julho/2015)

Comovente.

Impactante.

Escrito por Jéssica Paula e publicado recentemente, Estamos aqui32 relata 

alguns capítulos da saga de milhares de pessoas no leste da África, que tentam, há 

Ao longo de quase 300 páginas, a autora apresenta uma descrição pujante 

de sua odisseia, durante três meses em 2013, por quatro países africanos: Etiópia, 

Sudão, Sudão do Sul e Uganda.

O livro é recheado com fotos, que permitem ao leitor ampliar, 

A obstinação da viajante, na busca de alcançar seus objetivos, assemelha-se 

à determinação de irmãos africanos, que, em meio a ameaças diversas e com 

intensidades variadas, olham para frente.

Após a leitura da obra, profundamente atônito, pergunto-me:

– Onde é mesmo que nós estamos?

32  https://editoraschoba.com.br/project/estamos-aqui/
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FECHADO PARA BALANÇO 
Paulo Meireles Barguil

(07/agosto/2015)

Essa frase é bastante utilizada quando um estabelecimento comercial está 

as mercadorias informadas no sistema existem.

Às vezes, esse momento antecipa uma promoção, quando alguns produtos 

são oferecidos com preços menores aos anteriores.

Uma variação da 1ª versão refere-se àquelas situações em que alguém, após 

para avaliar o que aconteceu.

Essa faxina emocional proporciona melhores resultados quando o foco se 

concentra em si e não no outro, por incentivar a responsabilidade pessoal de suas 

escolhas em detrimento da opção de se colocar como vítima.

É possível, também, utilizar a sentença para expressar a decisão de uma 

pessoa de se desligar, temporariamente, de suas responsabilidades e, assim, poder 

oscilar corpo, emoções e pensamentos.

Essa digressão contribui para que o indivíduo, ao experimentar situações 

cotidiano retornar.

Há de se considerar, ainda, a situação em que o balanço é barrado, seja em 

virtude da sua constituição material, idade, cor ou escora.

Quando isso acontece, balançar é a melhor opção. Sendo necessário apenas 

decidir um espaço-tempo propício para fazê-lo.

Estou fechado para balanço, mas ainda consegui escrever essa crônica.
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CONTAGEM AGRESSIVA 
Paulo Meireles Barguil

(04/setembro/2015)

A primeira contagem que a gente aprende é a progressiva: 0, 1, 2, 3, 4, 5...

Depois, a gente constrói a habilidade reversa, expressa na contagem regressiva.

Há, também, a contagem agressiva, que é usada para mostrar a alguém a 

quantidade de coisas desagradáveis que ela, na perspectiva do contabilista, fez.

Ao avançar no tempo, cada pessoa está se aproximando do abismo, que é o 

passaporte para o próximo salto.

No anterior, choramos ao cruzar o despenhadeiro, enquanto os demais sorriam.

No próximo, quando estivermos atravessando o túnel, alguns chorarão.

Não por nós, mas por eles mesmos.

483APRENDIZ, DOCÊNCIA E ESCOLA: novas perspectivas
Paulo Meireles Barguil (Organizador)

PECADO CAPITAL
Paulo Meireles Barguil

(18/setembro/2015)

Esse era o título de uma novela há 40 anos, inspirado em música homônima 

composta por Paulinho de Viola33, que começava assim: “Dinheiro na mão é vendaval / 

É vendaval!...”.

Durante os últimos anos, milhões de brasileiros acharam que tinham 

encontrado a árvore que jorrava dinheiro ininterruptamente.

Ao mesmo tempo, poucos, bem poucos, sabiam que chegaria o minuto em 

que o embuste seria quebrado.

As badaladas estão soando...

Quem quer ouvir a verdade?

E mais, quem tem a coragem de enunciá-la?

A massa, atônita e perplexa com a realidade, que começa a ser desvelada, 

comporta-se tal qual uma criança mimada, que se recusa a ouvir um não e exige a 

perpetuação e a ampliação de direitos incongruentes.

Enquanto uns querem jogar pedra na Geni, outros querem retirá-la, como se 

ela fosse a culpada pelo esfarelamento da ilusão.

Quem quer ouvir a verdade?

E mais, quem tem a coragem de enunciá-la?

A situação é bem simples de ser entendida: o que acontece quando se gasta 

mais do que se ganha? 

A gente precisa pedir dinheiro emprestado.

E se a gente continuar a gastar mais do que ganhar?

A dívida vai aumentar e a gente vai necessitar de mais grana para equilibrar 

as contas.

E a roda vida continua enquanto se tiver crédito na praça, o qual só se man-

tém se houver, pelo menos, o pagamento dos juros.

Quem quer ouvir a verdade?

E mais, quem tem a coragem de enunciá-la?

A correlação de forças é desigual, sem dúvida.

33  https://www.letras.mus.br/paulinho-da-viola/496804/
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Ainda mais quando os profetas de ontem, seja por ignorância ou por outros 

motivos, se negam a assumir sua responsabilidade pelo sucedido e impedem, 

começar a entender a trama na qual ela, há séculos, é mera coadjuvante. 

Há quem diga que sete são os pecados capitais: avareza, ira, inveja, gula, 

luxúria, preguiça e soberba.

Registra-se, também, a existência de sete virtudes: generosidade, mansidão, 

caridade, temperança, castidade, diligência e humildade.

O acúmulo gera morte.

A partilha propicia vida.

Pecado capital
Paulo Meireles Barguil
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EX-PROFESSOR 
Paulo Meireles Barguil

(16/outubro/2015)

“A palavra é de prata.

O silêncio é de ouro.”

(Provérbio Chinês)

“Para tudo há um tempo, para cada coisa

há um momento debaixo dos céus:

[...] tempo para calar, e tempo para falar.”

(Ecl 3, 1.7b)

“São precisos dois anos para aprender a falar e

sessenta para aprender a calar.”

(Ernest Hemingway)

Professar ou não professar?

Há alguns meses, ele vinha sendo palco de uma feroz batalha interna.

Etimologicamente, professor é aquele que divulga verdades, crenças, 

A sua trajetória pessoal, incluindo a acadêmica, lhe indicava, cada vez mais, a 

impossibilidade de cumprir esse mister, ainda mais utilizando palavras...

Na maioria das vezes, o máximo que conseguia fazer, quando percebia 

alguma acolhida, era partilhar o que tinha aprendido, pois avaliava ser insano 

distribuir as suas dúvidas.

Professor ou ex-professor?

Vivia como um agente duplo, que brinca de se esconder, sem ter o prazer de 

se sentir em casa.

Talvez por isso, escolhesse, com frequência, o silêncio.
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SONATA DE UMA VIDA 
Paulo Meireles Barguil

(14/novembro/2015)

Na madrugada, ao som de grilos e à luz de vagalume, a vida é bordada.

Na manhã, ao som de sorrisos e à luz de sol, a vida transborda.

Na tarde, ao som de buzinas e à luz de lâmpada, a vida escorre.

Na noite, ao som de choros e à luz de vela, a vida é recolhida.
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7 QUEDAS 
Paulo Meireles Barguil

(28/novembro/2015)

[Mucugê  – Bahia]
[Foto de minha autoria. 22 de novembro de 2015]

“Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: 

‘Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão 

quando ele pecar contra mim? Até sete vezes?’. 

 Jesus respondeu: ‘Eu digo a você: 

Não até sete, mas até setenta vezes sete.’”

(Mt 18, 21-22 )

Percorrer a Trilha das 7 Quedas em Mucugê, na Chapada Diamantina, só 

é possível quando tem pouca água, pois o leito é repleto de pedras de tamanhos 

diversos.

Por esse motivo, na abundância, o espetáculo proporcionado pela interação 

da dupla é contemplado apenas de cima.

Na carestia, as pedras, muitas outrora afogadas, assumem o estrelato, sendo 

a água singela coadjuvante, numa inversão de papéis.

Que bela metáfora da natureza sobre a vida!
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movimento voluptuoso e frenético do líquido.

Enquanto aguardo as nuvens escuras, anunciantes de nova temporada, 

agradeço a oportunidade de subir e descer pedras, bem como de desculpar aos 

companheiros dessa jornada, incluindo-me no topo do rol dos necessitados de 

indulgência.

Quantas vezes ainda terei o privilégio de fazer esse percurso?

7 quedas
Paulo Meireles Barguil
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TELA EM BRANCO 
Paulo Meireles Barguil

(11/dezembro/2015)

Para o pintor, tintas e pincel.

Para o escritor, de história e de música, lápis e borracha.

Para o professor, gizes e apagador.

Para todos, silêncio a granel.

Para todos, corpo em transe.

Para todos, inspiração e amor.

Humanidade que não os agradece é pinel. 
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CARTA A PAPAI 
Paulo Meireles Barguil

(25/dezembro/2015)

Fortaleza, 24 de dezembro de 2015.

Querido Papai,

Sei que o senhor é da época em que escrevia carta para a Miloca usando a 

gloriosa Olivetti Lettera 82 verde.

Desde o último quarto do século XX, a missiva foi sendo lentamente tragada 

por outras modalidades síncronas, que têm a reputação de facilitar a comunicação 

entre as pessoas.

Naufragaram também as práticas românticas a ela vinculadas: colocar perfume 

no papel, colar cuidadosamente o envelope, comprar o selo lançado recentemente...

A diminuição progressiva do custo das maravilhas eletrônicas permitiu o acesso 

de grande parte da população mundial a tais novidades, o que é algo importante.

foi dissipado.

Na maioria das vezes, não usamos mais os 10 dedos para digitar, pois o 

tamanho do teclado encolheu, mas poucos o fazem tão bem como o senhor, que 

era um ás nesse ofício.

O corretivo agora é automático e, por vezes, funciona como erradivo, pois 

altera o que ainda estávamos escrevendo...

Na pressa, muitos enviamos o disforme!

A mudança da velocidade altera a nossa percepção dos objetos, já ensinara 

Einstein.

O mesmo acontecimento proporciona ao Homem, paradoxalmente, 

sensações de expansão e retração.

Atônito, percebo que a maioria prefere, para diminuir o vazio, pisar no 

acelerador...

Estarão alimentando um insaciável buraco negro interno?

Repleto de dúvidas, tenho falado cada vez menos.
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Carta a papai
Paulo Meireles Barguil

É um tipo diferente de silêncio: ainda estou me acostumando com ele, pois 

esse veio sem manual.

Continuo me dedicando para não fazer o que acredito ser adverso para mim 

e também o que possa, de algum modo, prejudicar o outro.

Também tenho me empenhado para seguir na direção do que sempre desejei.

Nesse momento, sinto que a gravidade é quase zero, porém ainda falta 

É atordoante para mim o ataque sorrateiro do Alzheimer, que o desconecta 

aos poucos do mundo.

Mesmo assim, o senhor continua me propiciando muitos aprendizados, os 

quais lhe sou muito grato.

Beijo,

com amor

Paulo
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ONDA 
Paulo Meireles Barguil

(19/fevereiro/2016)

Na semana passada, foi anunciada a 1ª detecção de ondas gravitacionais, tal 

como previra Einstein há um século.

A explicação técnica desse fenômeno e as consequências para a Astronomia 

você encontrará em vários sites, mas não nesta crônica. :-)

Uma síntese do que entendi: quando objetos muito maciços interagem, em 

virtude da magnitude da força da gravidade entre eles, há uma produção de ondas 

que se propagam no espaço-tempo, as quais podem ser captadas.

Intriga-me, contudo, ainda não ter visto alguém relacionar isso com o fato de 

que, há milênios, vários povos, não sei quem foi o primeiro ou quem será o último, 

variadas interpretações e terapias.

Só continue a leitura se seu nível de misericórdia estiver razoável, pois 

ousarei redigir sobre algo em que me considero bronco.

Chacra, oriundo de chakra

Não vou explicar aqui aspectos de cada chacra referentes a formato, 

localização, órgãos, glândula, elemento, cor, pedra, mantra..., pois isso é – ou 

deveria ser – uma crônica!

Irei, contudo, usufruindo da liberdade de imprensa, partilhar algo bem 

modesto que (creio) tem me ajudado a viver melhor.

O Homem, conforme razoável consenso, possui sete chacras, os quais 

poder-vergonha, equilíbrio-pesar, sabedoria-mentira, conhecimento-ilusão, 

espiritualidade-apego.

em quais polos você tem vibrado, ou seja, que energia ressoa do seu organismo e, 

de alguma forma, é responsável pelo que acontece na sua vida.

Acredito que esse princípio rege todos os corpos celestes, independentemente 

de massa.
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os quais geram pensamentos e comportamentos, numa ciranda indecifrável, é o 

Aliás, é o único.

As outras atividades são distrações, que podem nos ajudar (ou não) na nossa 

epopeia terrestre.

Se o seu nível de misericórdia estiver crítico, pule para última a frase, caso 

contrário, prossiga.

Eu também poderia narrar sobre a Aura, manifestação energética de um 

determinado corpo, que contempla quatro dimensões: física, emocional, mental 

e etérea.

Atração e repulsão são pistas interessantes sobre o que reside no nosso 

íntimo, sendo o exterior um intrigante espelho para se autodescobrir.

Para quem gosta de música sobre essa temática, partilho duas: Como uma 

onda, de Lulu Santos, e Eu sou a onda (composição e som), de Chandra Lacombe.

Gostaria de prosseguir, mas meus créditos deste mês de dígitos no Crônica 

do Dia estão acabando.

Algo que ainda não gosto é quando alguém me diz: – Deixa de onda, Paulo!

Onda 
Paulo Meireles Barguil
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VOO 
Paulo Meireles Barguil

(04/março/2016)

Richard Bach relata, em Fernão Capelo Gaivota, obra adaptada para o 

cinema, as peripécias de uma gaivota que não queria ser igual às demais.

motivo pelo qual a única atitude que avalio sensata é sugerir a degustação, seja com 

letras, seja com imagens e sons. 

Foi em Floriano, há 3 décadas, em pleno Carnaval, que meu primo Joaquim 

Da época, pouco me lembro dos diálogos, e, em medida inferior, da 

compreensão que tive dos mesmos.

Uma imagem marcante é ela andando sozinha na neve...

Tive a oportunidade de revê-lo algumas vezes.

É sempre impactante.

Mais ainda, tentar revivê-lo.

A nossa porção animal nos impele, primariamente, à satisfação carnal em 

três modalidades: alimento, descanso e sexo.

Ultrapassar essa parcela e se relacionar, numa perspectiva cuidadora, com 

as variadas manifestações da natureza, incorporando aspectos do humano, é um 

Tornar-se um doador feliz é surreal.

Uma adaptação do quadro de Magritte com esse nome adornou o hall do 

apartamento em que morei durante quinze anos.

Cupins, aos poucos, devastaram a moldura e a tela.

Tenho esperança de que o seu título se torne realidade antes da minha 

próxima viagem, pois seria terrível constatar que insetos devoraram algo imaterial.
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COMO VOCÊ MEDE O TEMPO? 
Paulo Meireles Barguil

(18/março/2016)

Raios do Sol

Luas

Abraços

Grãos de areia

Velas

Beijos

Gotas d’água

Segundos

Cabelos

Suspiros

Como você mede o tempo?
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GIRANDO PRATOS 
Paulo Meireles Barguil

(01/abril/2016)

Após ouvir, atentamente, o cliente durante quase 27 minutos, o psicólogo 

disse que ele estava parecendo malabarista de circo que gira vários pratos ao 

mesmo tempo, sem deixá-los cair no chão.

A única diferença, contudo, era que ele não estava conseguindo fazê-lo de 

modo satisfatório, pois sua vida estava se fragmentando em todas as dimensões.

O analista, inclusive, alertou o paciente sobre os possíveis efeitos daquele 

frenético ritmo, tanto para o presente, quanto para o futuro, e da necessidade de 

alterar alguns de seus valores, com o que ele, após relutar um pouco, concordou.

Em casa, após ponderar sobre algumas possibilidades, na qual incluiu um 

opção era trocar os pratos de vidro por pratos de madeira.

Ele assim o fez e, ainda, dispensou o terapeuta.
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LAVAR LOUÇAS: O SEGREDO DA FELICIDADE MASCULINA 
Paulo Meireles Barguil

(15/abril/2016)

E o caos aconteceu: a diarista não veio. 

O pior: o xexo foi premeditado! 

Ela tinha decidido há vários dias que não iria mais trabalhar naquele local, 

mas resolveu destilar gotas de maldade na sua ação e não avisou ao ex-patrão, 

acontecido com ela. 

– Vida que segue – bradou, sem muita convicção, o rapaz, enquanto olhava 

para as pilhas de louças que, agora, o aguardavam. 

Ele acolheu aquela nova situação, tal como lhe ensinara o seu guru, embora 

em nível abaixo do indicado.

Aos poucos, ele foi aceitando sem resistência e ressentimento o ocorrido e, 

durante dias, semanas, meses e anos, foi lavando as louças que sujava.

Uma amiga sua, vendo-o, cada dia mais alegre, perguntou:

– O que está acontecendo para você estar tão feliz?

– Estou lavando louças!

– Deixa de me enrolar e diz logo quem é ela!

– Estou sem faxineira há anos.

– Eu sei disso. Eu quero saber o nome da sua namorada!

– Você guarda segredo?

– Claro! Fala logo!
34.

– Eu não quero saber dessa pesquisa. 

– Na verdade, são duas. Outra investigação35 revelou que lavar a louça ajuda 

a combater o estresse. 

– Ok, desisto.

– Guarda bem o meu segredo, combinado? 

[Crônica dedicada a K]

34  http://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/homem-que-lava-louca-e-mais-feliz-diz-pesquisa/

35 http://exame.abril.com.br/tecnologia/lavar-louca-ajuda-a-combater-o-estresse-aponta-estudo/
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LAVANDO AS LETRAS 
Paulo Meireles Barguil

(29/abril/2016)

Na crônica passada, discorri sobre a relação entre a felicidade masculina e o 

ato de lavar louças.

As manifestações advindas da leitura da mesma foram surpreendentes, seja 

pela quantidade, seja pela patia.

No que se refere ao primeiro aspecto, recebemos, eu e o Editor Chefe, 

dezenas de e-mails, com conteúdos bastante antagônicos.

Em relação ao segundo aspecto, elas se dividiram entre os indivíduos 

contrários e as pessoas favoráveis ao seu conteúdo.

Aqueles, além questionarem as pesquisas citadas – quantidade de sujeitos 

e de louças lavadas, período de observação, quantidade de sujeira das louças, 

temperatura da cozinha, cheiro do sabão, uso ou não de luvas... – sugeriram que eu 

voltasse à pia e me afastasse do teclado.

Aquelas, por sua vez, foram unânimes em elogiar a minha coragem de 

abordar uma temática tão sensível ao cotidiano familiar e pediram para que eu 

também escrevesse sobre a lavagem de roupas, bem como sobre a limpeza e a 

organização da casa.

Para aqueles, declaro, surpreso, que eu escrevi apenas uma crônica – não 

uma Lei, nem o 11º mandamento, quiçá uma fábula – e que ignorava que tal palavra 

expressasse a situação de vocês, mormente os casados.

Para aquelas, sugiro que solicitem ao celebrante do casamento ou quando da 

renovação dos respectivos votos – Prometo estar contigo na alegria e na tristeza, na 

saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, amando-te, respeitando-te e sendo-te 

juramento, depois de tristeza, de “na limpeza e na sujeira, na organização e na 

bagunça,”.

As opiniões desta crônica são de responsabilidade do cronista e não expressam, 

necessariamente, o entendimento do Crônica do Dia.
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CIFRANAVA: UMA GRANDE AVENTURA! 
Paulo Meireles Barguil

(13/maio/2016)

[Pintura rupestre na Serra das Paridas – Lençóis – Bahia]
[Foto de minha autoria. 18 de outubro de 2015]

Entre frutas e bichos, o Homem, há milênios, aprendeu a representar o que tinha.

Em cada sociedade, distintos símbolos e modos para fazê-los e agrupá-los.

Alguns desses são ainda conhecidos.

No Ocidente, prevalece, após vencer o Sistema Romano numa secular batalha – 

epistemológica e com fortes pigmentos religiosos – aquele que foi criado pelos Hindus e 

difundido pelos Árabes, motivo pelo qual é nomeado como Sistema Indo-Arábico.

Sua aprendizagem é motivo de sofrimento para muitos e de júbilo para poucos.

Os mestres, infelizmente, na maioria das vezes, em virtude dos seus frag-

mentados e, por vezes, confusos conhecimentos, não auxiliam os estudantes na 

aprendizagem desse fantástico produto cultural, cuja autoria é coletiva.

Ah!, você nem imagina o embaraço cognitivo e o pedagógico do professor 

diante desses conceitos.

E o que balbuciar, então, sobre a mistura que acontece nas crianças?

Essas, entre cópias e recitações, vão entendendo cada vez menos e odiando 

cada vez mais a Matemática.
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É essencial que eu lhe diga: isso não é Matemática!

Ela é muito mais do que essas duradoras aberrações, as quais expressam 

tanto a incompreensão de como se aprende como do que é essa bela Ciência, a 

qual, na escola, é dividida, conforme a novíssima Base Nacional Comum Curricular, 

em vários eixos: Álgebra, Aritmética (Números e Operações), Estatística e 

Probabilidade, Geometria, e Grandezas e Medidas.

A Matemática e a Língua Materna ocupam posição de destaque no início da 

vida escolar, com primazia para essa última.

seus conhecimentos constituídos fora dela.

Na Língua Materna, os estudos de Emilia Ferreiro, iniciados em 1980 e 

ampliados por ela e outros pesquisadores, contribuem para que os processos de 

leitura e a escrita sejam melhor compreendidos pelos docentes e, assim, ensinados.

Enquanto na Língua Materna, há uma conexão linguística entre alfabeto, 

sistema alfabético e alfabetização, o que contribui para uma melhor prática 

conjunto, o sistema e o processo.

Para começar, o conjunto nem batizado é, o que contribui para que muitas 

pessoas não compreendam a diferença entre algarismo, número e numeral.

O Sistema é alcunhado de Numeração Decimal, mas, na verdade, a grande 

maioria dos sistemas que a Humanidade criou era de base 10, ou seja, a cada 10 

elementos agrupados, outro elemento o representa.

A grande peculiaridade desse Sistema é o fato de ser posicional – todo 

segundo depende da ordem em que ele está e da ordem a que se referencia – mas 

essa característica nem é ressaltada na denominação!

Quanto ao processo, são diversas as alcunhas: numeralização, numeramento, 

senso numérico, sentido de número...

Considerando que uma das funções da linguagem é organizar a compreensão 

do sujeito sobre o mundo, não é laborioso imaginar o que essa desarticulação 

linguística proporciona, tanto aos professores como aos estudantes.

E foi pensando nisso, que uma criança, com inspiração divina, propôs uma 

solução.

Cifranava: uma grande aventura!
Paulo Meireles Barguil
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Tendo em vista que a palavra alfabeto é uma referência às duas primeiras 

letras (alfa e beta) do conjunto das letras gregas, que originaram as latinas, 

ela resolveu nomear o conjunto dos algarismos indo-arábicos em deferência 

a esses povos.

Adotando como parâmetros o zero e nove, extremos desse conjunto com 

dez itens (0, 1, 2... 8, 9), e após um mergulho etimológico, associou o zero a sifr, 

árabe, que originou cifra e zero, e o nove a nava, sânscrito, uma língua da Índia, 

resultando dessa adição, pois, o vocábulo cifranava.

Depois disso, ficou fácil: diante daquela imprecisão – Sistema de Nume-

ração Decimal – sugeriu a expressão Sistema Cifranávico, num paralelismo ao 

Sistema Alfabético, pois os numerais, os registros numéricos utilizam algaris-

mos do Cifravana.

E, por fim, chamou de Cifranavização o processo no qual as pessoas 

aprendem a utilizar o Sistema Cifranávico, incluindo naquele as operações 

fundamentais.

Estupefada com seu folguedo, tentou partilhá-lo nos espaços apropriados, 

eles estavam preocupados com coisas mais importantes!

Outros adultos, contudo, o incentivaram a prosseguir, mesmo que, muitas 

vezes, sem entender bem do que ela falava.

Resoluta, decidiu ir adiante e continuou a bulir e a aperfeiçoar a sua criação, 

bem como a si mesma.

Depois de muitos meses do seu lampejo inicial, ela a propagou.

Quer conhecer um pouco mais essa peripécia? Clique aqui36.

[Crônica dedicada ao meu irmão José, que não conheci, morto com um dia de 

vida, que, se vivo fosse, faria hoje 49 anos]

36  http://www.ledum.ufc.br/Cifranava.pdf

Cifranava: uma grande aventura!
Paulo Meireles Barguil
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CÓDIGO MATERNO 
Paulo Meireles Barguil

(27/maio/2016)

energia.

Instantes depois de chegarem à praça, a menina pediu à sua genitora:

– Eu posso ir brincar com a Glaucinha? – apesar do receio no veredito, ela 

– Pode ir – respondeu a mãe, sem demonstrar qualquer contrariedade.

Depois de poucos minutos, Maria chama a rebenta e anuncia:

– Vamos voltar agora para casa!

A criança a obedeceu, mesmo sem entender o motivo do retorno tão 

prematuro ao lar.

Quando chegaram em casa, a mãe explicou para Emília:

– Quando eu disser “Pode ir” é porque não pode ir!

– Eu não sabia! E qual é a sua resposta quando eu puder ir? – indagou-lhe a 

atônita criança.

– Vá!

[Crônica dedicada à minha avó materna, Maria Nunes Meireles, a mãe da 

história] 
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DESÍGNIO SIDERAL 
Paulo Meireles Barguil

(10/julho/2016)

– Tem certeza? – indagou, perplexo, o cliente.

você não fazer isso, pois as consequências poderão ser desastrosas!  –  esclareceu o 

versado na tradição milenar. 

– Que chato! Logo agora que eu estava descobrindo os macetes... –  

murmurou, desolado, o rapaz.

O silêncio encheu o ambiente durante alguns segundos.

– E no próximo ano? – perguntou o freguês na tentativa de encontrar um 

consolo para atravessar o sombrio deserto romântico profetizado.

– Acho melhor não falar sobre isso agora. Daqui a um ano, você estará 

Agradeceu ao previso, pagou a consulta e abriu a porta.

Antes de fechá-la, interrogou:

– Eu posso paquerar?
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CHUPETA DIGITAL 
Paulo Meireles Barguil

(24/junho/2016)

Na falta da teta, foi inventada a chupeta.

Existem registros dela que datam cerca de 3.000 anos.

Assim como a original, a genérica tem sido utilizada para alimentar e/ou 

acalmar bebês e crianças.

Ambas, possuem várias cores e modelos, que costumam agradar aos seus 

usuários, notadamente a originária.

A primeira não tem restrição médica.

Quanto à segunda, é recomendada uma cuidadosa limpeza antes do uso.

Ao longo do tempo, a chupeta utilizou vários materiais: pano, borracha, 

látex, silicone...

Aspectos higiênicos e ortodônticos impulsionaram a constante melhoria 

desse importante artefato na vida do Homem. 

Digno de registro, também, é a ama de leite, uma modalidade em desuso, 

mas que desde o século XIII foi adotada na Europa.

Nada se compara, contudo, à chupeta digital, uma criação do século XXI.

Essa nova modalidade, que é uma melhoria do modelo de válvula e da sua 

sucessora, feita de transistor, ampliou para todas as idades a sua clientela, em 

virtude das suas possibilidades de uso e praticidade, além da notável portabilidade 

e de preços para todos os bolsos.

Há quem alerte que essa versão traz grandes perigos, notadamente às 

gerações mais novas, mas isso deve ser intriga dos saudosistas dos programas de 

rádio, de modo especial das novelas ao vivo.

Que malefício pode existir nesse utensílio que nos entorpece e nos faz 

esquecer da nossa fome?
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A ARTE DA CURA
Paulo Meireles Barguil

(08/julho/2016)

Saúde. 

Quem não a deseja?

Há quem diga que, com ela, a pessoa pode correr – voar, andar, pular... – 

atrás do que deseja.

Eu acrescento: e também fugir do que não almeja!

Saúde.

Dente, cotovelo, dedo do pé: eu nem me lembrava que os tinha antes de eles 

doerem!

Ainda bem que o protesto deles é isolado: um de cada vez...

Acho que eles são parentes de cometas adolescentes, cujas aparições são 

esporádicas e não esperadas.

Saúde.

De quem?

Do corpo, da alma, da mente?

É possível separá-los?

É possível uni-los?

Seria a doença a manifestação da cisão da harmonia entre eles?

Saúde.

O outro pode cuidar de mim?

Pajé, curandeira, xamã, rezadeira, mago, clérigo, médico, psicólogo: 

múltiplas opções.

Escolha uma, se assim desejar, ou até mais de uma!

Saúde.

Buda declarou que a causa do sofrimento humano é o fato de que a felicidade 

está sempre acabando, pois o que caracteriza a vida é a impermanência, mas, como 

desconhecemos isso, nos apegamos ao que é agradável e sentimos raiva quando 

algo ou alguém destrói essa ilusão, fruto da nossa ignorância.

Ah, essa raiva...
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A arte da cura 
Paulo Meireles Barguil

Esse desejo insano – literalmente, doente – de vingança que nos arrasta para 

o inferno.

Saúde.

Como adoecemos?

Jesus falou: “Os olhos são como uma luz para o corpo: quando os olhos de 

O mirar do corpo: separação, focado no passado ou no futuro, queixa...

Saúde.

Tão simples.

Olhar também para dentro e não somente para fora.

Substituir culpa por compreensão.

Mudar intolerância por paciência.

Converter raiva em compaixão.

Afastar-se do ressentimento e aproximar-se do perdão.

Trocar guerra por paz.

Permutar falar por silenciar.

Comutar o correr em parar.

Transformar o apego em desprendimento. 

Olhos, mente, coração: todo o nosso ser.

Desejo-lhe saúde!

[Crônica dedicada a Fabiana Portante e Kelli Gisse, que me instigaram a 

escrever sobre a temática]
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SAGRADO HUMANO 
Paulo Meireles Barguil

(22/julho/2016)

Na crônica A arte da cura37, apresentei, sucintamente, o pouco que aprendi 

sobre saúde e do que precisamos saber e fazer para conquistá-la e mantê-la.

No início da vida aqui na Terra, o bebê acredita que ele e a mãe são um.

Mediante um processo de diferenciação, permeado de emoções, por vezes 

separado da mãe.

Melhor dizendo: muitos nós.

O que costuma acontecer, infelizmente, é que, inconscientemente, 

buscamos, sem sucesso, substitutos para a mãe que nos proporcione o gozo eterno!

Na fase posterior, o mundo é percebido com a lente do antagonismo, da 

dualidade, a qual, ao mesmo tempo em que facilita a interpretação do mundo, 

necessária para as escolhas diárias e noturnas, é fonte também de empobrecimento 

Várias teorias em distintas áreas do conhecimento vislumbram contrários na 

realidade, seja de modo integrativo, seja de modo excludente.

yang e o yin simbo-

lizam as forças, os princípios complementares que abrangem todos os aspectos e 

fenômenos da vida, formando o Tao: o caminho perfeito.

O yang tem a semente do yin e vice-versa.

Enquanto yang representa o masculino – viril, ativo, celeste, penetrante, 

quente, fogo, luminoso, o dia e o espírito – yin simboliza o feminino – suave, passivo, 

terrestre, absorvente, frio, água, obscuro, a noite e a matéria.

Creio que superar a visão cindida e constituir uma consciência holística 

caracteriza a etapa seguinte no desenvolvimento humano, que propicia serenidade 

diante de acontecimentos, sentimentos e pensamentos – pois intimamente 

ligados – tanto para os de dentro, como para os de fora.

37  http://www.cronicadodia.com.br/2016/07/a-arte-da-cura-paulo-meireles-barguil.html
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Sagrado humano
 Paulo Meireles Barguil

notadamente naqueles em que, de algum modo, nossas ilusões não se materializam, 

mas se esfarelam...

ao ser humano uma crescente calmaria, a qual precisa ser vivenciada não somente 

nos momentos de contemplação, adoração, silêncio, mas, principalmente, quando 

nos relacionamos.

As forças referidas no Tao são humanas e, como tal, podem se manifestar 

em mulheres e homens, sendo equivocada a crença, por vezes materializada em 

discursos e atitudes, de associar àquela dita feminina à mulher e àquela nomeada 

masculino ao homem.

O equilíbrio de cada pessoa, bem como da sociedade, é fruto da vivência de 

ambas as forças em intensidade variada, mas sempre permeada de muita amorosi-

dade pela vida: a sua e a do outro.

Vislumbro, pois, o momento em que superaremos a cisão da percepção 

do divino, manifestada em expressões como “sagrado feminino” e “sagrado 

masculino”, e vivenciaremos o “sagrado humano”, independentemente do corpo 

no qual a alma, temporariamente, habita.

Melhor dizendo, o sagrado no ser humano.

Namastê!
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DESPRENDER PARA APRENDER
Paulo Meireles Barguil

(05/agosto/2016)

Aprende-se quando os neurônios fazem novas redes, inéditas conexões.

Para ampliar, portanto, é necessário negar.

Antes, contudo, imprescindível conhecer.

Como pode o Homem aprender se ele não desprender o que acredita?

Soltar (o medo, a escuridão).

Saltar (no amor, na luz).

O que você vai desprender hoje?
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ENTRE A FARTURA E A FALTURA 
Paulo Meireles Barguil

(19/agosto/2016)

“Quem me dera, ao menos uma vez,

Provar que quem tem mais do que precisa ter

Quase sempre se convence que não tem o bastante

E fala demais por não ter nada a dizer.” 

                                                             (Renato Russo, "Índios"38)

Vivemos entre a fartura e a faltura.

Farto é alguém saciado, satisfeito.

Deriva de fartar: “1 encher-se ou tornar cheio ou abarrotado (de); atulhar(-

se), abarrotar(-se). 2 saciar (a fome ou a sede). [...] 4. abastecer em abundância. 

[...]”. (HOUAISS).

Falto é alguém carente, necessitado, desprovido.

Provem de faltar: “1 não existir, não haver momentânea ou permanente-

mente. 2 ser indispensável para completar. [...]”. (HOUAISS).

Tragédia: ser falto a despeito da sua fartura!

Benção: ser farto apesar da sua faltura!

F A _ T U R A: qual é a letra da sua vida?

Mãos abertas: pedintes ou gratas.

Como são as suas mãos?

38 https://www.letras.mus.br/legiao-urbana/92/
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O CRONISTO
Paulo Meireles Barguil

(02/setembro/2016)

Tendo em vista os acalorados debates sobre gênero, talvez tenha chegada 

de dois gêneros.

Nem meu ofício, nem meu lazer estão relacionados às letras, sejam elas 

consoantes ou vogais.

Considerando, todavia, que tanto meu ofício, como meu lazer são vislumbrar 

o que ainda não se materializou, apresento minha proposta.

Doravante, as palavras terminadas em a serão femininas.

De agora em diante, os vocábulos concluídos em o serão masculinos.

Proponho a criação de léxicos terminados em e ou i, caso esses já existam, 

desconhecido, em virtude da situação, podendo, portanto, se referir a cada um.

O artigo precedente destas palavras será o i, pois a e o estão impedidos.

Quanto ao e, ele já é muito ocupado. 

Acho mais prudente guardar o u para outra oportunidade...

Após essas sucintas explicações, vou ao que interessa!

A palavra cronista, por exemplo, será utilizada apenas quando a pessoa for mulher.

No caso de homem, o vocábulo adequado será cronisto.

Nas demais situações, conforme exposto, croniste é a forma pertinente.

“Eduardo está procurando umi croniste que deseje escrever para o site”. 

E no caso de plural?

Simples: é só acrescentar o s.

“Eduardo está procurando cronistes que desejem escrever para o site”. 

Sinto-me, agora, em paz com minha consciência: a ideia foi lançada.

Não me perguntem o destino e a velocidade da mesma!

centelhas legítimas do Universo.
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As formas masculinas e femininas já consagradas permanecem como estão.

escreverão mais algumas regras e esclarecerão as circunstâncias omissas.

Estou tranquilo: o que seria da Língua Portuguesa se não existissem as 

exceções?

Já basta uma Matemática no mundo...

O cronismo
 Paulo Meireles Barguil
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GÊMEOS BIVITELINOS 
Paulo Meireles Barguil

(16/setembro/2016)

Mendell era jardineiro e não cozinheiro, pois, ao invés das suas pesquisas sobre 

plantas híbridas, teríamos herdado algumas receitas de sopas e saladas.

Não estou dizendo, esclareço logo, que aquelas são mais importantes do que 

essas.

A relevância de umas e de outras é proporcional, direta ou inversamente, aos 

afetos do sujeito degustador, motivo pelo qual, cada vez mais, avalio como sensato 

reconhecê-los e respeitá-los.

Enquanto Ciência, a Genética, derivada do vocábulo grego geno

fazer nascer, é oriunda do início do século XX, sendo Mendel considerado seu pai.

A mãe, até hoje, não foi noticiada...

Durante séculos, a Humanidade, de forma intuitiva, envidou esforços para 

melhorar plantas e animais de acordo com suas necessidades.

Mendel sugeriu que as características das plantas decorrem de uma dupla de 

elementos, nomeados, atualmente, de genes.

Não me alongarei nessas considerações, seja porque são escassos meus 

conhecimentos nessa seara, seja porque sua paciência para tais assuntos pode ser rala.

Mais sensato, pois, que eu siga, sem maiores delongas, ao que me interessa.

Cada ser é único, sabemos, mas aqueles que nascem na mesma ocasião e frutos 

da mesma mãe são nomeados de gêmeos, os quais podem ser uni ou bivitelinos.

Enquanto os primeiros se originam dos mesmos óvulo e espermatozoide, os 

segundos decorrem de uma dupla de cada.

 Nessa última categoria, estão minhas recentes invenções, as quais são 

frutos do meu desejo de que o ensino e a aprendizagem da Matemática aconteçam 

de modo mais íntegro para todos os envolvidos nos referidos processos, seja fora 

ou dentro da escola.

que se diferenciam por três atributos: formato (círculo, triângulo, quadrado e 
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retângulo), cor (amarelo, vermelho e azul) e tamanho (muito pequeno, pequeno, 

médio, grande e muito grande).

O Flex é um baralho com setenta e cinco cartas: cinquenta comuns e vinte 

e cinco especiais. As cartas comuns foram divididas em cinco naipes: quatro com 

plana. Cada naipe tem 10 cartas, com numerais de 0 a 9, expressos com algarismos, 

jogos, propiciando diversão para pessoas de qualquer idade.

Se quiser conhecê-los um pouco mais, clique aqui39.
Quanto ao futuro deles, repouso na poesia de Gibran:
 

 Vêm através de vós, mas não de vós.
 [...]

39 http://www.ledum.ufc.br/produtos/recursos_didaticos/

Gêmeos bivitelinos
 Paulo Meireles Barguil
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OUTONO 
Paulo Meireles Barguil

(30/setembro/2016)

[Esquilo em parque próximo ao Lincoln Memorial – Washington – 
Distrito de Colúmbia]
[Foto de minha autoria. Outubro de 1998]

Uma beleza diferente.

Desconcertante.

E do novo começo.

Lembranças do que foi.

Esperanças do que virá.

Crianças do que é.
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CRIANÇA 
Paulo Meireles Barguil

(14/outubro/2016)

Então, trouxeram-lhe algumas crianças, 

para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. 

Os discípulos, contudo, os repreendiam. 

Mas Jesus lhes ordenou: 

“Deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, 

pois o Reino dos céus pertence aos 

que se tornam semelhantes a elas.”

(Mt 19, 13-14)

Entre aromas e espinhos, ela cresce.

Entre pega-pegas e esconde-escondes, ela brinca.

Entre pega-pegas e esconde-escondes, ela sobrevive.

Entre pega-pegas e esconde-escondes, ela agoniza.

Entre coragens e alegrias, ela ressurge.

Naquele momento, os discípulos 

aproximaram-se de Jesus e perguntaram: 

“Quem é o maior no Reino dos céus?”. 

E Jesus, chamando uma criança, 

colocou-a no meio deles. E disse: 

se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, 

de modo algum entrareis no Reino dos céus. 

Portanto, todo aquele que se tornar humilde, 

como esta criança, esse é o maior no Reino dos céus.”

(Mt 18, 1-4 )
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SUSTENTABILIDADE (OU 10 < 11)
Paulo Meireles Barguil

(11/novembro/2016)

Era uma vez...

Na verdade, foi mais de uma vez.

De fato, incontáveis vezes.

O querer, o prazer não possuem limites, já dissera Freud, nomeando essa 

energia de id.

O que me satisfaz agora daqui a pouco é sem graça.

Soberbos, alguns bradam: “Que venham mais manjares!”.

A Humanidade construiu inúmeras maravilhas.

Quantos de nós as usufruem?

Milhões ainda padecem por falta de água e pão.

Alguns, sim, receiam o fogo do inferno.

Outros se angustiam por não possuírem os males de consumo destinados a raros.

Inebriados, muitos gritam: “Todos merecem o banquete!”.

A tecnologia digital avança, cada vez mais rápida, rumo ao ignorado, 

desprezando qualquer linha imaginária. 

O tsunami consumista arrasta a todos, triturando corpos e esmagando almas.

Necessário, pois, que existam trincheiras, alcunhadas pelo psicanalista suíço 

de superego.

Sem barreira, a vida, individual ou coletiva, brinca de roleta russa.

Há algumas décadas, vozes dispersas nos alertam que a Terra não dispõem 

continuemos nela habitando por mais alguns séculos.

Triste situação de quem ignora as consequências de gastar 11 quando ganha 10.

E o que dizer de um povo que desconhece a realidade contábil da sua cidade, 

do seu estado, do seu país?

Egoístas sugerem: “Os outros que renunciem! Eu mereço o que tenho...”.

conseguem driblar o cobrador, quando, na verdade, estão aumentando a sua dívida!

A fatura espiritual, também chamada de Juízo Final, Lei do Karma, é 

inexorável: cada pessoa recebe a sua, diariamente...
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DESAFIOS DA APRENDIZAGEM
Paulo Meireles Barguil

(25/novembro/2016)

Meus neurônios, de todos os tipos e em várias regiões do cérebro, sofrem de 

espasmos com intensidade diversa, do axônio ao dendrito, quando escuto ou leio a 

de tantos discursos construtivista e sócio-interacionista, dentre outros, continua 

inabalável.

É-me dolorido, todavia, ver as consequências da mesma em tantos cenários, 

sobretudo nos escolares.

Ressalto, de modo especial, a tendência de nomear de dificuldade, princi-

palmente a do outro, o fato de alguém não ter desenvolvido alguma habilidade 

específica.

Para mudar esse roteiro, é necessário admitir que se desconhece o que 

alguém já sabe, igualmente o que e como essa pessoa pode aprender.

Essa ignorância decorre de alguns aspectos: i) a impossibilidade de efetuar 

uma ressonância magnética dos sentires, agires e saberes do outro, sendo a 

petulância um bom exemplo de quem acredita possuir tal capacidade; ii) a complexa 

(e, talvez, infindável!) determinação do ápice; e iii) a incapacidade de qualquer 

ser humano de determinar o trajeto, seja esse reto, curvilíneo ou com buraco de 

minhoca, entre pontos que ele não avista.

O aprendizado é fruto de experiências, ou seja, do que fazemos, sentimos e 

pensamos de modo distinto.

Se, por qualquer motivo, apenas repetimos o viver (ou o morrer!), não é 

possível a mudança.

Quão intrigante é a dor: pode ser motivo para permanecer ou sair!

A alegria, embora não seja uma boa mestra, uma vez que não nos prepara para 

aceitar o efêmero – muito pelo contrário! – é uma ótima companhia, pois com ela nos 

lambuzamos com odores, sons, texturas e sabores agradáveis do Universo.

Não tardará para que a vida toque uma sirene inaudível para nos avisar o 

término de um folguedo e o início de outro...

519APRENDIZ, DOCÊNCIA E ESCOLA: novas perspectivas
Paulo Meireles Barguil (Organizador)

TIPOS DE ALEGRIA
Paulo Meireles Barguil

(09/dezembro/2016)

inicial, que “A alegria, embora não seja uma boa mestra, é uma ótima companhia.”.

Uma estimada leitora, educadamente, indagou-me: “A alegria não é mestra, 

mestre?”.

Após lhe explicar que o texto era apenas uma crônica, ou seja, não tinha, tem 

nos seguintes termos: “A alegria, embora não seja uma boa mestra, uma vez que 

não nos prepara para aceitar o efêmero – muito pelo contrário! – é uma ótima 

companhia, pois com ela nos lambuzamos com odores, sons, texturas e sabores 

agradáveis do Universo.”.

Durante décadas no século passado, acreditou-se que as gorduras eram 

nocivas para a saúde humana.

Os crentes e seguidores de tal axioma, então, deixaram os porcos e demais 

animais com generosa camada adiposa em paz, contudo sem venerá-los!

E, então, descobriu-se que existem vários tipos de gorduras, sendo algumas 

saudáveis e outras não, e que o consumo daquelas é necessário para a absorção de 

vitaminas.

Explicações mais detalhadas desse assunto escapam dos tacanhos 

conhecimentos do escriba e dos objetivos deste fragmento.

Paralelo traçado com grãos de areia, retorno ao contexto: a alegria é 

necessária para o Homem, mas várias são as espécies dela!

Considerando que somos o casamento entre matéria e espírito, bem como 

o fato de que a constituição e os objetivos de ambos são distintos, os gostos deles 

também o são...

Afastando, de início, qualquer pretensão moralista, é prudente destacar a 

disparidade com que ambos compreendem (e vivem) o espaço-tempo.
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Um acredita em passado, presente e futuro; o outro não, pois os percebe 

como uma totalidade.

Um reclama, constantemente, ser alimentado de fora para dentro, sob pena 

de morrer; o outro não, visto que, liberto do jugo temporal, sabe-se imortal.

Ambos necessitam de nutrição, sem dúvida, mas, em virtude de suas 

idiossincrasias, possuem demandas díspares.

A alegria que ambos sentem, portanto, é deveras assimétrica: uma se 

esvai, a despeito do desejo do sujeito de perenizá-la, fruto da ignorância, do 

com suavidade e veneração, ciente do mistério e da bonança do mergulho...

Tipos de alegrias
 Paulo Meireles Barguil
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ENTRE NATAIS E natales
Paulo Meireles Barguil

(23/dezembro/2016)

Natal, conforme o Houaiss, pode ser um adjetivo – relativo a nascimento, 

natalício; onde ocorreu o nascimento (de alguém ou de algo) – ou um substantivo – 

dia do nascimento, natalício; festa do nascimento de Jesus, celebrada no dia 25 de 

dezembro desde o século IV pela Igreja ocidental e V pela Igreja oriental; cântico 

natalino de origem medieval.

ou princípio de algo; nascença.

Celebrar, comemorar, louvar, agradecer a vida, presente do Universo ao Homem.  

Um sopro...

Uma chama...

Um grão...

Uma gota...

Quão pequeno é cada um de nós!

Quão grande é quem nos lembra de onde viemos e para onde voltaremos, 

possibilitando-nos desfrutar aqui o júbilo inerente à morada celeste.

Jesus, o Cristo, há 2 milênios, nos convida e ensina a viver o Amor, não com 

discursos, mas com atitudes e sentimentos.

A cada ano, a cada mês, a cada dia, a cada segundo...

Sabedor da nossa fragilidade, indicou-nos a necessidade do perdão para que 

possamos prosseguir na jornada, sob pena de pararmos em virtude do peso das 

nossas falhas, omissões, agressões...

A sua intensa Luz continua a brilhar para quem deseja usufruir mais Natais e 

menos natales!
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HOLOGRAFIA: A PROFECIA DO SÉCULO XXI
Paulo Meireles Barguil

(20/janeiro/2017)

inspiração divina; vaticínio.”.

holos (todo, inteiro) e graphos (sinal, 

escrita), e indica, portanto, um método de registro com relevo e profundidade.

Cada pessoa tem suas crenças, que as guiam mundo afora ou a dentro...

Reconheço que o mapa astral é uma estratégia interessante para orientar o 

andarilho nessas jornadas.

Lembrando: a carta celeste não é um roteiro!

Ela indica as nossas diversas habilidades e fragilidades, bem como os nossos 

mensionalidade.

Ah, a casca corpórea é realmente intrigante.

Sedutora: nos faz acreditar que somos separados do Cosmos.

Misteriosa: é repleta de indicações do que experimentamos.

Há algumas luas, aprendi, cognitivamente, que somos capazes de holografar 

a nossa realidade.

Será mesmo que, há séculos, construímos, individual e coletivamente, o 

mundo, não somente com ações, mas com emoções e noções?

Para saber o futuro, os nossos antepassados estavam no rumo certo: é só 

remexer as entranhas!
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GRATIDÃO
Paulo Meireles Barguil

(03/fevereiro/2017)

Agradecer, ensinam os sábios, é o caminho para ser feliz.

Ou melhor, é a própria plenitude.

Celebrar o que se tem, o que se é.

Olhar para o presente e nele mergulhar, dissipando-se no Cosmos.

Quanto ao futuro, ele é apenas um talvez com várias possibilidades.

Em qualquer uma delas, o que importa é que você seja um bálsamo de luz!
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COMPAIXÃO
Paulo Meireles Barguil

(17/fevereiro/2017)

“Apesar de tudo, Jesus dizia: 

‘Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo!’”

(Lc 23, 34 )

 

Depois de várias chicotadas físicas e emocionais, Cristo, embora 

Em meio à máxima dor, Ele continuou a nos ensinar.

Somente a Luz consegue ver, através do corpo, singelo véu, a alma.

O vício de julgar o outro expressa, cristalinamente, o quão cindido está o 

censor, embora ignore tal fato.

É por esse motivo que Jesus, sem cessar, orvalha sobre nós gotas de 

compaixão.

Somente quem acolhe a si pode abraçar o outro, ao invés de afastá-lo.

A mão, antes tão célere para apontar e destruir, agora, apressa-se para 

aconchegar e cuidar.

A língua, outrora demasiada áspera, converte-se em ondas sedosas.

A origem e o destino de todos nós é o mesmo: AMOR.
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EROS NÃO É AMOR!
Paulo Meireles Barguil

(03/março/2017)

Amalgamado é o ser Humano: alma e corpo.

Compreender cada aspecto e as intricadas relações é enigma milenar.

Não será, portanto, este tosco escriba quem o resolverá, mas me 

permitirei esfarelar  meus devaneios, pois é possível que eles sejam úteis a mais 

alguém além de mim...

As palavras surgiram na nossa História para expressar o que sentíamos, 

nomear o que (não) víamos e, talvez, melhorar a qualidade do existir.

Considerando que os vocábulos são manifestações culturais, é facilmente 

compreensível que alguns deles não tenham correspondente em outras línguas.

Em relação ao amor, é frequente ouvir que ele se manifesta de três 

formas: Eros, Filia e Ágape.

de cada uma delas, tendo em vista a natureza humana.

Eros é a declaração mais pulsante do corpo: desejo, por vezes, 

a minha fome intensa.

Quero o outro para mim, daí o controle.

A ética de Eros é a satisfação de si: eu quero receber!

É bastante provável que se estabeleça uma situação de dependência, na qual 

alguém acredita precisar do outro para (sobre)viver, sendo a posse a garantia desse intento.

Em virtude da origem de Eros estar centrada nas entranhas, intensas 

(e violentas) costumam ser as reações de quem, contrário à sua vontade, tem 

interrompida tal fruição.

A carência que sinto exprime-se em insatisfação, reclamação, crítica, 

intolerância...

Ágape, por sua vez, é a expressão cristalina de Deus: amor incondicional.

Filia é a possibilidade que o Homem tem de vivenciar, em escala microscópica, 

o Ágape, e, assim, cuidar do outro, que é percebido como sujeito, cabendo a 
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Quero o bem-estar do outro, daí a liberdade.

A ética de Filia é a alegria do outro: eu quero dar!

É imprescindível esclarecer que a doação, expressão da Filia, é bem distinta 

de submissão, de anulação, pois aquela decorre da expansão, enquanto essa deriva 

da retração.

Considerando a gênese de Filia, a compaixão guia minha alma em todas 

as situações, principalmente naquelas em que avalio como inadequado o 

comportamento do outro e, de modo especial, quando ele me agride.

A abundância que sinto revela-se em gratidão, benção, elogio, aceitação...

Não postulo o antagonismo entre Eros e Filia, mas que se compreenda que 

ambos estão vinculados a aspectos distintos do Homem: corpo e alma.

Paixão é a crença, a fantasia de que o outro é a solução para o meu 

desequilíbrio. 

A escassez do corpo é diferente da privação da alma, embora estejam rela-

cionadas, tendo em vista as experiências na infância.

Acredito que restaurar a conexão corpo-alma, seja a nossa, seja a das outras 

pessoas, é a peripécia genuína de cada indivíduo.

Feridos na alma, quantas vezes, buscamos, inadvertidamente, com o corpo 

niná-la, sedá-la, curá-la?

Vivenciar Eros costuma ser delicioso enquanto dura, mas pode ter 

consequências amargas quando ignoramos tantas peculiaridades, tais como 

sentimentos de repulsa, culpa, vergonha, insensibilidade, que costumam ser ainda 

maiores se o fazemos sem o mínimo de Filia.

É tão simples: Eros não é Amor!

Antes de voar com Eros, se quiser evitar efeitos colaterais desagradáveis, de 

modo especial a frustração, consulte a sua alma...

E cuide dela: ninguém pode fazê-lo por você!

Eros com Filia é um manjar que, infelizmente, poucos desfrutamos, não por 

falta de Eros...

Para incrementar sua Filia, conecte-se com Ágape, que tudo cura 

e transmute o “Eu não tenho” para o “Eu sou”.

Eros não é amor
 Paulo Meireles Barguil
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CARÊNCIA AFETIVA
Paulo Meireles Barguil

(17/março/2017)

– Como se cura de carência afetiva? – indagou-me uma leitora.

Esclareço, inicialmente, que alma e corpo necessitam de aconchego, carinho.

Devido à natureza distinta de ambos, os cuidados requeridos também são 

Nos primeiros meses de vida, o corpo precisa ser alimentado para não morrer.

Quanto à alma, ela é bem mais resistente e menos volúvel...

O que vivemos durante os primeiros anos nos marca profundamente.

mas para tanto é necessário conhecê-las...

Há outras, contudo, que são agradáveis e nos impulsionam, sendo impres-

cindível que as façamos companheiras da jornada!

Não somos apenas o resultado do que (e como) vivemos, pois o corpo e a 

alma são repletos de memórias de outros espaços-tempos.

Quando a maioria diz “Ninguém pede para nascer!”, alguns sussurram o 

contrário...

A alma, moradora do Paraíso, sabia que suas férias aqui na Terra não seriam 

Ciente era dos percalços e das tribulações que enfrentaria...

Apesar de muitos declararem que “Ninguém escolhe os pais!”, ela selecionou 

cuidadosamente quem poderia exercer essa missão...

Aceitou, em seguida, ser encaixada no corpo, seu escudeiro, sabendo da 

Esse componente biológico, hoje sabemos um pouco, é herdeiro de várias 

gerações: de aspectos físicos e psíquicos.

Além de todos esses temperos, que tornam a vida ainda mais alquímica, há 

o fato de que nenhum de nós recebeu dos pais o trato que alma e corpo gostariam, 

muito pelo contrário...

Essa ferida é comum a todos nós!
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Quando, apesar dela (e, às vezes, graças a ela...), nos lembramos de quem 

somos e do que viemos fazer aqui, desenvolvemos, cada vez mais, gratidão e 

compaixão por todas as pessoas – inclusive por aquelas que, de algum modo, 

nos machucaram – ao mesmo tempo em que assumimos, progressivamente, 

a responsabilidade pela nossa saúde, por nosso bem estar, que são frutos das 

nossas escolhas.

Entender e aceitar tais aspectos é imprescindível para que alma e corpo 

diminuam sua carência, relacionada à dependência do outro (que precisa pagar uma 

Carência afetiva
 Paulo Meireles Barguil
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AUTÔNOMO OU AUTÔMATO?
Paulo Meireles Barguil

(31/março/2017)

– Eu quero tudo pronto! – falou-me uma professora, num tom que demons-

trava súplica e irritação.

Olhando para ela, respirei lentamente, e expliquei-lhe, pacientemente, que 

seu pedido contrariava meus princípios pedagógicos, os quais expressam minhas 

concepções de Homem, de Cosmos.

Conforme o dicionário Houaiss, autônomo é um indivíduo “[...] dotado da fa-

culdade de determinar as próprias normas de conduta, sem imposições de outrem.”.

 O autômato, por sua vez, é um “[...] indivíduo de comportamento maquinal, 

executando tarefas ou seguindo ordens como se destituído de consciência, 

raciocínio, vontade ou espontaneidade.”.

Conforme Paulo Freire, a Educação Tradicional, batizada por ele de Educação 

Bancária, contribui para a heteronomia, ou seja, a constituição de sujeitos passivos, 

que se limitam a repetir, a reproduzir, a obedecer sem qualquer questionamento, 

motivo pelo qual ele propõe a Educação Problematizadora, que visa à humanização, 

os agentes pedagógicos. 

Jean Piaget, por sua vez, defende que a Educação favoreça o desenvolvimento 

da autonomia em detrimento da heteronomia.

Na natureza, a vida é construída lentamente, com dedicação, cuidado, fé e 

perseverança.

Vivemos, todavia, numa época em que a aceleração é a característica 

central do mundo, a qual profana a nossa sutil condição humana, que demanda 

sensibilidade e, portanto, olhos e ouvidos atentos: frutos de um coração acolhedor.

Essa velocidade empreendida tem nefastas consequências para o nosso 

equilíbrio pessoal e social, que se manifestam de várias formas, dentre as quais 

destaco a falta de conexão, consigo e com os outros.

A pressa, ao contrário de nos possibilitar o encontro, que é o bálsamo da 

vida, quase sempre, nos distancia dessa oferenda divina.

Frustrados com os resultados obtidos, ao invés de mudarmos a estratégia, 

optamos, insanamente, não somente por mantê-la, mas aumentá-la!
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É-me desalentador ver o discurso em vários documentos educacionais, 

nacionais e internacionais, em prol da constituição de sujeitos críticos e capazes 

de transformar a sociedade aliado à práticas que possibilitam o contrário: 

indivíduos alienados, que ignoram a complexidade da vida e a percebem de modo 

fragmentado, em partes isoladas.

Em virtude do meu desejo de colaborar por uma Educação que seja, 

efetivamente, transformadora, que possibilite o desenvolvimento de cada 

pessoa, nego-me a empreender práticas milenares que, ao sufocarem tristezas, 

medos, inseguranças, vergonhas e culpas, perpetuam e aprofundam momentos de 

muito sofrimento individual e coletivo.

As nossas maiores feridas são oriundas da falta de aconchego da alma, 

motivo pelo qual entendo ser essa a maior, senão a única, lição a ser aprendida por 

cada um de nós na convivência com os outros.

Acredito que as pessoas são capazes de aceitar que a vida as convida, sem 

cessar, para ampliarem a sua consciência, transmutando sentimentos, requisito 

indispensável para ser alguém mais hospitaleiro, empático e harmônico.

A todo momento, dedico-me para ser coerente com as minhas crenças, 

mas reconheço, com humildade, o quanto meus sentimentos e meus agimentos 

precisam, além daquelas, de muita luz!

Agradeço a todos que, com amorosidade ou não, me ajuda(ra)m a ser uma 

pessoa melhor.

Aceito os ônus referentes às minhas escolhas: conforta-me, parcialmente, 

saber que eles são bem menores se eu decidisse me negar a cada dia.

Compreendo e aceito que os outros queiram algo diferente e, às vezes, 

antagônico do que eu, motivo pelo qual, por vezes, opto por me calar e sair de cena, 

quando percebo que o outro está apegado às suas ideias, manifestação cristalina de 

quem não quer mudar.

A vida é uma mestra muito melhor do que eu, tosco aprendiz!

Autônomo ou autômato? 
 Paulo Meireles Barguil
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GALÉS E BOTES
Paulo Meireles Barguil

(14/abril/2017)

“’Eu posso estar completamente enganado

Posso estar correndo pro lado errado’

Mas ‘A dúvida é o preço da pureza’

E é inútil ter certeza.”
40)

Entre remar uma galé e um bote, escolho o segundo.

Na primeira, embora viaje com outras pessoas, raras vezes me sinto 

acompanhado.

O ritmo é frenético: estamos sempre atrasados!

Na galé, não opino sobre o destino, o qual é determinado por outro, que 

sequer sabe que eu existo...

No segundo,  nunca estou sozinho, pois, a cada dia, meu corpo e minha alma 

aumentam a intimidade.

A cadência é suave: até parece que o tempo não existe!

No bote, embora continue ignorando para onde estou indo, o capitão 

considera o que sopro...

40
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ENTRE ABRIRES E FECHARES
Paulo Meireles Barguil

(28/abril/2017)

 

[Igreja de São Pedro – Assis – Itália]
[Foto de minha autoria. 19 de março de 2013]

1) Abriu?

a) Sim, mas está acabando... Venha antes que alguém devore as últimas 

guloseimas!

b) Ainda não, porém está perto. 

c) Desde às 15h, conforme havia lhe informado. Fecharei às 23h.

d) Não encontrei a chave. Você pode me ajudar?

2) Abril?

b) Não. Será em junho!

d) Primavera no Hemisfério Norte.

O que você ouve?

Como você responde? 

Portas e janelas – internas e externas – que se abrem e se fecham...

Paredes e tetos – reais e imaginários – que sobem e descem...

Para voar é preciso mergulhar...
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INVERNO 
Paulo Meireles Barguil

(12/maio/2017)

[Cernobbio – Itália]
[Foto de minha autoria. 07 de março de 2013]

As folhas e os beijos, há muito, se foram...

Só restam tronco e galhos, lá e aqui.

A névoa é intensa, fora e dentro.

Os bancos, outrora disputados, estão cheios de vazio.

O andarilho, acordado, sonha que será um dançarino na primavera.
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METÁFORAS 
Paulo Meireles Barguil

(26/maio/2017)

[Amonite no Museu de História Natural –  Veneza – Itália]
[Foto de minha autoria. 08 de março de 2013]

De dentro para fora
De fora para dentro.”

 (Walter Franco, Serra do luar41)

A qualquer momento, pode acontecer o encontro com o divino.

Ou melhor, o lembrar-se de quem somos.

O compreender que não há dentro e fora.

Que não há ontem, hoje e amanhã.

Enquanto isso, brincamos de esconde-esconde.

Pena que, muitas vezes, procuramos no lugar errado.

E sem saber o que queremos encontrar.

Ciente disso, a natureza, repleta de compaixão, espalhou várias metáforas...

41  https://www.vagalume.com.br/leila-pinheiro/serra-do-luar.html
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7 x 7 = 49 
Paulo Meireles Barguil

(09/junho/2017)

sempre algo novo!42, publicado em 2000].

Por que os grãos de areia insistem em voar?

As sementes de girassol não são amarelas?

E as bolhas de sabão não sabem contar até 10?

Onde estão os sorrisos de criança que eu espalhava com destemor?

As bolas de gude que guardei para brincar com meus netos?

E os olhos de espelho com os quais eu me aventurava no mundo?

Será que as gotas dágua não se cansam de molhar e evaporar?

42  http://www.paulobarguil.pro.br/producao/livros/arquivo/livro_01.pdf
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LUA DE MEL, SOL DE FEL, LUA DE MEL...
Paulo Meireles Barguil

(23/junho/2017)

Parece que algumas relações afetivas são baseadas na brincadeira bem-me-quer, 

malmequer, bem-me-quer...

As margaridas, tão singelas e belas, merecem melhor destino do que terem 

as suas folhas arrancadas por mãos negligentes.

O que dizer, então, dos deslumbrantes seres humanos?

Impacientes, só queremos o mel e que esse seja trazido, quando o desejamos, 

pelo outro!

É por isso que muitos de nós vagueamos entre lua de mel e sol de fel, sendo 

esse bem mais frequente do que aquela.

Verdades sejam ditas: o mel não está na lua, nem o fel está no sol.

Somos nós que criamos a realidade, pessoal e social.

ritmo peculiar. 

Quem quer conhecer e transformar a sua matriz?

A natureza nos convida a assumir a responsabilidade pelo cultivo de jardins 

internos e externos.

Necessário, pois, revolver as entranhas e a terra, retirar delas o que impede o 

desabrochar da vida e nelas colocar insumos indispensáveis para que a metamorfose 

aconteça.

Quem tem coragem de sair da Matrix?

Podemos aprender tanto sobre a vida com as plantas!

Amanhar margaridas, ao invés de desfolhá-las, é um bom começo.

Bem eu quero, Bem me quero, Bem te quero, Bem eu quero...
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QUANTO O DEPOIS É AGORA 
Paulo Meireles Barguil

(07/julho/2017)

[Relógio da Torre Bissara43 – Vicenza – Itália]
[Foto de minha autoria. 12 de março de 2013]

“Todos os dias quando acordo

 Não tenho mais o tempo que passou

 Mas tenho muito tempo

 Temos todo o tempo do mundo.”

(Renato Russo, Tempo perdido44 )

Uns falam: “Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje!”.

Outros provocam: “Não faça amanhã o que você pode deixar para depois de 

amanhã!”.

Qual sábio conselho adotar?

Há quem siga o primeiro para o lazer e o segundo para o trabalho.

E quem, com gosto eclético, que ora escolhe o primeiro, ora escorrega para 

o segundo...

43  https://it.wikipedia.org/wiki/Torre_Bissara

44  https://www.letras.mus.br/legiao-urbana/22489/
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Diante da vida tão sutil e efêmera, a Humanidade criou várias formas de medi-la.

Relógios diversos – solar, de água, de areia, mecânico, digital... – e calendá-

rios variados – Chinês, Judaico, Maia, Juliano, Islâmico, Gregoriano...

Mas a dúvida persiste: antecipar ou procrastinar?

Para resolver esse dilema, acho que, por ora, vou esconder – jogar fora seria 

muita estripulia! – o ponteiro das horas...

[Relógio da Torre de Mangia45 – Siena – Itália]
[Foto de minha autoria. 16 de março de 2013]

Em breve, vou surrupiar, também, o dos minutos...

45  https://pt.wikipedia.org/wiki/Torre_del_Mangia

Quanto o depois é agora
 Paulo Meireles Barguil
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A CRIANÇA FERIDA E A CRIANÇA ILESA 
Paulo Meireles Barguil

(21/julho/2017)

Uma estimada leitora me enviou, na semana passada, sucinta postagem 

sobre a criança ferida46, tendo em vista que, há mais de uma década, conversamos 

muito sobre isso.

Embora o texto fosse bastante interessante e pertinente, pois esclarecia o 

quanto as nossas experiências frustradas na infância deixam marcas profundas no 

nosso crescimento emocional, atônito, percebi o quanto eu, durante anos, acreditei, 

desenvolvi e divulguei um olhar baseado apenas na falta.

Sim, essa perspectiva é parcial, assaz tendenciosa, uma vez que enfatiza e 

valoriza o que não foi satisfatório ou agradável.

E os momentos saudáveis?

Se estamos biologicamente vivos é porque recebemos o mínimo de afeto 

para prosseguirmos na nossa jornada.

Não tenho a pretensão de refutar, nem de analisar o impacto das feridas do 

passado nas escolhas que fazemos, as quais, por vezes, perpetuam o sofrimento, 

a despeito do nosso discurso de vítima, que soa vigoroso e convincente, mas 

que revela, de modo categórico, para um ouvinte sensível, o quanto estamos 

desconectados da criança ilesa.

Sim, ela também está intacta!

Antes que alguém me alerte que a ausência da consciência desse vínculo é 

fruto das mazelas pretéritas, eu ouso contestar e declarar que ele não é vivenciado 

também porque não temos nos dedicado a entender e a celebrá-la da mesma forma 

como fazemos com a outra.

Uma estratégia ardilosa da criança ferida é se fantasiar de criança ilesa, na tentativa 

de que todos, inclusive ela, acreditem que a primeira não existe, apenas a segunda.

Ciente sou de que muitas pessoas tentam esconder, de si e dos outros, as suas 

chagas, de modo especial por não terem recebido, na quantidade e na qualidade 

por si desejadas, o afeto, o cuidado dos seus responsáveis.

entidades, com a esperança de aplacar seu sofrimento emocional, mediante 

46  https://www.facebook.com/constelacaocampinas/posts/1224875517639214:0
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aplausos, , sorrisos efêmeros, likes e drogas similares ou ainda mais nefastas, 

pois que degradam corpo e alma.

Como diferenciar uma da outra?

Ah, é bem fácil... 

Enquanto uma reclama e fala mal dos outros, a outra agradece e exala 

amorosidade.

Enquanto uma julga e exclui, a outra compreende e acolhe.

Enquanto uma guarda mágoas e planeja vingança, a outra distribui perdão e 

emana compaixão.

Enquanto uma vive com fome e acumula, a outra está saciada e partilha.

Enquanto uma está no passado e no futuro, a outra está no presente e na 

eternidade.

a Física Quântica explicou no século passado, ondas e matéria são possibilidades da 

energia.

A criança ferida é a criança ilesa.

Cada um de nós pode vibrar em um padrão ou em outro...

criança ilesa, com quem convive ininterruptamente, será que é sensato esperar que 

outra pessoa, com sua criança ferida, o faça por você?

A vida convida você, diariamente, a reconhecer que ambas existem, bem 

como a assumir a responsabilidade para que elas se (re)encontrem e possa acontecer 

uma fusão psíquica de imensurável potencial amoroso.

Percebo, com muita alegria, que, cada vez mais, as crianças ilesas estão brilhando.

[Grato sou a Aídda Pustilnik e Cipriano Carlos Luckesi, que, há mais de duas 

décadas, desenvolvem a deslumbrante vivência Curando a Criança Ferida dentro de 

nós47, a quem dedico essa crônica]

47  http://www.curandocriancaferida.com.br/

A criança ferida e a criança ilesa
 Paulo Meireles Barguil
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NÃO PISE FORA DA ÁREA DEMARCADA 
Paulo Meireles Barguil

(04/agosto/2017)

 [Foto de minha autoria. 27 de julho de 2017]

“O que faz de mim ser o que sou

É gostar de ir por onde ninguém for

Do alto coração mais alto coração.”

(Byafra, Sonho de Ícaro48)

Costumo ser obediente.

Ou melhor, sou sempre!

Na maioria das vezes, em respeito aos ditames exteriores, que costumam 

limitar a alma, mas que prometem vida ao corpo.

Raramente, tendo em vista que pouco – ou nada – adianta esse pulsar se 

aquela é moribunda, ouso, após alguma batalha secreta, ultrapassar as marcações.

Pular uma janela quando sair pela porta é proibido.

Mudar de emprego para ganhar menos. 

Compor uma teoria que rompe tradições pedagógicas seculares.

48  https://www.letras.mus.br/biafra/44571/
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Beijar uma recente namorada em lugar por ela proibido.

Ah, quão sublime é o medo.

Sem ele, não existiria a coragem!

Bem como a persistência e a humildade: enquanto uma acelera, a outra freia.

A vida conclama a todos – artistas, cientistas, anônimos, famosos... – a se 

expandirem.

Seja cuidadoso com as marcações – internas e externas – e voe... 

Não pise fora da área demarcada 
 Paulo Meireles Barguil
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PALADAR 
Paulo Meireles Barguil

(18/agosto/2017)

– Nossa, que suco azedo! – foi o que disse, em voz alta, a recém ingressa bol-

sista de graduação numa reunião do grupo de pesquisa que coordeno.

Não, não era um trote de boas vindas.

Era, apenas, o suco feito por mim, o qual, há alguns anos, é motivo de gracejo 

dos estudantes.

Os ingredientes mudam, mas a quantidade de açúcar é diminuta, 

considerando o que eles estão acostumados a ingerir.

É sempre assim: nós degustamos o mundo a partir das nossas experiências, 

tenham sido elas agradáveis ou não...

Muitos desconhecem isso.

Há outros que, apesar de algumas incursões terapêuticas, preferem 

desdenhar desse princípio atestado pela Neurociência.

É claro que a mera concordância com esse axioma não é garantia de 

transformação, mas funciona como um visto para ingressar no mundo interno.

Sem ele, vagamos desolados pelo Universo...

Paladar – derivado de palato, o céu da boca – conforme o Houaiss, significa 

“Função sensorial que permite a percepção dos sabores pela língua e sua transmissão, 

através do nervo gustativo ao cérebro, onde são recebidos e analisados”.

Em sentido figurado, é a “Capacidade de apreciar as qualidades e os defeitos 

das produções artísticas”.

“Pois a boca fala do que está cheio o coração.”

(Mt 12, 34b)

 Estamos, portanto, sempre comparando o que estamos vivendo com o 

nosso passado e com o que desejamos para o nosso futuro.

A degustação, a leitura, o cheiro, o tato e a audição do mundo externo são 

frutos dos nossos registros e da nossa disposição para modificá-los.

Algumas vezes, as pessoas, por variados motivos – medo, apego, apatia... –  

preferem manter acontecimentos, sentimentos negativos, apesar de eles serem 

identificados.
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É tão triste quando alguém decide carregar o veneno interno e morrer a cada dia...

Não estou dizendo que é fácil se livrar dele, mas sem fazer essa opção é im-

possível!

para casa e colocar mais açúcar.

Já pensou se ela tivesse falado: “– Só vou beber para não estragar...”?

Paladar
 Paulo Meireles Barguil
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HOMO SAPIENS IGNORANS 
Paulo Meireles Barguil

(01/setembro/2017)

[A Cabeça Quadrada49 – Nice – França]
[Foto de minha autoria. 02 de março de 2013]

Sem os sentidos, como sentimos?
Sem sentirmos, como vivemos?
Sem vivermos, o que somos?
Dentro de diferentes caixas – de osso, madeira, papelão, cimento, plástico, 

ferro, verdade, metal, transistor... – estamos.
Fora dessas caixas, somos.
Ignorar os limites implica sermos deles reféns.

incontáveis portais.
Sapiens é quem se reconhece ignorans.
Ignorans é quem se crê sapiens.
Palavras e silêncios são matérias-primas que modelam fortalezas e pontes.
Usá-las é uma arte, cujo aprendizado está relacionado à qualidade da nossa vida.

49
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JÁ?
Paulo Meireles Barguil

(15/setembro/2017)

– Já?  

Esse vocábulo é utilizado para expressar alívio ou tristeza em relação a algum 

acontecimento, seja em virtude do seu término ou do seu início.

Cada pessoa e seus padrões: ora segue o relógio externo – regulado por 

dispositivos mecânicos, elétricos... – ora pactua com o marcador interno – guiado 

por sentimentos e imagens, cujas conexões escapam do seu desejo de compreendê-

las na totalidade.

aconchego, uma crônica...

547APRENDIZ, DOCÊNCIA E ESCOLA: novas perspectivas
Paulo Meireles Barguil (Organizador)

DEU CERTO?
Paulo Meireles Barguil

(29/setembro/2017)

– Deu certo?

Um fracasso pode ser a semente de um grande sucesso.

Uma conquista pode ser o bilhete para uma tragédia.

Temos tanto o que aprender...

Na dúvida entre o que escolher?

Não se preocupe: pouco importa o que você seleciona.

Antes que me apedrejem em virtude dessa pretensa blasfêmia, esclareço 

que não estou propondo a falta de análise diante de uma situação, mas estou lhe 

disponibilizando um salvo-conduto, sem validade e reutilizável, para embarcar ou 

saltar quando assim avaliar que as opções, por motivos diversos, são praticamente 

similares.

É claro que eu não estou defendendo a preferência por algo que você já sabe 

que não lhe será agradável, mas que você, ainda assim, insiste em marcar.

Indispensável, sempre, preservar o cuidado pessoal em todas as dimensões, 

não permitindo que suas conquistas sejam surrupiadas por larápios errantes.
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PÓ
Paulo Meireles Barguil

(13/outubro/2017)

[Conceição do Mato Dentro – Minas Gerais]
[Foto de minha autoria. 18 de julho de 2012]

“Todos vão para o mesmo lugar; 

vieram todos do pó e ao pó todos retornarão.”

(Ecl 3, 20)

Aceitar e reverenciar o efêmero é planar, com esperança, na eternidade.

Rejeitar e desdenhar o transitório é aprisionar-se, com desespero, no 

presente.

Energias tão distintas: uma vê o mundo em cores; a outra em preto e branco, 

quando não em cinza... 

Uma interage no mundo com as mãos abertas, distribuindo o que é; a outra 

só as abre para receber, quando não para tomar...

Como lidar com vampiros que atacam, sem qualquer cerimônia, à luz do dia?

O que fazer com a luz interior: converter ou perverter?

“Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada.”

(Humberto Gessinger, Toda forma de poder50) 

50  https://www.letras.mus.br/engenheiros-do-hawaii/12895/

549APRENDIZ, DOCÊNCIA E ESCOLA: novas perspectivas
Paulo Meireles Barguil (Organizador)

 VOCÊ TEM MEDO DE QUÊ?
Paulo Meireles Barguil

(27/outubro/2017)

[Recife – Pernambuco]
[Foto de minha autoria. 20 de março de 2004]

Do desconhecido ou do conhecido?

Do escuro: de dentro ou de fora?

De mudar ou de não mudar?

De ser ferido de novo ou de não ter mais o discurso de vítima?

De nem tentar ou de não obter o que gostaria?
De ser amado ou de não ser amado (de novo)?
De passar vergonha ou da vergonha não passar?
De cair no abismo ou de não sair dele?

De morrer ou de não viver?
Você sabe quais são as suas feridas?
Você sabe que precisa ter coragem para curá-las, pois ninguém pode fazer 

isso por você?
Qual é o seu bicho-papão de estimação?
Até quando você vai dormir com ele?
Até quando ele não deixará você acordar?
Pelo menos o medo de não escrever a crônica quinzenal eu consegui superar!

Daqui a 2 semanas, ele volta...
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O QUE VOCÊ ESCOLHE?
Paulo Meireles Barguil

(10/novembro/2017)

[Aquiraz – Ceará]
[Foto de minha autoria. 14 de setembro de 2017]

Fincar-se na Terra ou verter-se na Água?

Brincar com o Fogo ou fugir do Ar?

Entregar-se ao Ar ou esconder-se na Terra?

Expandir-se na Água ou dissipar-se no Ar?

Transmutar-se com o Fogo ou sujar-se na Terra?
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PACIÊNCIA
Paulo Meireles Barguil

(24/novembro/2017)

                         [Foto de minha autoria. 25 de agosto de 2011]

“Eu sou nuvem passageira

Que com o vento se vai.”

(Hermes de Aquino, Chuva passageira51) 

Paciência, conforme o Houaiss, significa “1 qualidade do que é paciente. 

1.1 virtude que consiste em suportar dissabores e infelicidades; resignação. 1.2 

capacidade de persistir numa atividade difícil; perseverança. 1.3 calma para esperar 

o que tarda.”.

Será que quem é paciente precisa pedir ou cobrar paciência ao outro?

Será que quem é paciente entende e aceita a impaciência do outro?

Será a paciência fruto da paz interna?

Caso sim, o que precisamos fazer para que ela floresça?

Véus, nuvens, crenças, sentimentos: quantos obstáculos a serem soprados 

para que, enfim, a Luz se manifeste em cada um de nós....

A paciência tem fim?

Ora, se a vida tem!

Acredito, contudo, que ambas, em algum espaço-tempo, recomeçam...

51  https://www.letras.mus.br/hermes-de-aquino/46354/
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FÉ
Paulo Meireles Barguil

(08/dezembro/2017)

[Foto de minha autoria. 30 de novembro de 2017]

“Nos galhos secos de uma árvore qualquer

Onde ninguém jamais pudesse imaginar

(Desconhecido, Galhos secos52)

Sorrisos no silêncio, no rosto e na alma.

Sangue nos rios, nas veias e nas lágrimas.

Beleza nos frutos, no corpo e nos sonhos.

Nascer e morrer todos os dias: convite (-convocatório) da vida.

Fé na Luz, que pode surgir em qualquer lugar, apesar da escuridão.

Fé no Amor, que pode brotar a qualquer momento, apesar das pedras: no 

chão, no ar e dentro de cada um de nós...

52  https://www.letras.mus.br/para-nossa-alegria/galhos-secos/
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RELAÇÕES
Paulo Meireles Barguil

(22/dezembro/2017)

[Torre de Pisa53 – Pisa – Itália]
[Foto de minha autoria. 17 de março de 2013]

A matéria é composta por partículas – átomos e moléculas – que interagem 

entre si, resultando, daí, as suas características. 

A propriedade física da matéria é a configuração macroscópica dos objetos, 

a qual está vinculada à velocidade do movimento – energia cinética – das partículas.

A agitação das partículas é diretamente proporcional à sua energia e à 

distância entre elas. 

A água, no estado sólido, possui moléculas muito próximas e com baixa 

energia cinética; no estado gasoso, por outro lado, as moléculas estão bastante 

separadas e com alta energia cinética.

Aprendi, há um bom tempo, que os estados físicos da matéria são três: 

sólido, líquido e gasoso.

Atualmente, além desses, há alguns nomeados e outros postulados, sendo o 

plasma o estado da maioria da matéria do Universo!

53  https://pt.wikipedia.org/wiki/Torre_de_Pisa
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Zygmunt Bauman postula que a sociedade atual é líquida, característica que 

se manifesta nas relações, daí ter cunhado a expressão “amor líquido”.

Embora ache pertinente e interessante a análise desse Filósofo polonês, 

ouso postular que atingimos o estado gasoso.

Talvez seja prudente esclarecer que essa metáfora indica a tendência das 

relações sociais, uma vez que, na História da Humanidade, esses tipos sempre me 

manifestaram com intensidade variada, a depender do espaço-tempo.

Creio ser importante dizer que, embora a configuração social nos influencie, 

somos capazes de escolher a nossa proximidade com as demais partículas da 

natureza e o nosso grau de agitação.

Não sou tolo de achar que nossa seleção é acatada integralmente pelo 

Cosmos, mas acredito que precisamos exercer, com serenidade e firmeza, esse 

direito que, na verdade, significa assumir a responsabilidade pelo que acontece em 

nossas vidas.

Penso, também, que não é razoável crer que todas as pessoas possuem a 

mesma configuração e que, portanto, são impactadas de forma semelhante pelas 

condições sociais. 

Necessário, finalmente, que nos lembremos de que distância e energia são 

mutáveis, as quais podem alterar não somente o estado físico da matéria, mas, 

principalmente, a sua natureza química! 

Conectar-se com o permanente escondido no transitório é a magia que evita 

o espírito apodrecer no corpo, sua morada passageira, e expressar, mesmo que de 

modo acanhado, a sua plenitude.

Desligar-se do efêmero para vincular-se, com humildade, respeito e gratidão 

ao eterno, que se manifesta mediante texturas, cores, odores, sabores e sons...

Relações
 Paulo Meireles Barguil

OPINIÕES
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VOCÊ É A FAVOR DA APROVAÇÃO AUTOMÁTICA DO 
ALUNO NOS TRÊS PRIMEIROS ANOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL COMO PROPÕE O MEC?

EM TERMOS

Paulo Meireles Barguil
(31/março/2011)

A Câmara de Educação Básica, do Conselho Nacional de Educação, aprovou, 

em 14 de dezembro de 2010, a Resolução CNE/CEB nº 7, que fixou as diretrizes 

curriculares nacionais para o ensino fundamental de 09 anos, considerando que a 

Lei nº 11.274/06 incluíra um ano no começo do Ensino Fundamental. 

O art. 27 convoca “[...] os sistemas de ensino, as escolas e os professores, 

com o apoio das famílias e da comunidade” para envidar esforços que assegurem 

“[...] o progresso contínuo dos alunos no que se refere ao seu desenvolvimento 

pleno e à aquisição de aprendizagens”. 

Os atores pedagógicos devem adotar, conforme o §1º do art. 27, providências 

“[...] para que a operacionalização do princípio de continuidade não seja traduzida 

em ‘promoção automática’ de alunos, de um ano, série ou ciclo para o seguinte, e 

para que o combate à repetência não se transforme em descompromisso com o 

ensino e a aprendizagem”. 

No início do Ensino Fundamental, conforme o art. 30, devem ser assegurados: 

a alfabetização e; o desenvolvimento das formas de expressão; e a continuidade da 

aprendizagem. Considerando “[...] a complexidade do processo de alfabetização e 

os prejuízos que a repetência pode causar no Ensino Fundamental como um todo 

e, particularmente, na passagem do primeiro para o segundo ano de escolaridade e 

deste para o terceiro.”.

A atenção que o legislador dedica aos três anos iniciais do Ensino Fundamental 

se expressa no §1º do art. 30, quando considerada “[...] como um bloco pedagógico 

ou um ciclo sequencial não passível de interrupção, voltado para ampliar a todos os 

alunos as oportunidades de sistematização e aprofundamento das aprendizagens 

básicas, imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos.”

Avalio como positiva e ousada a proposta de progresso contínuo dos 

estudantes, que, conforme o §1º do art. 27, é diferente de aprovação automática, 
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Você é a favor da aprovação automática do aluno 
nos três primeiros anos do ensino fundamental como propõe o MEC?

Paulo Meireles Barguil

pois enfatiza a complexidade do processo de alfabetização, embora a Resolução 

seja omissa quanto ao processo de matematização.

Tenho duas preocupações no que se refere a esse dispositivo. Considerando 

que a alfabetização e a matematização, igualmente importantes e fortemente 

relacionados, se referem à competência de articular as práticas sociais com as suas 

representações, é fundamental que os professores compreendam os fundamentos 

psicogenéticos respectivos e as implicações educacionais. Políticas públicas de 

formação docente, inicial e continuada, precisam ser desenvolvidas com essa 

finalidade específica.

As práticas escolares caracterizam-se pela fragmentação espaço-temporal, 

que dificulta a constituição da subjetividade. A avaliação, para a grande maioria dos 

estudantes e professores, é apenas o ponto de chegada e não um ponto de partida. 

A transformação pedagógica é indispensável para uma Educação comprometida 

com o progresso contínuo discente.
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QUAL O ESTÍMULO QUE O ALUNO CEARENSE
TEM NA ESCOLA HOJE?

Paulo Meireles Barguil
(24/março/2012)

Entender o desenvolvimento e o comportamento do Homem tem sido um 

lógica, cognitivista, comportamentalista, evolucionista, humanista, psicodinâmica 

e sociocultural – diferem entre si na valorização de alguns aspectos em detrimento 

de outros. Cada uma dessas tendências tem vários teóricos, o que evidencia a com-

plexidade do indivíduo.

Para a perspectiva comportamentalista, de modo geral, a conduta pessoal 

exemplo, na crença de que o conhecimento de técnicas de ensino, aliado ao domí-

nio do conteúdo, garante o sucesso do processo ensino-aprendizagem.

O esquema estímulo/ensino-resposta/aprendizagem, embora útil no ades-

tramento de animais, não é adequado para o entendimento do Homem, que se 

caracteriza pela conjunção de fatores biológicos, psicológicos e socioculturais. 

Em consonância com as recentes descobertas da neurociência, deve-se falar em 

res e emoções discentes e propor atividades que possibilitem os estudantes reela-

borá-los, em prol da autonomia.

afetivos, muitas vezes desconhecidos. No Brasil, a escola está inserida numa socie-

paterna, representante da autoridade, papel desempenhado pelo professor, o que 

A Educação Nacional, durante séculos, foi privilégio de poucos. A oferta edu-

cacional com qualidade para crianças e adolescentes, conforme a nossa legislação 

(CF/88, LDB/96 e ECA), é obrigação do Poder Público. No Brasil, 85% deles estudam 

em escolas públicas.

É imperioso reconhecer que as condições materiais das escolas públicas 

melhoraram, mas ainda há muitas instituições insalubres. Os estudantes da escola 

pública têm acesso a livro didático, alimentação e transporte escolar, favorecendo 
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Qual o estímulo que o aluno cearense tem na escola hoje?
Paulo Meireles Barguil

a sua aprendizagem. Por outro lado, poucas escolas públicas e privadas têm biblio-

teca com acervo atualizado, quadra de esportes em condição de uso e laboratório 

de informática com equipamentos recentes e acesso a internet que atendam à de-

manda discente.

A Lei nº 11.738/2008, prevista na CF/88, é um marco na valorização do profes-

1/3 da sua carga horária fora da sala de aula, condição indispensável para que ele, 

coletivamente, prepare e avalie a sua prática visando à Educação de qualidade.

Professores e estudantes, no Brasil e no Ceará, têm motivos para comemorar 

e continuar a luta por mais mudanças, dentro e fora da escola!
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COMO VOCÊ AVALIA A VALORIZAÇÃO
DO MAGISTÉRIO HOJE EM DIA? 

DESAFIO DIÁRIO

Paulo Meireles Barguil
(20/outubro/2013)

Cada pessoa, na busca interminável de melhorar a sua vida, está sempre ava-

liando-a, de acordo com critérios e parâmetros. A escolha desses, ao contrário do 

que se costuma falar, é subjetiva e expressa o que cada pessoa acredita ser impor-

tante. Entendo serem múltiplas as variáveis para uma avaliação da valorização do 

magistério hoje em dia: nível de ensino, sistema de ensino, condições de trabalho, 

damente sobre elas, motivo pelo qual, considerando que o maior quantitativo de 

professores no Brasil são da Educação Básica e do sistema público, ressalto que di-

versas legislações (Lei nº 9.424/1996 – FUNDEF, Lei nº 11.494/2007 – FUNDEB, Lei 

de alguns governos na efetivação das suas determinações. Temos, portanto, o que 

comemorar, ao mesmo tempo em que precisamos continuar a lutar por outras me-
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