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9

APRESENTAÇÃO

O livro que se segue necessita, antes de tudo, de uma breve reflexão sobre a 

sua origem e o porquê de sua existência. 

É preciso mergulhar na história e na teia e trama de relações que são coti-

dianamente tecidas na Faculdade de Educação (Faced) da Universidade Federal 

da Bahia (UFBA). A história da Faced tem sido escrita, ao longo de seus 50 anos, 

com uma relação direta com os eixos básicos da universidade: o ensino, a pes-

quisa e a extensão – dimensões que fazem, todos os dias, o cotidiano dessa casa 

transbordar em relações humanas pautadas pelo afeto e afetações produtores 

de vida. Sim! Vida promovida por sujeitos históricos produtores de mais vida e 

por mais vida. É a partir desse volumoso movimento de existência constituída 

por seres humanos ávidos por conhecimento vivo e potente que este livro surge 

com toda a sua vigorosa e estrondosa força. 

Como toda produção de conhecimento, o resultado deste trabalho é, de fato, 

o resultado da ação histórica de seres humanos em prol da promoção de mais 

humanidade e de educações revolucionárias e transformadoras. É, portanto, um 

trabalho que traz o acúmulo de 50 anos de ambiência de luta pela promoção, 

socialização e democratização ao acesso ao conhecimento. Materializa a mereci-

da comemoração do cinquentenário desse tempo-espaço-lugar da Faced/UFBA 

com a produção dos grupos e linhas de pesquisas que se articulam diretamente 

com as problemáticas e questões do tempo atual na área de Educação. 

Sem nenhuma dúvida, o que temos neste livro vai além de textos acadê-

micos. Isso porque há potência em corações de várias gerações que passaram e 

passam pela Faced, compondo paulatinamente a música, a poesia, a dança, o 
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teatro e a pintura que ora se apresentam neste trabalho, fruto da nossa vida em 

abundância! Viva a universidade pública! Viva a Faced!

Cleverson Suzart Silva
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INTRODUÇÃO

Esta obra tem como primordial função apresentar o Programa de Pós-Graduação 

em Educação (PPGE) da Faculdade de Educação (Faced) da Universidade Federal 

da Bahia (UFBA), suas linhas e alguns dos grupos de pesquisa. Conforme po-

derão identificar ao longo dos textos apresentados, os grupos de pesquisa que 

aceitaram o convite para realizar um registro sobre o seu “estado da arte” pu-

deram fazê-lo a partir das possibilidades escolhidas e do ponto de partida e de 

chegada de cada um deles.

O PPGE da UFBA foi criado em 1971, na Faced, com o objetivo de capacitar 

prioritariamente o pessoal docente das faculdades de Educação em nível de mes-

trado. O projeto inicial do curso consistia de capacitação em serviço. A princípio, 

inscreveram-se os(as) docentes das faculdades de Educação de Instituições de 

Ensino Superior (IES) da Bahia, de Sergipe e de Alagoas, com ingresso automá-

tico e conclusão do curso no prazo máximo de três anos. 

O programa contou, inicialmente, com a colaboração de professores(as) es-

trangeiros(as) visitantes, vinculados(as) ao projeto da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e, em 1972, obteve cola-

boração do Conselho Britânico. A área de concentração do curso de mestrado 

em Educação, definida em 1972, era Pesquisa Educacional. Em 1975, a área de 

atuação foi ampliada para Ensino e Ciências Sociais Aplicadas. Essa configura-

ção permaneceu até a reforma curricular realizada entre 1983 e 1987, quando a 

área de concentração passou a ser Educação Brasileira.

Como o desenvolvimento do PPGE da UFBA, ao longo dos anos 1980, co-

meça o processo de planejamento do curso de doutorado em Educação, o qual 
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MARIA CECÍLIA DE PAULA SILVA12

foi implantado em 1992, na docência e produção científica, reconhecido pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em 1995. 

Em 1993, o PPGE se reestrutura a partir de linhas de pesquisa, fortalecendo a 

investigação científica no âmbito da pós-graduação. As primeiras linhas de pes-

quisa foram: Currículo e Tecnologias de Informação e Comunicação; Filosofia, 

Linguagem e Práxis Pedagógica; Políticas e Gestão da Educação; e Trabalho e 

Educação. 

Em 2000, o PPGE adota Educação, Sociedade e Práxis Pedagógica como área 

de concentração. Ao adotá-la, afirma seu compromisso com a educação pública 

de qualidade em todos os níveis e expressões. Toma por eixos inspiradores das 

linhas de pesquisa: a práxis educativa como mediação dos processos de cons-

tituição do sujeito social em educação e das formas de singularidade na socie-

dade; a pluralidade; a diversidade; e a diferença – tendo-os como pressupostos 

para a construção da educação contemporânea. 

Educação, Sociedade e Práxis Pedagógica é considerada como um macro-

conceito que aponta para a complexidade formativa do PPGE, complexidade 

essa exigida de um programa situado na região Nordeste do país, uma região 

ainda marcada por carências e necessidades do sistema educacional, em todas 

as suas dimensões e níveis, como apontam os índices nacionais. Daí a necessi-

dade de que a área de concentração possa acolher e atender a heterogeneidade 

dos processos e demandas que nos chegam.

Para atender à dinâmica da produção de conhecimento no mundo contem-

porâneo, e na Faced em particular, associada à configuração de novos grupos 

de pesquisa e à mobilidade de professores(as), ao longo do tempo, as linhas de 

pesquisa do PPGE foram ampliadas e/ou modificadas e, em 2006, o PPGE pas-

sou por uma reestruturação curricular, com preocupações fundantes: 

•  proporcionar um maior dinamismo na formação proposta; 
•  diminuir o tempo de conclusão das dissertações e teses; e 
•  adensar/estimular a atitude de pesquisa como princípio formativo, bem 

como uma cultura de produção, para tornar o currículo mais dinâmico 
e próximo da capacidade dos(as) alunos(as) de efetivar a gestão da sua 
própria formação com criatividade no seio dos grupos de pesquisa.
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Eliminaram-se disciplinas obrigatórias por linhas de pesquisa, creditaram-se 

atividades antes não creditadas, como Projeto de Tese e Projeto de Dissertação, 

criaram-se novas disciplinas, excluíram-se outras e reduziu-se a creditação mí-

nima para conclusão dos cursos de mestrado e doutorado. Essas ações objeti-

varam acompanhar as mudanças pelas quais passava a sociedade e atender às 

recomendações propostas nas avaliações da Capes. Tais alterações efetivadas 

na matriz curricular entraram em vigor no programa a partir do ano de 2007. 

Em 2013, as linhas de pesquisa do PPGE foram reorganizadas e/ou amplia-

das a partir da configuração de novos grupos de pesquisa e da mobilidade de 

professores(as). Foram estruturadas em cinco, assim delimitadas:

• Currículo e (In)formação;
• Linguagens, Subjetivações e Práxis Pedagógica;
• Política e Gestão da Educação;
• Educação, Cultura Corporal e Lazer; e 
• Educação e Diversidade.

Ainda em 2013, o programa procedeu alguns ajustes na redação dos objeti-

vos do programa para torná-los mais precisos.

O PPGE da UFBA tem como objetivo geral a formação de profissionais quali-

ficados(as) para o exercício, prioritariamente, de atividades de ensino e pesquisa 

e para a produção de conhecimento no campo da Educação. Mais especifica-

mente, propõe-se a formar pesquisadores(as) da Educação capazes de elaborar 

e implementar projetos de ensino, pesquisa e extensão inovadores e produzir 

conhecimentos teórico-metodológicos no campo da Educação comprometidos 

com a práxis pedagógica.

Em meio à reorganização do programa e em atenção ao Documento de Área 
voltado à Educação publicado pela Capes, alteramos a resolução de credencia-

mento e (re)credenciamento docente para atender aos critérios de avaliação, 

com normatização dos critérios para credenciamento pela Resolução nº 1, de 

17 de maio de 2013.

Em 2014, a resolução foi alterada, incluindo, em seu artigo 7º, que trata do 

recredenciamento docente, o parágrafo 2º, que define que “Somente no caso 

de o docente não possuir nenhuma orientação em andamento, bem como não 
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atender aos requisitos do art. 3º, ele será automaticamente descredenciado, a 

qualquer tempo”. Com essa medida, o processo de descredenciamento passou a 

ser em fluxo contínuo e esperado por aqueles(as) professores(as) que, ao longo 

do tempo, não mais receberam orientandos(as) novos(as) e nem tinham reali-

zado investimento em sua produção bibliográfica. Registram-se algumas alte-

rações desse documento para melhor adequação às exigências da avaliação da 

Capes em novembro de 2017.

Ao longo de sua existência, até outubro de 2019, o PPGE formou 827 mes-

tres(as) e 488 doutores(as), contribuindo prioritariamente para a qualificação 

de docentes para as universidades do estado da Bahia, para a região Nordeste 

e demais regiões do país, bem como contribuindo para a formação de profis-

sionais que vêm ocupando cargos dirigentes em órgãos dos sistemas federal, 

estadual e municipal de ensino. 

Além disso, o programa vem ampliando a qualificação de docentes perten-

centes a outros países das Américas e dos demais continentes. Para esse fim, par-

ticipamos de programas de fomento da Capes para estudantes oriundos(as) das 

Américas e da comunidade de países de língua portuguesa e de convênios entre 

a Organização dos Estados Americanos (OEA) e as universidades brasileiras. 

Assim, o PPGE possui significativa experiência em matéria de estudos avan-

çados, constituindo-se como um importante centro de pesquisa educacional do 

Nordeste e do Brasil. O programa acumula a experiência de duas turmas fora da 

sede, na modalidade de Mestrado Interinstitucional (Minter), realizadas para ti-

tular o corpo docente de duas universidades estaduais do interior da Bahia: com 

a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) em 1994; e com a Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) em 2007. Em 2019, estávamos com um 

convênio na modalidade Doutorado Interinstitucional (Dinter) com o Instituto 

Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão). 

Para se alcançar o conceito cinco, em 2017, o PPGE centrou seu foco nas ações: 

•  aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão existentes e criação de no-
vas diretrizes e ferramentas, com o propósito de melhorar substantiva-
mente os indicadores de desempenho do programa, em sintonia com os 
critérios de avaliação da Capes;
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•  gestão mais participativa, promovendo a integração e a responsabiliza-
ção de todo o corpo docente pela consolidação do programa;

•  integração entre docentes e discentes com o propósito de fazer avan-
çar em todos os níveis os indicadores do programa, tanto quantitativos 
quanto qualitativos;

•  acompanhamento individualizado dos prazos de conclusão das disser-
tações e teses, com prioridade para os casos mais críticos, o que vem 
contribuindo para uma melhoria significativa no fluxo de entrada e saí-
da de alunos(as);

•  avaliação dos(as) professores(as) por comissão externa e interna para 
recredenciamento docente;

•  organização do marco legal do programa, com a aprovação de resolu-
ções que tratam das normas para credenciamento, recredenciamento e 
orientação, exame de qualificação e auxílio a docentes e discentes, em 
consonância com o documento da área de Educação na Capes;

•  uso de instrumentos normativos, estratégias e apoios para incentivar o 
aumento da produção docente e discente e, especialmente, a produção 
comum docente-discente; 

•  melhor delimitação do corpo de professores permanentes, a partir de 
critérios de produção pertinentes;

•  abertura de vagas nos processos seletivos apenas para professores que 
possuam produção compatíveis com os requisitos exigidos;

•  apoio financeiro a docentes para participação em eventos em que tive-
rem trabalho completo aprovado ou para realizar reuniões científicas 
no Brasil e no exterior;

•  incentivo a docentes para realização de pós-doutoramentos ou equiva-
lentes no exterior;

•  incentivo a projetos de pesquisa em rede e incentivo à internazionaliza-
ção do quadro docente e discente;

•  investimento da UFBA na vinda de professores(as) visitantes do Brasil e 
do exterior a fim de qualificar ainda mais o PPGE.

Desde 2017, a meta é alcançarmos o conceito seis. Para tal, o foco se concen-

tra na melhoria de itens como a relação graduação e pós-graduação, o tempo 

médio de conclusão do curso para estudantes bolsistas, a produção qualificada 

publicada em periódicos de importância na área e o incentivo à internaciona-

lização, principalmente.
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O PPGE conta com um significativo quadro de professores(as), que, em 

2019, chega ao total de 46 docentes credenciados(as). Alguns(as) já estão apo-

sentados(as) e permanecem credenciados(as) graças ao apoio do Programa 

Especial de Participação de Professores Aposentados (Propap) nas atividades 

de pesquisa e de ensino dapós-graduação, instituído pela UFBA através da 

Resolução nº 4, de 1996.

Preocupados com a melhoria da qualidade do PPGE, com a manutenção da 

estrutura das linhas de pesquisa e com uma eventual redução no número de do-

centes, empreendemos uma política sistemática de divulgação do programa e 

dos critérios de credenciamento, tanto em nossa universidade como em outras 

localizadas no entorno. A intenção foi de credenciar novos(as) professores(as) 

a partir dos critérios estabelecidos pela área e dos requisitos estabelecidos pelo 

programa. Essas medidas repercutiram positivamente com o credenciamento de 

novos(as) professores(as) e na recomposição de linhas que estavam fragilizadas 

em função das aposentadorias. 

Um avanço do programa pode ser comprovado por uma constância na ofer-

ta de vagas nas seleções anuais. Neste novo quadriênio, continuamos atentos 

aos critérios da área em relação ao número máximo de orientações por docente 

com produção compatível aos requisitos exigidos. Até o momento, a média foi 

de 110 vagas ofertadas e 87 preenchidas. Essa constância indica um certo equilí-

brio entre a produção docente, discente e a qualidade do PPGE. Nesse sentido, 

avaliamos como positiva a adoção dos critérios de produção, compatível aos 

requisitos da área, para a abertura de vagas em cada seleção. No que diz respei-

to ao corpo discente, contabilizamos, igualmente, um número expressivo de 

estudantes no programa.

Como pontos positivos do PPGE, podem-se destacar: o equacionamento do 

quesito de adequação e dedicação dos(as) docentes permanentes em relação às 

atividades de pesquisa, ensino e orientação na graduação e na pós-graduação; 

a oferta de disciplinas distribuída entre os(as) professores(as), bem como suas 

atividades de docência e de orientação; e o incentivo à pesquisa está sendo con-

siderado uma prioridade e, no final do ano de 2018, tivemos alguns projetos 

aprovados no edital do Programa Institucional de Internacionalização (PrInt) 

da Capes, com cinco projetos do PPGE, e no edital do Conselho Nacional de 
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Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), sendo dois professores 

contemplados com apoio financeiro. Outro destaque refere-se à melhoria da 

produção discente, docente e conjunta discente-docente.

Em 2017, a Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação e a Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Criação e Inovação da UFBA divulgou o edital de fluxo contínuo 

Programa de Apoio à Publicação Científica, com vistas a apoiar publicações 

científicas em língua estrangeira, de alta qualidade, oriundos de atividades de 

pós-graduação, pesquisa, criação, inovação ou de outras atividades acadêmicas, 

a serem submetidos a periódicos científicos qualificados. O objetivo desse edital 

é incentivar a publicação e circulação da produção científica dos programas de 

pós-graduação em periódicos ou livros, em edições bem qualificadas e ampliar 

a divulgação de resultados das pesquisas científicas e tecnológicas.

Em relação à demanda de bolsas, o programa recebe apoio das seguintes 

agências de fomento: Capes, CNPq e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

da Bahia (Fapesb). Desde 2015, o programa obtém uma bolsa do Programa 

Nacional de Pós-Doutorado (PNPD), e é importante registrar que o PPGE é um 

dos programas mais concorridos da UFBA. 

Quanto ao tempo de conclusão do mestrado e do doutorado, o regimento 

prevê como tempo máximo de conclusão do curso de mestrado 30 meses – 24 e 

mais 6 meses condicionado – e do curso de doutorado 48 meses. Monitoramos o 

tempo de permanência dos(as) alunos(as) com comunicações periódicas sobre 

o prazo final e o tempo de conclusão de ambos os cursos vem alcançando uma 

melhoria significativa. Registramos um tempo médio menor do que o indicado 

pela área e dentro do prazo previsto pelo regimento do programa. O tempo 

médio de conclusão do curso de mestrado em 2018 foi de 24 meses; em relação 

ao doutorado, nos dois primeiros anos de quadriênio, temos 49 meses como o 

tempo médio de conclusão do curso. 

Dessa forma, reiteramos o compromisso do programa com o compromisso 

da excelência acadêmica na pesquisa, de forma a produzir um conhecimento 

de qualidade, elaborar e implementar projetos de ensino, pesquisa e extensão 

inovadores na perspectiva de uma práxis pedagógica, competência científica e 

qualidade técnica com vistas à transformação social. No tempo presente, o pro-

grama fortalece a perspectiva de uma formação de pesquisadores e pesquisadoras 
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com alta qualificação no campo do ensino, pesquisa e extensão, com vistas a 

produzir conhecimentos imprescindíveis ao desenvolvimento social e, assim, 

alterar de forma significativa o campo da Educação e fortalecer pesquisas cien-

tíficas na área com preocupação social e compromisso político.

Os cursos de mestrado e doutorado do PPGE da UFBA buscam construir 

uma série de competências junto ao seu corpo discente que o capacite para atuar 

como pesquisadores(as), professores(as) e/ou gestores(as) no sistema educacio-

nal brasileiro, em seus diferentes níveis e modalidades, quais sejam:

•  elaboração de projetos de ensino, pesquisa e extensão;
•  desenvolvimento de pesquisas que contribuam para a análise e com-

preensão dos fenômenos e processos educacionais;
•  orientação de alunos(as) para o desenvolvimento de pesquisas;
•  articulação e liderança de grupos;
•  desenvolvimento da práxis pedagógica junto a grupos de alunos(as), 

em todos os níveis de ensino;
•  análise crítica das políticas públicas e dos problemas educacionais, re-

gionais e nacionais, contemporâneos.

Podemos verificar que tais competências estão sendo construídas, vez que 

nossa estrutura curricular possibilita ao corpo discente – por meio das discipli-

nas obrigatórias, optativas e tópicos especiais em Educação – a reflexão teórica 

de temas voltados para as mais diferentes dimensões da formação humana, atra-

vés das atividades obrigatórias e optativas, a elaboração e o desenvolvimento de 

projetos de pesquisa, inserção em grupos de pesquisa, planejamento, acompa-

nhamento e atuação em atividades de ensino, bem como a análise das políticas 

públicas educacionais. 

Ainda podemos avaliar que tais competências estão sendo formadas pela 

inserção profissional de nossos(as) egressos(as) em instituições de ensino su-

perior, públicas e privadas, atuando como professores(as), pesquisadores(as) e 

gestores(as), e na educação básica, atuando como professores(as) e gestores(as), 

conforme pode-se verificar pelos indicadores a seguir.

A maioria dos(as) alunos(as) egressos(as) do doutorado do PPGE da UFBA 

estão estabilizados(as) profissionalmente e atuam como docentes das instituições 
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de ensino superior públicas e privadas. A grande maioria trabalha como do-

cente: das universidades federais das regiões Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-

Oeste e Norte; dos institutos federais de educação das regiões Nordeste, Norte, 

Sudeste e Centro-Oeste; das universidades estaduais da Bahia e outras univer-

sidades estaduais da região Nordeste, Norte, Sul, Sudeste e Centro Oeste; das 

instituições de ensino superior privadas; e na educação básica. Também atuam 

como técnicos(as) de ensino na educação básica e superior e como técnicos(as) 

em outras áreas.

Quanto à proposta curricular, o PPGE está estruturado na área de concen-

tração Educação, Sociedade e Práxis Pedagógica e é composto pelas linhas de 

pesquisa apresentadas a seguir, bem como alguns dos grupos de pesquisa que 

compõem o PPGE da UFBA a partir dessas linhas. 

A linha Currículo e (In)Formação objetiva tratar das relações entre currí-

culo, formação docente, conhecimento, cultura e comunicação nos seus aspec-

tos epistemológicos, históricos, sociopolíticos e institucionais, tendo a prática 

educacional como base instituinte. Integram essa linha os seguintes grupos de 

pesquisa: Currículo e Formação Docente (Formacce); Educação, Comunicação 

e Tecnologias (GEC); Ensino de Ciências e Matemática (Encima); Formação em 

Exercício de Professores (FEP); Rede Cooperativa de Pesquisa e Intervenção em 

(In)Formação, Currículo e Trabalho (Redpect); Estudos e Pesquisa com Narrativas 

em Educação (ESCRE(VI)VER); e, mais recentemente, o grupo de pesquisa 

Educação, Redes Sociotécnicas e Culturas Digitais (Edutec).

“O FEP por ele mesmo”, capítulo de Giovana Cristina Zen, Maria Inez da 

Silva de Souza Carvalho e Maria Roseli Gomes Brito de Sá, apresenta o grupo de 

pesquisa Formação em Exercício de Professores (FEP), que é vinculado à linha 

Currículo e (In)Formação do PPGE da UFBA. As autoras iniciam com algumas 

das histórias marcantes da trajetória do grupo, continuam com o que a-com-tece 

nos encontros de quinta-feira à tarde, quando professores(as), orientandos(as) e 

simpatizantes se encontram e se reinventam. Relatam a realização das atividades 

acadêmicas mais marcantes e algumas das elucubrações teóricas produzidas no 

e pelo FEP e, por fim, alguns fragmentos sobre o que é ser um fepeano. O texto 

é composto na sua íntegra por depoimentos, e essa irreverência é também uma 

forma de dizer o que é o FEP: um desassossego. 
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Marlécio Maknamara, no capítulo “ESCRE(VI)VER: outros modos de ver e de 

dizer necessidades de formação docente”, filia-se às pesquisas que contribuem 

com a formação docente no interesse pelas dimensões subjetivas da docência. 

Objetiva abordar a produtividade de pesquisas (auto)biográficas para o conhe-

cer necessidades de formação docente em Ciências. Apresenta resultados da 

abordagem investigativa sobre necessidades formativas que temos dado a pes-

quisas sobre formação nessa área e conclui argumentando a favor do encontro 

entre o (auto)biográfico e estudos de necessidades de formação no sentido de 

sua produtividade para a formação docente em Ciências e de possibilidades de 

inspiração para outros achados de pesquisa.

A linha Educação, Cultura Corporal e Lazer estuda questões significativas 

da práxis pedagógica, formação de professores e políticas públicas em torno de 

múltiplas temáticas da educação: corpo e cultura; etnias; mídia, memória e ima-

gem; esporte e lazer; infância e juventude – tendo-os como temas transversais de 

pesquisa e tomando a história como referência. Integram essa linha os seguintes 

grupos de pesquisa: Cotidiano, Resgate, Pesquisa e Orientação (Corpo); Linha 

de Estudo e Pesquisa em Educação Física & Esporte e Lazer (Lepel); História, 

Cultura Corporal, Educação, Esporte, Lazer e Sociedade (HCEL); Mídia, Memória, 

Educação e Lazer (MEL); e Marxismo e Políticas de Trabalho e Educação (MTE).

O foco do capítulo “Educação Física, Esporte e Lazer no PPGE/UFBA: funda-

mentos teórico-metodológicos da produção científica do Lepel”, de Celi Nelza 

Zulke Taffarel, Cláudio de Lira Santos Júnior e Márcia Morschbacher, é demons-

trar teses e dissertações defendidas no Lepel, bem como os fundamentos que 

orientaram tais produções justificando esse posicionamento. Os autores desta-

cam a matriz de problemas, a base teórica que orienta a busca de respostas às 

problemáticas e apresentam o que produziu-se nos últimos anos em termos de 

dissertações e teses.

Em “Diálogos e produções em pesquisa, ensino e extensão: o grupo HCEL 

em questão”, Maria Cecília de Paula Silva, Anália de Jesus Moreira e Admilson 

Santos buscam dialogar com a formação e a investigação de temas que focam 

os corpos e as culturas. O capítulo objetiva apresentar um momento do grupo, 

situando o “estado da arte” na produção da pesquisa, ensino e extensão, bem 

como sinalizar temas de pesquisa desenvolvidos numa perspectiva histórica, 
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privilegiando a história do tempo presente. Apresenta resultados de algumas 

produções na área da Educação e conclui apontando outras possibilidades in-

vestigativas e argumentos de pesquisa realizados. 

O capítulo “Marxismo e Políticas de Trabalho e Educação (MTE): eixo 

teórico e investigações”, de Elza Peixoto, tem por objeto a exposição do eixo 

teórico-metodológico a partir do qual estamos desenvolvendo investigações 

no interior desse grupo de estudos e pesquisas. Defende-se a tese de que o 

educador tem que ser educado para aprender a orientar as suas ações na pers-

pectiva de um posicionamento classista no chão das escolas.

A linha Educação e Diversidade estuda a Educação, suas relações e contradi-

ções no contexto sociocultural e implicações no currículo, na formação docente 

e na prática pedagógica sob múltiplas vertentes: diferenças de gênero, geração, 

etnias, classes sociais, necessidades especiais, arte e ludicidade. Integram a li-

nha os seguintes grupos de pesquisa: Educação, Cultura e Arte (Ecart); grupo 

de Estudos e Pesquisas em Educação, Didática e Ludicidade (Gepel); Educação 

Inclusiva e Necessidades Educativas Especiais (Geine); Filosofia, Gênero e Educação 

(Gefige); Núcleo de Estudos sobre Desenvolvimento e Contextos Culturais; e 

GRIÔ: Culturas Populares, Ancestralidade Africana e Educação.

Em “Educação e ludicidade: um histórico das pesquisas do Gepel”, Cristina 

Maria D’Ávila, Lúcia Gracia Ferreira e Giovana Cristina Zen nos apresentam 

um histórico das pesquisas realizadas pelo grupo que se constituiu no PPGE da 

UFBA em 1998. Para tal, foi realizada, entre os meses de maio e junho de 2019, 

uma pesquisa qualitativa, descritiva e de tipo de estado do conhecimento que 

se consolida através do levantamento bibliográfico enunciado.

A linha de pesquisa Linguagens, Subjetivações e Práxis Pedagógica, respei-

tando a diversidade teórico-metodológica, congrega os campos da Filosofia, das 

Ciências da Linguagem e das Ciências da Educação em ações de ensino, pesquisa 

e extensão para promoção da práxis pedagógica. Integram a linha os seguintes 

grupos de pesquisa: Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e Linguagem 

(Geling); Educação, Política, Indivíduo e Sociedade (Epis), com enfoque em 

leituras a partir da Pedagogia, da Psicologia e da Filosofia; Epistemologia do 

Educar e Práxis Pedagógica (Geepp); História da Educação e Movimentos Sociais; 

e Laboratório de Pedagogia e Psicologia (Pepsi).
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O capítulo “Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e Linguagem (Geling): 

o estado da arte”, de Dinéa Maria Sobral Muniz, Mary de Andrade Arapiraca 

e Lícia Maria Freire Beltrão, resulta de uma síntese sobre como vêm sendo de-

senvolvidas as atividades de quem vem colaborando com quem toma para si 

o compromisso com a pesquisa científica na interface linguagem-educação, 

destacando os objetos mais recorrentemente pesquisados – oralidade, leitura, 

escrita e análise linguística – e os desdobramentos que deles derivam, sem des-

considerar o diálogo com a educação básica e com os sujeitos da educação – es-

tudantes e professores(as). 

Paulo Roberto Holanda Gurgel, em “Laboratório de Pedagogia & Psicologia 

em Paralaxe”, apresenta o grupo de pesquisa Pepsi. Nesse capítulo, narram-se o 

percurso histórico do grupo e os seus deslocamentos teóricos e conceituais ao 

longo dos seus anos de existência. Sublinham-se os desafios atuais e futuros da 

pesquisa educacional em espaços de interface da Pedagogia com a Psicologia. 

“Pesquisas sobre medicalização no Programa de Pós-Graduação em Educação 

da Faculdade de Educação da UFBA: os estudos realizados no grupo Epis”, capí-

tulo de Lygia de Sousa Viégas e Elaine Cristina de Oliveira, apresenta um breve 

panorama das pesquisas sobre medicalização da educação realizadas pelo gru-

po Epis no PPGE da UFBA. Revisitar as pesquisas realizadas pelo grupo possi-

bilitou observar a enorme relevância social, acadêmica e política dos trabalhos 

realizados, bem como a importante função social do conhecimento produzido 

em um país tão marcado pela desigualdade social como o Brasil.

Finalmente, a linha Política e Gestão da Educação desenvolve estudos, pes-

quisas e projetos sobre política – incluindo as políticas públicas –, planejamento, 

gestão, financiamento e avaliação da educação básica e superior dos sistemas 

de ensino presencial e a distância, tanto no nível dos sistemas quanto no nível 

das instituições de ensino. Integram essa linha os seguintes grupos de pesquisa: 

Sociedade, Educação, Conhecimento Profissional e Trabalho (Sect); Política e 

Gestão da Educação; e Trabalho e Educação.

“Rede de matriz analítica do fundamento metodológico das pesquisas sobre 

inclusão digital na Educação: a agenda científica”, de Barbara Coelho Neves, 

apresenta resultados de investigação sobre os fundamentos dos estudos desen-

volvidos no Brasil sobre inclusão digital na área de Educação. Expõe a rede da 
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matriz analítica dos fundamentos metodológicos, traz como objetivos discutir 

os fundamentos teóricos-conceituais e metodológicos e apresenta alguns dos 

indicadores (clusters) levantados na pesquisa. Utilizou o método infométrico 

aplicado no Banco de Teses e Dissertações da Capes e, como resultado, indica 

o quantitativo das pesquisas sobre inclusão digital na Educação, apontando a 

agenda científica desse campo para a educação brasileira. 

“A delimitação do estudo sobre política educacional no Programa de Pós-

-Graduação em Educação da Universidade Federal da Bahia”, de Marta Lícia 

Teles Brito de Jesus e Cristiane Brito Machado, apresenta uma pesquisa sobre a 

produção acadêmica acerca das políticas educacionais no PPGE da UFBA. Foram 

analisadas 205 teses e dissertações defendidas na linha de pesquisa Políticas e 

Gestão da Educação, com a finalidade de refletir os desafios da delimitação dos 

estudos e a história de institucionalização do campo de estudos em políticas edu-

cacionais no Brasil e na linha de pesquisa em questão. Os resultados indicam os 

principais temas, programas e projetos investigados a partir da década de 1990.

Sem a pretensão de esgotar o tema, mas com a intenção de concluir esta 

apresentação, expressamos, com satisfação, que a complexidade e o alto nível 

dos estudos e pesquisas desses “espaços-territórios” que se constituem as linhas 

e os grupos de pesquisa do PPGE na UFBA desvelam a riqueza e a diversidade 

de abordagens teóricas, metodológicas e práxicas que impulsionam o programa 

para uma produção do conhecimento inovador e atual. Anuncia, igualmente, a 

presença de um currículo dinâmico e de abordagem “híbrida”, o qual permite 

o entrecruzar de áreas diversas na pesquisa educacional. A construção de dis-

ciplinas autônomas e que abordam temas relevantes para cada uma das linhas/

grupos de pesquisa admite vínculos entre epistemologias clássicas e as novas 

epistemes. 

De certo modo, a diversidade temática e de abordagens e técnicas de pesquisa 

aqui registrada se constitui, paradoxalmente, na identidade do programa, con-

firmada pela excelência do trabalho desenvolvido por seus(suas) professores(as) 

e pelos estudos dos grupos de pesquisa, que resultam em projetos de pesquisa, 

extensão e ensino, artigos científicos, capítulos de livros, teses, dissertações e 

premiações produzidas ao longo dos quase 50 anos existência do programa.

Registra-se igualmente a excelência dos(as) profissionais formados(as) no PPGE 
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e que continuam, com competência e rigor, a tarefa da formação e da pesquisa 

com referência no social.

Outro parâmetro de excelência se traduz no estabelecimento de redes de pes-

quisa com pesquisadoras e pesquisadores de reconhecida competência técnica 

e compromisso político, com instituições científicas e educacionais, no Brasil e 

no exterior. Esse parâmetro confirma a vocação de internacionalização desse 

programa desde sua criação. Dos espaços intersticiais formados, esperam-se sua 

ampliação e seu aprofundamento, derivado dos benefícios assegurados pela 

elevada qualidade do programa e fortalecido na viabilidade oportunizada pela 

gestão colegiada de um cuidado continuado com a produção socialmente refe-

renciada e interessada por uma práxis pedagógica que fortaleça o desenvolvi-

mento da pesquisa científica na área da Educação.

Depende, igualmente, da avaliação cuidadosa realizada pela Capes em rela-

ção à excelência do curso, expressa pelas preciosas pesquisas desenvolvidas nas 

linhas e grupos, bem como o reconhecimento de que a produção científica do 

programa deriva de uma formação altamente qualificada, realizada por cientis-

tas renomados das Humanidades. Tanto do ponto de vista acadêmico quanto 

do uso dos recursos humanos e materiais, grandes mudanças ocorreram deriva-

das de reajustes diversos, que, por fim, resultaram em ganhos para o programa. 

Contudo, o futuro do PPGE, suas linhas e grupos de pesquisa, não está prede-

terminado pela ação interna de suas pesquisadoras e seus pesquisadores, mas 

também depende, deve ser lembrado, de decisões políticas (agentes estatais) e 

da determinação de ações e incentivosque garantam a excelência alcançada e 

possibilitem a sua continuação e ampliação.

Salvador, primavera de 2019

Maria Cecília de Paula Silva
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Currículo e (In)Formação
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O FEP POR ELE MESMO1

GIOVANA CRISTINA ZEN
MARIA INEZ DA SILVA DE SOUZA CARVALHO
MARIA ROSELI GOMES BRITO DE SÁ

Mundo de estudo e potência
Espaço de aprendizado e emergência

O FEP é ciência
Estar na ausência

Faltar na permanência
O FEP é ciência

A-com-tecer como experiência
Currículo como resistência 

O FEP é ciência
O lugar da vivência

O território da contingência
O FEP é ciência! 

Fábio Pessoa Vieira

1 Este é um texto de depoimentos que foram demandados e organizados pelas três professoras do grupo 
de pesquisa FEP que são do quadro do PPGE e assinam este capítulo.

 Nossos agradecimentos a todos(as) – aos(às) professores(as) da Faced/UFBA: Fábio Pessoa Vieira, Giovana 
Cristina Zen, Maria Inez Carvalho, Maria Roseli Gomes Brito de Sá e Verônica Domingues Almeida; e 
aos(às) pós-doutorandos(as): Ana Paula Feitosa e Erbs Cintra de Souza Gomes; aos(às) doutorandos(as): 
Ángela Camila Ayala Zambrano, Julio Bispo, Neurisângela Miranda, Núbia Paiva e Rosselinni Muniz; à 
mestranda: Maria Madalena dos Santos; aos(às) bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (Pibic): Joseane Silva Cardoso de Oliveira, Pedro Henrique Teófilo de Jesus e Rafael Pepe de 
Araújo Góes; aos(às) que permanecem no FEP: Ana Paula Moreira, Antrifo Ribeiro Sanches Neto, Clívio 
Pimentel Júnior, Elisio Silva, Fabrizia Pires de Oliveira, Flávio Fernando Ribeiro dos Santos, Iris Verena 
Oliveira, Isis Ceuta, Joselita Boaventura, Márcea Sales, Narciso Soares, Rosane Vieira.
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DICAS PARA LEITURA DO TEXTO

Não se assuste, pessoa, se você não encontrar um texto no convencional estilo 

acadêmico. Essa talvez seja a melhor forma de mostrar o que é o grupo de pes-

quisa Formação em Exercício de Professores (FEP). Sujeitos imbricados que fa-

lam e que provocam. O que temos aqui é forma e conteúdo juntos, arrebatando 

quem se arrisca a fazer história. Essa forma de ser FEP e de contar sua história 

incomoda. Mas quem disse que a intenção não é essa?

(Giovana Zen fez doutorado no FEP em 2014 e é professora da Faculdade de 
Educação (Faced) da Universidade Federal da Bahia (UFBA))2

O FEP E SUA(S) HISTÓRIA(S)

O que me fez (ser) fepeana foi/é ser quem sou, 
no que escolhi ser: professora!

(Marcea Sales)

Tornei-me fepeana diante do desconforto 
da quebra das verdades absolutas, no 

luto pelo sujeito, no tombo das experiên-
cias, dos encontros. O FEP me acolheu em 
minha paleta de cores, não me outorgan-

do o peso da escolha por uma cor só.

(Rosselinni Muniz)

Em 2006, foi criado o FEP, um grupo de pesquisa vinculado à linha de pes-

quisa Currículo e (In)Formação do Programa de Pós-Graduação em Educação 

(PPGE) da Faced/UFBA. Nasce sob a égide da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão. Sua gênese é o ensino. Tudo começou com o Projeto Irecê, 

nome pelo qual é conhecido o Programa de Formação Continuada de Professores 

para o Município de Irecê, na Bahia. (CARVALHO; MOREIRA, 2018)

2 Optamos, talvez por licença poética, por anunciar nossos mestrados e doutorados realizados no PPGE 
da UFBA como se do FEP fossem. Será uma forma de amor ou uma pretensão?
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O FEP significa para mim afetividade, construções, memória, esqueci-
mento, Projeto Irecê. Vi o FEP nascer, ajudei a escrever as primeiras atas, 
enviei os primeiros e-mails, sinto o cheiro do café da sala, com as vozes 
de Sá, Carvalho, Tourinho, Heidegger, Lévy, Doll, Kenski, Derrida... A 
pesquisa implicada com o chão da escola, com o fazer educação singular, 
horizontal e territorial. É ser sendo FEP, em qualquer espaço de atuação 
profissional, é estar na Faced, presencialmente ou não. É ter orgulho 
de dizer: quatro turmas de graduação, seis de especialização, duas de 
mestrado profissional. Sinto o FEP nas crianças das escolas de Irecê, nos 
professores de Ibititá, Lapão e Tapiramutá. FEP é protagonismo, ato 
criativo, inovação e emoção.

(Fabrizia Pires de Oliveira, primeira bolsista de Iniciação Científica (IC) 
do grupo de pesquisa, fez mestrado e doutorado no FEP e atualmente é 
uma atuante diretora pedagógica da rede municipal de Irecê)

Não consigo distinguir pesquisa, extensão e ensino, porque experien-

ciei o Projeto Irecê e Tapiramutá, em que os três movimentos aconteciam 

de forma imbricada na rede pública de educação para a UFBA e vice-versa. 

Considero a universidade viva, pulsante, com encontros e desencontros a 

cada “a gente trabalha e se diverte”. Há pessoas na academia! Não tem sentido 

produtivismo acadêmico quando se quer, se busca teorizar, rascunhar novos 

caminhos conceituais – ou não tão novos assim. Com os “seres teorizantes” 

de Inez, sou provocada a provocar epistemologias. Com o FEP, inventei o 

Formação, Experiência e Linguagens (FEL), meu grupo de pesquisa que tem 

me ensinado sobre aquilombamento acadêmico em meio a tantos ataques à 

intelectualidade universitária. [...] não tem uma forma, modelo de ser FEP. 

FEP é um espaço de experiências a ser construído a cada entrada de uma 

nova IC, mestranda, doutoranda e pesquisadora, sem garantias de cumprir 

a expectativa de quem entra.

(Rosane Vieira fez mestrado e doutorado no FEP e participou ativamente do 
Projeto Irecê e Tapiramutá. Atualmente, é diretora do Departamento de Educação 
do campus de Conceição do Coité da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) 
e criou o próprio grupo de pesquisa, o FEL)
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Sabe aquela coisa de não repetir o que já foi feito? Esse é o espírito fepeano! 

Tem sempre um clima de novo, de descoberta, de deixar experimentar e isso me 

faz fepeano. Foi neste grupo de estudo que entendi que é possível fazer pesquisa 

sem amarras, que é possível usar desde um título clássico ao último episódio da 

série ou animação favorita. As conversas de pesquisa me permitiram pensar cur-

rículo para muito além dos papéis institucionais e continuam a florescer ideias, 

pensamentos, estímulos, gritos, provocações. O FEP traz, em sua essência, um 

movimento que faz o ensino, a pesquisa e extensão imbricados, construindo, 

desmontando e reconstruindo-os constantemente e gerando mais questões. Aí 

vale, sempre, a nossa máxima: A gente trabalha, mas se diverte! 

(Elisio Silva, nosso artista de plantão, fez mestrado no FEP com a dissertação 
Sem título – como levar a arte a sério. É professor do Instituto Federal Baiano 
(IF Baiano) no campus Governador Mangabeira)

Fepeano me tornei por acaso. Do Norte, me vi envolto a desafios, a 
incertezas caóticas da desordem buscando a ordem na educação, a 
complexidade de que tudo está ligado, e que seja pela arte, pulsante em 
diversidade, e nas possibilidades prováveis mais improváveis do a-com-
-tecer na formação, são laços que me conformam em ser o professor que 
me tornei, é o que me faz fepeano.

(Narciso das Neves Soares fez doutorado no FEP, é professor da Universidade 
Federal do Pará (UFP) e nunca abandonou o FEP)

O FEP tem filhos! E venho de uma dessas extensões, o Grupo de Pesquisa 

Forma(em)Ação (Gepef )! E chegou um momento em que percebi que o encon-

tro, a volta para o futuro, como diz Inez, estava marcado para eu tornar-me o 

que sou. As forças para o a-com-tecer desse encontro, ora intencionais, ora con-

tingentes, me fizeram fepeana. O FEP é encontro, e a potência de cada encontro 

me faz ser cada vez mais o que sou.

(Neurisângela Maurício dos Santos Miranda fez mestrado profissional em Gestão 
e Tecnologias Aplicadas à Educação (Gestec) da UNEB, um dos desdobramen-
tos do FEP. De volta para o futuro, faz doutorado no FEP e é técnica em assuntos 
educacionais do IF Baiano no campus Itaberaba)
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OS ENCONTROS DE QUINTA-FEIRA

Salvador, un día de enero.

Para: un amor

A este cariño que tengo, que crece, que 
hace parte de mi, cómo mis otros amores. 
A quién llamó FEP, le reconozco gran 
parte del aprendizaje que he tenido 
hasta ahora.

La posibilidad de ver para el mundo 
desde su ventana, me ha traído la 
fascinación por seguir aprendiendo con 
ellos y de ellos. Me han dado elementos 
que se encuentran escondidos por 
el mundo que marcan la diferencia 
entre tantas personas, que como ellos, 
enseñaban investigan y aprenden. 

(Ángela Camila Ayala Zambrano)

O planejamento dos encontros acontece no início de cada semestre e a tentativa 

é burlar a intencionalidade em prol do acaso, não um acaso (des)situado, mas 

contingente das probabilidades emergenciais. Então, nesses encontros de pla-

nejamento, vivemos um brainstorm epistemológico que desconstrói cenários 

teóricos, filosóficos, artísticos, de experiências formativas etc. A linguagem é 

ocentro gravitacional onde tudo se descentra ou desconstrói. Discutir linguagem 

é pôr em revelo a experiência, tida ocasionalmente ou provocada por situações 

pedagógicas, na tentativa de compreender os referenciais socioculturais com os 

quais agimos/configuramos o mundo. (Rosane Vieira)3

Sou daqueles que acredita veementemente na importância da arte na 
formação do sujeito. Sim, sou artista. Mas – depois, durante e talvez antes 
– sou igualmente educador. Orgulho-me de ambas as formações. Talvez 
porque elas me trazem, às vezes, a sensação de ser um super-herói capaz de 

3  O nome aparece sem descrição a partir do segundo depoimento de cada fepeano.
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transformar o pequeno/grande mundo ao meu redor. Nessa incontrolável 
aventura que é viver, ao chegar no doutorado em educação, conheci um 
pequeno espaço dentro de espaços: o FEP. Este se tornou o grande provo-
cador deste educador de arte. Sabem por quê? Por ser o único espaço que 
entendeu o que passo agora a chamar de educação-arte. Não uma educação 
em arte e, também, não a já cansada arte-educação. Os membros do FEP são 
artistas da educação. Não fazem da arte a cerejinha do bolo que serve para 
enfeitar datas e momentos especiais. O FEP promove o desenvolvimento 
de uma educação-arte, que forma e transforma junto com a arte, propondo 
um hibridismo no qual é impossível se perceber as fronteiras. Isso feito por 
declarados não artistas. Daqui do alto do meu ridículo pedestal de vidro de 
32 anos de artista da dança só consigo pensar que na nossa bela diversidade 
nada nos diferencia. 

(Antrifo Ribeiro Sanches Neto fez doutorado no FEP e aprendeu a ser mais 
flexível como artista e educador da dança. É professor da Escola de Dança 
da UFBA há 25 anos)

Aproprio-me de um dos significados de (mais) uma palavra polifônica: assen-

tamento. Para o dicionário, assentamento também significa “colocar as coisas 

no lugar”. A formação não é apenas rupturas, também acontece no assentar-se. 

A dinâmica de reuniões do FEP possibilitou, em minha trajetória não linear, o 

tornar-me educadora, sendo. Não linear em diversos aspectos, inclusive por ter 

tido o bacharelado interdisciplinar em humanidades como primeira graduação, 

Pedagogia como segunda, além do mestrado em Cultura e Sociedade. A escolha 

democrática dos temas, a coordenação dialógica e rotativa entre os membros, 

além da interpelação das verdades absolutas me afetaram. Senti o luto da morte 

do sujeito e senti a vida pulsante do caos. Assim, assentei-me. Isto é: coloquei 

as coisas – ainda que por hora – no lugar. Experimentei o FEP e sou formada na 

trajetória errante. 

(Rosselinni Muniz, ou simplesmente Linni, é bolsista do Mestrado Profissional 
em Educação (MPED) que virou doutoranda do FEP)

O grupo de pesquisa FEP é isso, um fogo que enche o ar de chispas, que 
brilha com luz própria entre todas as demais. Nesse fogo vi o que seria 
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minha formação acadêmica e cheio de caos ficou meu ar sereno. Mexem 
no ar e o impregnam do que elas são, provocando os seus sentidos a entrar 
nas formas possíveis de habitar o mundo. Potencializando meus anseios e 
perspectivas, nesse caótico ano. De todas as coisas que habitam em mim, 
foram todas revolucionadas a cada minuto. A coragem para aceitar o bate-
-papo e as leituras de todas as quintas-feiras me levaram, com o tempo, a 
sentir pertinência nas falas do FEP. Minha experiência formativa aqui no 
Brasil, não será uma micro-história, mas um capítulo da minha vida. O FEP, 
com seu ritmo, faz em minha história um antes e um depois, e se constitui 
como ponto de partida de um percurso horizontal como pesquisadora. Levo 
parte do grupo em mim e ele tem partes minhas. Essa troca de intensidade, 
de ar e fogo, tem mexido com meu percurso formativo. Toda quinta-feira 
viajamos pelo tempo e espaço, criando e recriando as formas de olhar para 
os fenômenos do mundo. 

(Ángela Camila Ayala Zambrano não se reconhece como Ángela, apenas 
como Camila. Nasceu na Colômbia, mas é do FEP. Já concluiu o mestrado e 
acabou de ingressar no doutorado)

O FEP nos faz bem, aguça o olhar curioso, alimenta a autopoiesis, através do mer-

gulho da alma para dentro de si, graças ao cultivo zeloso das narrativas autobio-

gráficas. Apego-me ao grupo por sua atenção sobre a escola pública, professoras 

e estudantes, possibilitando reflexões sobre a complexa trama do tornar-se e o 

papel do currículo nessa empreitada. Na minha vida, o FEP representou “um 

antes e um depois”, experiência, que leva morte, vida, volver permanente em 

sua caldeira. Viver o FEP é o ingrediente principal para dar sabor ao labor em 

sala de aula, uma experiência marcada pelos finos fios que tecem uma forma-

ção horizontal, contextualizada, agraciada pela literatura, poesia e arte. Viver 

na caldeira do FEP é viver em estado de poesia que “dói de bom, arde de doce, 

acalma, mata, cria”, como diz Chico Cezar.

(Maria Madalena dos Santos, ou apenas Madá, é mestranda do FEP, professora 
do ensino médio da rede pública do estado da Bahia e uma entusiasta do modo 
FEP de ser)
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EVENTOS E DESDOBRAMENTOS

Vejam! 

Não é que o povo colocou sua existência na mesa do nosso Cafep?! 
Virou Jazz!

Uma roda viva é assim que A-Com-Tece. 
Cada um dos nossos deslocamentos nos instala em um novo A-Com-Tecer. 

Instala Ação! 

(Pedro Jesus)

O Seminário de Formação em Exercício de Professores (Semfep), realizado a 

cada dois anos, é a explosão da experiência que é o FEP. Uma aventura em que 

a arte, as narrativas, o inquieto olhar sobre a escola pública e a formação de pro-

fessores em exercício se encontram para eclodir acontecimentos encharcados 

de saberes, alegrias e emoções. Um a-com-tecer que altera trajetórias, imprime 

marcas, volve vidas. 

(Maria Madalena dos Santos)

A realização do Semfep é um acontecimento singular. Sintetizar cole-
tivamente é uma tarefa muito difícil, para não dizer árdua, mas neces-
sária. O Semfep se constitui em um esforço acadêmico para congregar 
e/ou traduzir o tripé da universidade: ensino, pesquisa e extensão. Pela 
natureza desse acontecimento há um esforço para catalisar/atualizar/
emergir reflexões em torno da formação docente em todos os aspectos 
e níveis de atuação, tendo como centralidade a temática do currículo 
e como cerne a educação básica. Como professora da educação básica 
que sou, com um percurso consolidado, mas longe de conclusão, venho 
acompanhando e experienciando as edições do Semfep, por dentro e 
por fora, desde a sua instituição. Através das temáticas desse cenário, 
experimentei aconchegos, distanciamentos, construções, desconstruções, 
estranhamentos, familiarizações, experiências singulares na minha for-
mação docente. A primeira edição, em 2010, tratou do “O a-con-tecer na 
formação de professores”; o segundo, em 2013, enfatizou os “Cenários 
Contemporâneos”; o terceiro, em 2015, a “Relação Escola Universidade” 
e o último, em 2017, a “Ambiência universitária e formação de profes-
sores”. As temáticas abordadas em cada uma das edições (re)soaram 
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como constituintes sólidos, costurando/preenchendo/abrindo lacunas 
formativas no meu fazer docente na educação básica. Em 2019 teremos 
mais uma edição! Que venha com toda a sua força!

(Joselita Ferreira Boaventura fez mestrado no FEP e é professora da 
educação básica da rede estadual de ensino da Bahia desde 1991. Uma 
grande defensora da escola pública)

A intervenção artística denominada “Um Cafep Existencialista”, um trabalho apre-

sentado em 2018 no Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da UFBA, foi a ativi-

dade mais marcante do primeiro período como bolsista Pibic. Ao longo do semestre, 

discutimos nos encontros do FEP o livro No Café Existencialista (BAKEWELL, 2017) 

e o filme Meia-noite em Paris, de Wood Allen. Queríamos falar, ouvir, conhecer ex-

periências e proporcionar experiências. Assim como o encontro de Jean-Paul Sartre, 

Simone de Beauvoir e Raymond Aron no bar parisiense Bec-de-gaz, queríamos levar 

nossos colegas a interagir despretensiosamente sobre o que tínhamos a dizer! E por 

que não ouvir? Montamos um cenário de café parisiense (com muita música) e as 

palavras se transformaram em um cardápio na Praça das Artes da UFBA. As pes-

soas se aproximavam e eram convidadas a compor a mesa do Cafep. Oferecíamos 

um café e apresentávamos o cardápio para que pudessem escolher o gosto e o 

cheiro da conversa. As opções eram: currículo vazado; professor catador de mate-

rial; pedagogia do a-com-tecer; o olhar olhado; jazz; e educação – o improviso, jogo 

de simulação curricular e cada um dos nossos deslocamentos. 

(Pedro Henrique Teófilo de Jesus é aluno da licenciatura em Geografia e bolsista 
Pibic desde 2017. Pretende ser uma referência no ensino de Geografia)

Ser fepeano vai além do pensar, envolve o sentir, ademais da parte teórica e 
das leituras agregadoras este é um grupo com dinâmica única. Tive a sorte de 
chegar em meio a um período de grande efervescência, eventos e reuniões a 
céu aberto, aquilo tudo foi mágico, leve com uma bruma de verão em meio 
a um turbilhão de pensamentos e inquietações. Haver participado da inter-
venção artística “No Cafep Existencialista” foi, no entanto, o que sedimentou 
meu sentimento de pertencimento enquanto fepeano; por meio desta pude 
traduzir em ações o que já existia em pensamento.

(Rafael Pepe de Araújo Góes é aluno da licenciatura em Geografia e bolsista 
Pibic desde 2018. Sonha em ser professor)
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ELUCUBRAÇÕES TEÓRICAS

As trajetórias são destruídas seja 
qual for a precisão da descrição. 
Ouve-se pela primeira vez, estra-
nha-se, incorpora-a ao cabedal 
teórico, passa-se a pensar nela 
ordinariamente e vem a fase até do 
encantamento cético. A partir daí, 
um vai e vem a-com-tece. Assim me 
constitui FEP. 

(Inez Carvalho)

Não temos no FEP uma forte e fechada filiação teórica. O nosso sistema de ideias 

se aproxima dos estudos que perseguem, sobretudo, concepções e noções me-

nos finalistas e totalizantes, descrentes da possibilidade do controle total, que 

se desviam da intencionalidade prescritiva, que consideram as contingências 

da vida e da escola. Concepções e noções, talvez, desviacionistas em relação 

à ordem discursiva em pronunciamento, ou quiçá, em declínio. Cenários do 

pensar a educação brasileira são inventados e pensados por chaves que passam 

palas abordagens pós-moderna, crítica, estruturalista, fundacionalista – e pela 

fenomenologia. São estudos descritivos da realidade, prospectivos do agir, assim 

como suas concretas objetivações que – fiéis ou infiéis, direcionados ou ecléticos 

– engendram o complexo repertório fepeano que vem se narrando pelo enten-

dimento de que a linguagem é arte: a arte da ciência, a arte do senso comum, a 

arte da arte. Assim seja, pois a realidade não basta. 

(Maria Inez Carvalho é uma das fundadoras do FEP. Fez mestrado e doutorado 
no Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Currículo, (Nepec)4 e é professora 
do PPGE/UFBA)

O movimento formativo nesse grupo de pesquisa dá-se pelo acolhimento a uma 

pluralidade de olhares e linguagens e, ao mesmo tempo, pela disposição para 

4  O Nepec é o grupo de pesquisa do qual o FEP se originou.
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abrir-se como um mundo de referências de diversas ordens, que não se hierar-

quizam, mas que se põem como possibilidades de atualizações, de constituição 

de experiências, sabendo-se que cada possibilidade realizada é um aconteci-

mento, cuja temporalidade é finita. 

(Maria Roseli Gomes Brito de Sá é uma das fundadoras do FEP. Fez mestrado 
e doutorado no Nepec. Professora da graduação e da pós-graduação do PPGE e 
do MPED)

Em nossos estudos, apostamos na distinção entre analisar e compreender, pois, 

no âmbito dos fenômenos por nós investigados, temos sentido dificuldade de 

trabalhar com a ideia de que, para entender, é preciso decompor em menores 

partes, retirando dobras, desfazendo a complexidade. Aplicar a técnica analítica 

e causal, própria das Ciências Naturais do século XIX, ao domínio das relações 

educacionais e humanas, em toda sua contingência e geohistoricidade, nos pa-

rece um reducionismo simplificador, porque, muitas vezes, ao descer no nível 

das partes e elementos mais simples, perdemos a visão de que todo elemento 

mais simples está, irredutivelmente, imerso em uma condição relacional da 

qual não pretendemos, nem queremos, nos livrar. Apostamos na ideia de que a 

dinâmica relacional faz emergir questões imprevisíveis que são perdidas pela 

simples soma das partes. (JOHNSON, 2003) Se a análise produziu, no século 

XIX, e vem produzindo, até hoje, importantes achados nas ciências naturais, 

sobretudo na biologia, a tentativa de estendê-la, enquanto método, às ciências 

humanas, nos parece pouco produtivo, pois uma visada analítica envolve a 

“limpeza”, a “purificação”, o “isolamento” de partes dos objetos. Desta forma, 

apostamos no compreender entendendo-o como forma de abordagem que pre-

za por “tomar aquilo que fora separado junto” (MAFFESOLI, 2008), apostando 

na ideia de que a condição de “estar junto” pode ser mais informativa quando 

o estudo diz respeito a perseguir os sentidos produzidos nas relações educacio-

nais e humanas – com toda carga não-racional que essa operação contempla, 

incluindo aí as paixões, os desejos, as emoções, as sensibilidades. A nosso ver, 

essas relações apresentam um caráter emergente-inantecipável irredutível às 

suas partes. Assim, diante da improdutividade da redução analítica, buscamos 
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assumir e perseguir a compreensão como gesto investigativo, tentando dar uma 

dimensão mais aberta, mais imprevisível e indeterminada, porque vital, tentan-

do nos distanciar do entendimento de nossos estudos como produtos isolados, 

finitos e, definitivamente, acabados. 

(Clívio Pimentel Júnior chegou no FEP quase um menino, na seleção para bolsis-
ta do Pibic. Fez mestrado, doutorado e hoje é professor na Universidade Federal 
do Oeste da Bahia (UFOB). Com um repertório super contemporâneo, é um inte-
lectual ao modo das antigas)

O primeiro contato com o FEP, no contexto do Projeto Irecê, suscitou reflexões 
sobre as minhas experiências, meus saberes e a minha própria existência, 
tensionado pela compreensão sobre ser-no-mundo. Questionado e provoca-
do tornei-me FEP quando assumi a incerteza. A incerteza construída entre 
palavras tantas, entre sentidos variados sobre rizoma, currículo, formação, 
experiência, saber e emergência, que reverberam nesta condição de ser. Assim, 
sou fepeano na tessitura de “utopias”, no bailar entre incertezas, no tensionar 
saberes e nas possibilidades da desconstrução; sou/estou neste turbilhão que 
me toca e me transforma, me conforta e me confronta, me desestabiliza e me 
mobiliza, é este tudo que não cabe em mim, posto que transborda, sempre. 

(Júlio Bispo, como bom ireceense, é do FEP desde sempre, fez mestrado e agora 
faz doutorado desde 2017. Professor da Universidade Federal de Alagoas 
(UFAL) no campus Arapiraca) 

O QUE É SER UM FEPEANO?

O FEP para mim é construção. É desconstrução. 
É processo. É caminho que se faz ao caminhar. 
O FEP é um caleidoscópio. 
Eu sou mais uma das pecinhas que o compõem.
E o que me faz fepeana? Como o FEP me afeta? 
Cada giro do caleidoscópio é um a-con-tecer. 
E a cada giro fui/vou ampliando a esfera de minha presença 
e me tornando quem sou. 

(Ana Paula Moreira – Paulinha)
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Encaro a pergunta – e isso já diz alguma coisa sobre minha condição fepea-

na – “o que me fez/faz fepeano” como uma questão que estará sempre em 

aberto. É um estar sendo FEP, uma constante produção de sentidos sobre o 

que essa experiência formativa significou/vem significando para mim. Neste 

momento – e essa dimensão temporal reivindica certa provisoriedade neste 

fechamento contingente de sentidos – das minhas implicações fepeanas, 

acho que ter sido, e estar sendo, parte deste grupo, tem me solicitado/pro-

vocado a pensar, constantemente, no exercício de abertura à alteridade, no 

estar sendo fraco com/para outros, desde o início, isto é, em nossa condição 

ontológica precária de interdependência constitutiva. Pensar nessa condi-

ção de despossessão de si, nas redes de sociabilidade que formamos e pelas 

quais somos formados, em nosso constante trânsito-diferir com outros, tem 

sido uma marca fepeana que, até hoje, ressoa em mim como um convite à 

hospitalidade radical enquanto virtude de um agir no mundo – incluindo 

ai, o educacional – menos finalista e teleológico, menos controlador com a 

alteridade, e mais experimental, arriscado, incerto, inseguro e, talvez por 

isso mesmo, mais orgânico, vital.

(Clívio Pimentel Junior)

O que me faz fepeano é a aceitação do permanente convite a mergulhos nas 

ordens caóticas, sobretudo como um ordinário, com desejos de pescar da linha 

as entrelinhas das descobertas; dizer sobre elas; assimilar e devolvê-las para o 

mundo, lugar que se pescou, com impregnações do que somos, sem suspeitar 

do próprio ser que se é sendo. 

(Flávio Fernando Ribeiro dos Santos é arte-educador, desenhista e pintor. Fez mes-
trado no FEP e atuou como professor colaborador do espaço UFBA – Tapiramutá. 
Atualmente, ministra aulas em atelier/escola própria em Salvador, na Bahia, e 
no Atelier Artes Cedraz em Lauro de Freitas, também na Bahia) 

Ser fepeana para mim, foi uma descoberta de novos horizontes. Deixei cair por 

terra toda a soberba de achar que já entendia “um pouco de tudo”. E é sobre 

esse “um pouco de tudo”, que o FEP vai lá e ressignifica, mostrando que nunca 
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é demais ver as coisas de forma caleidoscópica. É sentir o caos e dançar com ele. 

Melhor, aprender com ele. Sou grata pelo encontro. 

(Joseane Silva Cardoso de Oliveira é estudante de Pedagogia e bolsista Pibic des-
de 2017. Pretende seguir a carreira acadêmica) 

Ser fepeano é se perceber no a-com-tecer de uma nova perspectiva de (in)forma-

ção. É experienciar a máxima expressão dos devaneios insones numa dimensão 

reflexiva de uma construção coletiva, participativa e coerente.

(Erbs Cintra de Souza Gomes é professor do Instituto Federal do Sertão 
Pernambucano (IFSertão-PE) e pós-doutor pelo FEP. Rapidinho se tornou um 
fepeano, desde criancinha)

Na vertigem do abismo 
E à margem, sendo núcleo 
Rasgos e remendos 
De emergentes movimentos em permanentes acontecimentos 
Padecimento 
Cura 
Desistência 
Enfrentamento
Medo
Coragem
Acolhimento

Rotina surpreendente?
Paradoxos latentes! 

Na dor da negação, que é dor de aceitação,
Almejamos a imperfeição.

Por que negar tudo que sabemos, se o que mais lançamos ao vento,
são os mundos que não sabemos? 

Transes racioemocionais
Transas conceituais 
Escolhas 

Grupo de pesquisa e producao do conhecimento-miolo.indb   40 21/10/2020   09:30



O FEP POR ELE MESMO 41

Abandonos 
Desespero
Alegrias
Gozo
Criação

Polifonia 
Polissemia 
Polilogia
Policromia

Eros, Philia e Ágape!

(Verônica Domingues fez mestrado e doutorado no FEP e, atualmente, é profes-
sora da Faced)

O que me faz fepeano... Me faz ser um, quando penso em sujeito de histórias e 

experiências e ideias e imagens... me faz ser mil, quando desdobram em mim, 

corpo que sou, as histórias, experiências, ideias e imagens de muitos, em uma 

coletividade sem fim. No FEP encontrei o diferente acolhedor, o desconhecido 

que se tornou referência. Encontrei mães, paixões e seus diferentes modos de 

agir no mundo. Modos responsáveis, comprometidos, apaixonados e obvia-

mente apaixonantes. Encontrei pretos, brancos, coloridos e uma infinidade 

de matizes que borram todas, mas todas as fronteiras. Assim, volto à pergunta 

já transformada no a-com-tecer vivido: o que me faz fepeanossssss... (Antrifo 
Ribeiro Sanches Neto)

Poderia afirmar que sou fepeana, porque o mundo não acabou. Diante do pri-

meiro erro de cálculo dos Maias fui acolhida entre confraternizações e discus-

sões acadêmicas acaloradas que eu gostava de ouvir, menos pelas pautas em 

questão e, sim pela intensidade dos embates. O FEP chegou para mim com a 

leveza do happy hour, num momento de enlace. Ao recolher a trouxa e reunir 

o espólio da separação me perguntei: eu sou FEP? Não seria apenas um encan-

tamento pela história do outro, contada com tanta magia que eu quis fazer par-

te? Quanto a isso, só posso dizer uma coisa: os encantados pregam peças. Hoje 
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me vejo acionando o a-con-te-cer na pesquisa em currículo e insistindo numa 

relação respeitosa entre escola e universidade na formação de professores, algo 

que aprendi com os fazeres do FEP. A encruzilhada em que encontrei o grupo 

gerou instantes e afetos construídos nessa forma de viver a academia que é tão 

fepeana; atravessada por textos, drinques, amores e abraços. 

(Iris Verena Oliveira é professora do Departamento de Educação do campus 
de Conceição do Coité da UNEB e integra o grupo de pesquisa FEL, uma das 
ramificações do FEP. Na UFBA, é credenciada no MPED)

Chegar no FEP para mim foi pouco a pouco ir encontrando referências do que 

eu sempre fui, foi uma tomada de consciências dos tecidos que me compõem, 

e de tecidos comuns que chegariam para me enfeitar de sentidos. Isso se fez em 

textos, pessoas, risos e memórias! Estar no FEP para mim, é saber que “caminhar 

para mim” não será solitário, será de mãos dadas com tantas histórias de vida 

alinhavadas pelo propósito bonito de fazer pesquisa, amigos e compor um es-

paço germinado de especulações, dúvidas e descobertas.

(Núbia Pereira Paiva é escritora e autora de livros infantojuvenis. Tornou-se 
mestra no FEP e agora trilha os caminhos do doutorado, desde 2019. Atualmente, 
é professora da UNEB, no campus XVI, Irecê)

O que me faz fepeana? A pergunta muito me instiga, porque como contadora 

de histórias reais que sou, me sinto acolhida pela minha memória: de criadora, 

professora, investigadora... E inspirada em Adélia Prado quando uma certa vez 

afirmou “o que a memória ama é eterno”, me arranquei de um silêncio que tem 

me acolhido e me protegido, para parir uma narrativa que se traduza como res-

posta. Fiz ainda, para responder a referida e provocadora pergunta, um percur-

so de dentro de mim para dentro das minhas outras que habitam em mim... E 

o cheiro, a cor e a textura da liberdade invadem e se apresentam como possibi-

lidade de uma poética resposta. Eis a provável resposta: ser fepeana para mim 

é a possibilidade de exercer minha liberdade em todos sentidos... Sendo assim, 

sou fepeana desde a eternidade! 
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(Ana Paula Feitosa é professora da UNEB. Fepeana de alma desde o nascer do 
grupo, atualmente está em fase de conclusão de seus estudos pós-doutorais)

A trajetória que se iniciou como discente no FEP, em 2009, propiciou questionar, 

problematizar, criticar, refletir e avaliar a minha condição docente, a partir de 

aprendizados e compreensões epistemológicas, metodológicas e teóricas. Em 

2018, ser quem sou, Fábio, o professor fepeano, o geógrafo amante do lugar e da 

solidariedade, o aprendiz dos eventos e das contigencialidades do e no mundo 

só se realizou por ter tido o FEP, por ter sido o FEP, por ter vivido o FEP.

(Fábio Pessoa Vieira fez mestrado no FEP e agora é professor da Faced. Atualmente, 
orienta duas bolsistas do Pibic cujo tema de pesquisa é educação ambiental em 
comunidade tradicional)

O que há de FEP em mim? Talvez a forma de lidar com a pergunta já seja a dica. 

E daí o que há em mim surge não como tentativa de conter, mas como abertu-

ra. E há a memória. E há o risco de ser. Ser fepeana, me contam as memórias do 

momento agora, me faz ser da gente que arrisca, que se lança ao risco. Os riscos 

que nos acompanham desde sempre, seja na madrugada de Porto Feliz, seja na 

construção do horizonte de referência – termo que empresto de Rose – que cria-

mos e arriscamos dizer FEP. O risco que se expande nas escolhas que assumi-

mos quando propomos os nossos projetos – de pesquisas e de cursos –, quando 

criamos os campos em que o FEP habita para ser pesquisa, ensino e extensão; 

risco que acompanha as estratégias que precisamos engenhar ao lidar com os 

sistemas, as estruturas, as instituições. Estamos sempre em risco, estamos sem-

pre abertura, criando FEP. Vejo FEP em cada risco que assumo ao criar formas 

de estar na escola, na docência, no mundo.

(Isis Pinto Ceuta Alves foi bolsista Pibic, fez mestrado no FEP e nunca se desli-
gou do grupo, em meio a suas atividades como professora da rede municipal e 
técnica em Assuntos Educacionais no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia (IFBA))
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Edilene Maioli (é ela uma de nossas melhores traduções, fez doutorado no 
FEP e é professora da UFBA no campus de Vitória da Conquista) escreveu 
para finalizar sua tese: se tive sorte ou azar, não sei, mas nunca me poupei 
o direito de lançar os dados, posso até ter tido medo do resultado mas não 
do jogo em si. Acredito sinceramente no que dizia um velho pajé: é imenso 
o poder desse jogo jogado que é a vida.
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ESCRE(VI)VER: OUTROS MODOS DE 
VER E DE DIZER NECESSIDADES DE 
FORMAÇÃO DOCENTE1

MARLÉCIO MAKNAMARA

INTRODUÇÃO

Vozes, valores, ideais, saberes, sensibilidades, práticas, experiências, aprendi-

zagens, subjetividades, identidades, carreiras, trajetórias, percursos, estágios, 

movimentos, ciclos, situações, recordações, nostalgias, evocações, relatos, depoi-

mentos, memórias, narrativas e histórias. Estes são alguns dos variados temas 

que têm sido acionados por pesquisas educacionais interessadas nas artes de 

contar. Se houve um tempo em que a palavra “contar” interessou quase que uni-

camente a professores de Matemática ou de Língua Portuguesa, hoje, o mesmo 

1 O presente capítulo sintetiza parte das discussões teórico-metodológicas que têm animado as atuais 
pesquisas de mestrado e doutorado no ESCRE(VI)VER: grupo de estudos e pesquisas com narrativas 
em educação, vinculado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
Retoma os principais achados do projeto “Memórias de vivências escolares e necessidades formativas 
de futuros docentes de Ciências” e foi elaborado durante estágio no projeto Professor Visitante no 
Exterior (PVE) realizado na School of Education da La Trobe University com bolsa da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
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termo – no sentido de “narrar” – passou a compor o léxico, o foco e o imaginário 

de muitos outros docentes e investigadores da educação.

Pesquisas que se valem de narrativas têm sido feitas de múltiplas manei-

ras e incluído uma variedade de fontes, procedimentos e práticas analíticas. 

(CRESWELL, 2014) No Brasil, especificamente, há quase 30 tem-se recorrido 

a narrativas para pesquisar e formar professores (LIMA; GERALDI; GERALDI, 

2015), com especial destaque para pesquisas narrativas de cunho (auto)biográ-

fico, centradas na experiência vivida. Nos tempos em que a vida das pessoas an-

seia exaustivamente por exposição e atração de público (SARLO, 2007; SIBILIA, 

2008), não deixa de ser curioso que o campo educacional tenha reconhecido o 

falar de si não somente como algo desejável, mas sobretudo como necessidade. 

Assim, os objetos das pesquisas (auto)biográficas têm sido considerados sob di-

ferentes perspectivas teórico-metodológicas (PASSEGGI, 2017) e os resultados 

dessas análises têm estimulado eventos científicos (PASSEGGI; SOUZA, 2017), 

editais de pesquisa (BRASIL, 2015), proposições curriculares (GOODSON, 2007), 

práticas de formação (PASSEGGI; SOUZA, 2011) e projetos de reorientação pro-

fissional. (JOSSO, 2010)

Em atenção a toda essa movimentação, este capítulo filia-se às pesquisas que 

contribuem com a formação docente no interesse pelas dimensões pessoais da 

docência, com vistas a uma formação que, como é colocado por Nóvoa (2009), 

se constrói “de dentro da profissão”. O objetivo do texto é abordar a produtivi-

dade de pesquisas (auto)biográficas para o conhecer necessidades de formação 

docente em Ciências. Após esta introdução, inicio com uma breve contextua-

lização feita a partir de pesquisas sobre necessidades formativas. Em seguida, 

detenho-me na apresentação de alguns dos estudos que temos desenvolvido no 

campo das pesquisas (auto)biográficas, visando a esclarecer direções e contra-

partidas que nossas produções têm alcançado em prol da formação docente em 

Ciências. Concluo argumentando a favor do encontro entre o (auto)biográfico 

e estudos de necessidades de formação, no sentido de sua produtividade para 

a formação docente em Ciências e de possibilidades de inspiração para outros 

achados de pesquisa na área.
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UMA APROXIMAÇÃO À ANÁLISE DAS NECESSIDADES DE 
FORMAÇÃO PARA A DOCÊNCIA EM CIÊNCIAS

Analisar necessidades formativas docentes não é propriamente uma novidade 

no campo educacional brasileiro. (DI GIORGI et al., 2011) Além de dispormos de 

inúmeras investigações sobre formação docente em sentido mais abrangente – 

cujas discussões também nos inspiram a investigar necessidades de formação –,  

se olharmos somente para a produção mais recente encontraremos diversos 

referenciais, abordagens, interesses, focos e problematizações informando-nos 

sobre diferentes dimensões, tipos e aspectos de necessidades de formação.2 Já 

dispomos, inclusive, de várias pesquisas que partiram de levantamentos bi-

bliográficos sobre necessidades de formação para dar cabo aos seus objetivos 

específicos. (MALHEIRO, 2017; PASSALACQUA, 2017; RIGO; HERNECK, 2015; 

YAMASHIRO, 2008) De todo modo, ainda se avalia que o número de pesquisas 

sobre necessidades formativas docentes é bem reduzido (CARVALHO, 2017; 

CARVALHO; RAMALHO, 2018), sobretudo quando se considera a variedade 

de temáticas e de campos disciplinares que envolvem as etapas da formação. 

(CARDOSO; SANTOS; COSTA, 2014)

Da literatura supracitada, é possível extrair pelo menos quatro eixos para falar 

da importância de estudos sobre necessidades formativas de docentes. Assim, 

pesquisas sobre tais necessidades são essenciais porque: do ponto de vista da 

avaliação e da formulação de políticas educacionais, contribuem para definir e 

ajustar os famigerados indicadores de qualidade; do ponto de vista heurístico, 

contribuem com elementos analíticos contextuais dos fenômenos, processos e 

raciocínios que interferem na formação e atuação docentes; do ponto de vista 

didático-pedagógico, contribuem para nortear uma formação cujos interesses 

tomam as experiências profissionais como ponto de partida e de chegada para 

a atuação docente; e, do ponto de vista pessoal e político, contribuem com o 

2 Cf. Cachapuz, Shigunov Neto e Fortunato (2018), Carvalho Filho e Maknamara (2018), Dantas (2018), 
Duarte e Maknamara (2018), Duarte (2016), Lemes (2016), Lima (2015), Maknamara (2015), Oliveira 
(2013), Zuba (2013), Ramalho e Nuñez (2011), Galindo e Inforsato (2008a, 2008b), Carvalho e Gil-Pérez 
(2001).

Grupo de pesquisa e producao do conhecimento-miolo.indb   47 21/10/2020   09:30



MARLÉCIO MAKNAMARA48

empoderamento de docentes pela valorização daquilo que encontram em seu 

trabalho, com vistas à busca de sentidos para projetos profissionais e de vida.

Em contrapartida, a toda essa importância e ao interesse que tais pesquisas 

têm suscitado se segue uma polissemia quanto ao que se tem chamado de “ne-

cessidades”. Lima (2015, p. 343) define necessidade formativa como “distância 

entre uma situação real e uma ideal, nos níveis subjetivo e objetivo”. Os referidos 

níveis, é preciso dizer, aproximam-se bastante daquilo que Ramalho e Nuñez 

(2011, p. 78) falam a respeito das significações “social” e “pessoal” da formação 

as quais, respectivamente, remetem a necessidades normativas e a necessidades 

percebidas e desejadas. Tais necessidades normativas, por sua vez, além de ca-

minharem em sentido diferente das necessidades percebidas e desejadas pelos 

próprios docentes, remetem aos resultados de Galindo e Inforsato (2008b). Esse 

trabalho apontou que, em se tratando de necessidades de formação continuada, 

costuma-se desconsiderar necessidades oriundas do cotidiano profissional em 

favor de necessidades colocadas pelos sistemas educacionais. Tal desprezo pelo 

que a própria docência pode dizer a favor de sua formação não foi infrequente 

na história da formação docente em Ciências. (NASCIMENTO; FERNANDES; 

MENDONÇA, 2010; OLIVEIRA; OBARA, 2016)

Contudo, nos últimos anos tem-se compreendido que para surtir efeitos po-

sitivos sobre os modos de ensinar, a formação docente em Ciências deve aliar re-

flexão crítica sobre práticas pedagógicas e permanente reconstrução do próprio 

sujeito docente. (NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONÇA, 2010) Assim, na 

esteira da discussão sobre situações reais e ideais, sobre significação social e pes-

soal da formação e sobre frentes de demandas às necessidades de formação, temos 

a defesa do foco nos “problemas em que os agentes estão imersos” (GALINDO; 

INFORSATO, 2008b, p. 65) e a indispensabilidade de “averiguar as necessidades 

formativas expressas por eles mesmos”. (CHRISTENSEN; INFORSATO, 2008, 

p. 607) Carvalho e Ramalho (2018, p. 116), por seu turno, identificaram a possi-

bilidade de compreensão das necessidades formativas docentes em termos de 

“dimensões diferentes da vida de um sujeito ou grupo”. Ora, quando a análi-

se das necessidades formativas docentes passa a remeter a quadros ou mapas 

de vida é porque está a conferir centralidade a elementos da vida dos sujeitos 

para sua própria formação. Não por acaso, há anos as pesquisas com narrativas 
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(auto)biográficas têm demonstrado sua importância para a formação docente 

(PASSEGGI, 2007; SOUZA, 2006) e, principalmente, para a formação docente 

em Ciências (CHAVES, 2006, 2011, 2013; CHAVES; MAUÉS; GONÇALVES, 2007; 

DORVILLÉ et al., 2010; GASTAL et al., 2010), levando ao reconhecimento de 

que “diferentes contrapartidas formativas podem emergir quando conectamos 

narrativas (auto)biográficas e necessidades formativas de futuros docentes de 

Ciências/Biologia” (MAKNAMARA, 2015, p. 105), o que fornece elementos adi-

cionais para se repensar a melhoria da formação e da atuação docente na área. 

(MAKNAMARA, 2016)

Diante de toda essa movimentação quanto às pesquisas e práticas de forma-

ção, temos nos interessado pelos trabalhos que privilegiam o (auto)biográfico 

para conhecer necessidades de formação docente em Ciências. Na seção a seguir, 

trago alguns dos estudos que temos realizado no campo das pesquisas (auto)

biográficas, visando a esclarecer direções e contrapartidas que nossas pesquisas 

têm fornecido em prol da formação docente em Ciências.

PESQUISAS (AUTO)BIOGRÁFICAS E NECESSIDADES DE 
FORMAÇÃO DOCENTE EM CIÊNCIAS

As pesquisas (auto)biográficas têm sido definidas ambicionando compreen-

der como indivíduos ou grupos atribuem sentido ao longo da vida – podendo 

incluir tanto a história de uma vida como fragmentos dela –, nos itinerários 

de sua formação. (PASSEGGI, 2011a) Tem-se defendido que em contexto de 

investigação as narrativas de si dão forma ao que foi vivido e possibilitam um 

profícuo e desejável movimento de “caminhar para si”. (JOSSO, 2010; PINEAU, 

2010) Narrar o vivido envolveria “rever concepções e práticas e o resgate de tra-

jetórias pessoais e profissionais, o que se mostra fundamental para a formação 

profissional”. (FERNANDES; PRADO, 2008, p. 16)

Quando se trata especificamente de professores, as pesquisas com narrativas 

(auto)biográficas possibilitariam “contextualizar e construir novas formas sobre 

a formação de professores” (SOUZA, 2006, p. 20); recolocar os docentes no cen-

tro dos debates educacionais (NÓVOA, 2007); e favorecer a implicação pessoal 

de cada docente em um processo autoformativo propiciador de aprendizagens 
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emancipatórias. (ALCOFORADO, 2014) Por fim, a capacidade de narrar e inves-

tigar as próprias experiências constituiria uma conquista individual e coletiva 

com contrapartidas pedagógicas e políticas de suma importância na construção 

da docência. (PRADO, 2009)

É sabido que tem ocorrido uma “guinada biográfica” em diferentes tradições 

de pesquisas educacionais e em variados países. (PASSEGGI, 2011a) No Brasil, 

as pesquisas (auto)biográficas se consolidaram por possibilitar, em contextos 

de formação e de pesquisa, a ressignificação de experiências e a explicitação de 

marcas constitutivas de sujeitos em nível individual e coletivo. (SOUZA, 2014) 

Essas mesmas pesquisas chegaram até mesmo a ser analisadas como modismo 

(CESTARI, 2013), tamanha é a circulação e o impacto de suas ideias na forma-

ção de professores. Por tudo isso, é relevante contribuir com investigações no 

campo das pesquisas (auto)biográficas, contribuir com o debate em um campo 

de pesquisas que, apesar de consolidado e influente, não está imune a tensões 

e a provocações.

Mas também é igualmente importante desenvolver investigações que 

deem centralidade ao (auto)biográfico nas pesquisas em ensino de Ciências. 

Desde que trabalho com narrativas (auto)biográficas na formação e na pes-

quisa com docentes de Ciências e de Biologia, tenho argumentado pelas suas 

potencialidades e alertado sobre a raridade e a necessidade de mais pesquisas 

(auto)biográficas na área. (MAKNAMARA, 2015; MAKNAMARA; SOUSA, 2016; 

CARVALHO; MEDEIROS; MAKNAMARA, 2016) Em atenção a essas lacunas e 

também no sentido de suas contrapartidas à formação docente em Ciências, a 

seguir detenho-me na apresentação de alguns dos resultados sobre necessida-

des formativas que temos produzido com nossas pesquisas sobre o tema já des-

tacado, inspirando-nos de princípios das pesquisas (auto)biográficas mediante 

narrativas de formação.

Necessidades de formação quanto a aspectos relacionais e 
afetivo-emocionais

Uma dessas pesquisas originou a dissertação de mestrado de Felipe Duarte 

(2016). Sua investigação foi feita junto a licenciandos de Ciências Biológicas 
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cursando estágio supervisionado de formação de professores, na modalidade 

de Educação a Distância (EaD), em uma universidade pública. O material em-

pírico, proveniente de memoriais de formação e de grupos focais, foi submeti-

do à análise compreensivo-interpretativa, tal como descrito por Souza (2014). 

Dentre tantas questões que orientaram a referida investigação, duas delas foram 

levantadas nesse estudo: quais as possibilidades de compreensão da docência 

que emergem quando docentes em formação pensam e avaliam suas próprias 

necessidades formativas? Como futuros docentes de Biologia avaliam sua for-

mação em termos do que aprenderam sobre ensinar?

Da situação imediata de formação inicial dos sujeitos participantes da pes-

quisa, por um lado, sobressaíram necessidades ligadas à flexibilidade e à adap-

tabilidade a mudanças e a novos cenários educacionais, além de expectativas 

pedagógicas que interferem na sua própria condição de licenciandos EaD. Por 

outro lado, diferentes aspectos ressaltados em suas narrativas desestabilizam 

explicações corriqueiras acerca dos elementos necessários à aprendizagem em 

uma licenciatura EaD. Por exemplo, a função e atuação da tutoria são redimen-

sionadas e ampliadas e nelas o afeto figura como um valor e uma necessidade 

ao cotidiano da formação inicial. Enquanto diretrizes e manuais apelam com 

facilidade a elementos de ordem operacional dos conteúdos ou da cognição dos 

sujeitos em cursos EaD, futuros docentes de Ciências ressaltaram necessidades 

formativas de ordem afetiva e assinalaram para uma carência de “humanização” 

na sua formação inicial.

Os resultados obtidos também mostraram que a maioria dos sujeitos da pes-

quisa demonstrou interesse pela docência mobilizando-se para aprender cada 

vez mais, buscando refletir sobre suas próprias ações e envolvendo-se emocio-

nalmente com o trabalho docente. Esses sujeitos, futuros docentes de Ciências, 

quanto ao que aprenderam sobre ensinar, centralizaram suas aprendizagens em 

torno de temas como interesses, atitudes, conhecimentos e habilidades, bem 

como pensam a docência na articulação entre seus “eus”, suas práticas e seu 

contexto social. Sobretudo quando se sabe que o modelo de formação docente 

em Ciências que ainda impera na maior parte dos cursos é aquele centrado na 

divulgação de produtos da ciência e no oferecimento de possibilidades didáticas 

para eles (NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONÇA, 2010), os achados aqui 
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são bastante interessantes, já que os participantes da pesquisa reconheceram 

potencialidades e fragilidades em sua formação tendo em vista tanto sua situa-

ção imediata quanto suas perspectivas de atuação futura, atribuindo centrali-

dade não a aspectos didáticos, mas a aspectos relacionais e afetivo-emocionais.

Centradas em aspectos subjetivos e intersubjetivos, as falas dos futuros do-

centes de Ciências sobre a situação atual de sua formação e sobre suas perspec-

tivas de ação revelam que as dimensões relacional e afetivo-emocional cons-

tituem necessidades formativas tanto imediatas quanto futuras. Os modos de 

ser sujeitos docentes e aquilo de que são dotados e capazes de realizar impor-

tam aos licenciandos. Em tempos de novas formas de racionalidade técnica na 

formação docente (PEREIRA, 2014) e em tempos de adoecimento docente nas 

escolas (PEREIRA, 2017), isso traz grandes e novos desafios quando se trata de 

formar docentes de Ciências e Biologia.

Necessidades de formação para diminuir a vulnerabilidade a 
outras instâncias formadoras

Outra pesquisa sobre necessidades formativas de futuros docentes de Ciências 

é a de Evanilson Carvalho Filho (2018). Sua investigação tomou como objeto as 

conexões entre corpos, gêneros e sexualidades na formação inicial de professo-

res(as) de Ciências, com o objetivo de analisar as imagens de futuros(as) docentes 

de Ciências quanto a corpos, gêneros e sexualidades a partir de suas histórias 

de vida. O material empírico foi obtido por meio de entrevistas, gravações de 

grupos focais, registros escritos e observações e a análise do mesmo, inspirou-

-se de elementos da cartografia a partir de Deleuze (2013) e comentadores(as).

Se a base sobre a qual a profissão docente se alicerça é formada por conheci-

mentos de área, teorias pedagógicas e elementos oriundos da atuação docente 

conjugados aos constituintes da história de vida do indivíduo (SELLES, 2000), 

então importa querer investigar elementos de história de vida no sentido de 

contribuir com a formação de docentes de Ciências. Mas o que aparece quando 

perguntamos sobre suas histórias? Descobrimos que tipos de informações que 

podem interessar à docência quando eles(as) nos permitem conhecer suas his-

tórias? No sentido de contribuir com tais perguntas, para visibilizar imagens de 
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corpos, gêneros e sexualidades que emergem das histórias de vida dos sujeitos 

da referida pesquisa, os resultados da pesquisa aqui em tela foram organizados 

em tópicos/temas de escrita – “desterritorializar”, “despalavrear” e “cinema-

tografar” – em torno dos quais tais imagens foram problematizadas. E o que o 

pesquisador encontrou, afinal?

Encontrou docentes envoltos em pensamentos, julgamentos e desejos nem 

sempre desejáveis a quem se lança a ensinar, sobretudo quando se trata de cor-

po, gênero e sexualidade. Encontrou docente assujeitado a um ideal de corpo 

considerado “satisfatório”; docente capaz de perceber que o corpo é alvo de 

lutas em torno da significação, apesar de capturada ela mesma por algumas 

dessas tramas em torno de seu próprio corpo; encontrou, portanto, docentes 

enredados(as) nas mesmas teias de significados sobre corpo que o produzem e 

submetem diariamente (GOELLNER, 2007) e que certamente lhes demandarão 

que saibam problematizá-las em sala de aula. Também encontrou docente que 

simplifica a sexualidade e a reduz ao biológico do corpo; encontrou outro do-

cente que discute a sexualidade em termos de “uma opção”; encontrou, portanto, 

docentes com necessidades de formação acerca do que vem a ser sexualidade, a 

qual ultrapassa o corporal, pois “nela estão envolvidos fantasias, valores, lingua-

gens, rituais, comportamentos, representações mobilizados ou postos em ação 

para expressar desejos e prazeres”. (LOURO, 2007, p. 210) Encontrou docente 

que confessou por muito tempo ter vinculado feminilidade a comprimento do 

cabelo; docente que olha o futuro com otimismo após ser marcada por eventos 

da infância nos quais era associada ao universo masculino; encontrou, portanto, 

docentes cujas relações com estereotipizações de gênero mostram o quanto “[...] 

a constituição de sujeitos e subjetividades nas tramas da performatividade de 

gênero não consiste em um ato singular, mas em processos tortuosos e sempre 

inacabados”. (MAKNAMARA, 2011, p. 45)

Todos esses encontros e achados demandam trabalhar tais necessidades 

formativas de modo que se atente às problematizações que conectam corpo, 

gênero e sexualidade disponíveis em favor do ensino de Ciências. (CARDOSO, 

2016, 2018; FIGUEIREDO; CARDOSO, 2017; MARÍN, 2018a, 2018b; OLIVEIRA, 

2018; SILVA, 2017) Quando não supridas na formação inicial, aquilo que nas 

narrativas dos(as) docentes emerge como essencialismo, interdição, sofrimento 
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ou confusão quanto a corpo, gênero e sexualidade pode, futuramente, em sala 

de aula, traduzir-se em silêncio, dificuldade, intolerância ou opressão quanto a 

modos de relacionamento com conteúdos de ensino, com situações de apren-

dizagem e com meninos e meninas em suas vivências escolares. Afinal, como 

exigir criticidade quanto ao que livros didáticos de Ciências têm trazido sobre 

corpo (REIS, 2017) quando docentes têm dificuldades de entendê-lo como um 

significante que vai além do biológico? Como esperar que saibam posicionar-se 

nos debates sobre sexualidade na escola (OLIVEIRA, 2018) quando ainda há 

indícios de que a confundam com sexo, reprodução humana ou ato sexual? 

Como ser docente de Ciências em meio às vinculações feitas entre sexualidade 

e gênero (SILVA, 2018) quando tais docentes expressam masculinidades e femi-

nilidades nem sempre autorizadas a serem vividas no plural?

Apenas uma das três professoras participantes conseguiu inferir que corpos, 

gêneros e sexualidades tratam-se de elementos conectáveis em suas práticas pe-

dagógicas. Foi a única, dentre os sujeitos da pesquisa, a compreender que, em-

bora com especificidades próprias, são elementos conectáveis. Apesar do foco 

nas necessidades formativas que emergem das histórias de vida e formação, é 

preciso dizer que, também por meio dessas mesmas histórias, puderam ser vis-

lumbrados escapes e possibilidades de atuação em meio à intrincada rede de 

significados sobre tais elementos. Nesse sentido, as narrativas dos sujeitos da 

pesquisa também apontaram para decisões individuais de recusa e rebeldia con-

tra imagens-clichê para corpo, gênero e sexualidade. Tais achados de pesquisa 

também ressaltam que uma licenciatura que não favorece, em sua curriculari-

zação, discussões de temas considerados “excêntricos”, deixa os(as) futuros(as) 

docentes mais vulneráveis a outras instâncias formadoras.

Necessidades formativas quanto aos cenários de formação 
e de atuação docente

A terceira pesquisa aqui apresentada é a de Daiane Dantas (2018). Sua in-

vestigação incidiu sobre aproximações e distanciamentos entre as necessida-

des formativas de futuros professores de Ciências bolsistas e não bolsistas do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid). Tais docentes, 
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pibidianos ou não, eram estudantes participantes de três cursos de licenciatura 

– Biologia, Física e Química – em uma universidade pública. Daiane valeu-se de 

entrevistas narrativas, conforme Schütze (2010), tratadas pela técnica da análise 

compreensivo-interpretativa. Ao tentar compreender se vivências anteriores à 

universidade tinham relação com o ingresso nela e também com o Pibid, foram 

levantadas interessantes questões a partir de elementos das histórias de vida e 

de escolarização de licenciandos bolsistas e não bolsistas. Suas trajetórias de 

formação não se delineiam da mesma forma, desde a escolha pela licenciatura 

até a concretização da formação inicial.

Parece haver um “atravessamento de classe” tanto quando se trata de optar 

pela licenciatura quanto quando se trata de ingressar no programa de iniciação 

à docência: licenciandos(as) – bolsistas ou não – com pior situação econômica 

familiar tendem a ser mais apoiados(as) a decidir pela docência; mas, uma vez 

na licenciatura, quando se trata de conseguir ingressar no Pibid, são maioria 

aqueles(as) que tiveram melhores condições econômicas e de escolarização, pre-

cisamente os(as) menos apoiados(as) a ingressar na licenciatura. Tais resultados 

confirmam o que Gatti e demais autores (2010) falam quanto à relação entre 

atratividade da carreira docente e classe social – maior tendência de escolha da 

docência por estudantes socioeconomicamente vulneráveis –, mas complexifi-

cam a questão quanto à construção da formação internamente às licenciaturas 

e seus rebatimentos em necessidades formativas.

Classe social e seus “efeitos indiretos” (CHARLOT, 2005) na trajetória de es-

colarização básica também se mostraram, nesta pesquisa, fundamentais na de-

senvoltura dos estudantes internamente à licenciatura. Logo, tempo disponível 

para vivenciar a universidade, engajamento em projetos de ensino e de pesquisa 

voltados à docência, maior tempo na condição de bolsista, disponibilidade para 

planejamentos e execuções de projetos e atividades nas escolas – elementos que 

apareceram diferencialmente nas narrativas de bolsistas e não bolsistas sobre 

sua formação – são alguns dos aspectos nas relações entre formação inicial e 

necessidades formativas que exigem mais estudos.

As necessidades formativas dos futuros docentes de Ciências, nessa pesquisa, 

também são discutidas em termos de expectativas de atuação futura, atentando 

a possíveis diferenças nas necessidades de formação a depender da participação 
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ou não no Pibid. Quando perguntados(as) sobre diferentes aspectos de suas ne-

cessidades formativas ao longo da formação na licenciatura, os(as) participantes 

da pesquisa tendiam a vincular tais necessidades a um modelo de formação que 

espera muito de disciplinas, que acredita muito na disponibilização de conhe-

cimentos pelas disciplinas da organização curricular de seus respectivos cursos. 

Contudo, ver essa vinculação restrita à discussão – já bastante repisada – sobre 

privilégios de disciplinas específicas em detrimento das chamadas “disciplinas 

pedagógicas” é insuficiente.

O cerne da discussão aqui está, quaisquer que sejam os componentes curri-

culares e a despeito de hierarquizações entre eles, na centralidade que aqueles 

sujeitos – tanto quem participa de projetos de iniciação à docência quanto quem 

cursa estágios de formação de docentes – atribuem a disciplinas na esperança de 

que lhes ajudem a ensinar bem. Tal expectativa expressa um entendimento de 

formação muito atrelado ao modelo da racionalidade técnica,3 dentro do qual 

é conferida centralidade a disciplinas e a especialistas como garantidores de 

preparo instrumental prévio entendido como necessário à boa docência. Essa 

expectativa – ou a possibilidade de decepção que ela traz – é ainda mais grave 

quando se considera que “a formação no âmbito de uma licenciatura não se 

situa apenas no plano geral de uma preparação acadêmica, mas também, mo-

bilizando saberes oriundos de diversas fontes”. (VILELA; SELLES; ANDRADE, 

2013, p. 46) Ao final de seus cursos, licenciandos parecem não ter conseguido, 

ainda, construir convicções quanto a tais aspectos.

O atravessamento de classe não explica, contudo, um dado preocupante nas 

narrativas de bolsistas e de não bolsistas. Tanto ao relembrarem suas vivências 

escolares quanto ao projetarem perspectivas de ações futuras, os(as) participan-

tes da pesquisa reiteraram senso comum sobre qualidade da educação escolar, 

sendo incapazes de desfazer-se de visões estereotipadas, sobretudo acerca das 

escolas públicas. Suas descrenças no ensino público são acionadas quando fa-

lam de desvalorização da profissão, violência no âmbito escolar, indisciplina de 

alunos, falta de estrutura, baixos salários e muito trabalho. Como necessidade 

3 Sobre modelos na formação docente em Ciências, ver: cf. Ayres e Selles (2012); Ayres (2006); e Chaves 
(2000).
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formativa, o combate às visões simplistas sobre ensino (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 

2001), a nosso ver, fica bastante comprometido quando esses conceitos sobre es-

colas e educação escolar permanecem. Mais que isso, se dentre licenciandos(as) 

tem prevalecido uma visão estereotipada acerca da escola pública e se, dentre 

bolsistas ou não, há queixas sobre a formação propiciada pelos estágios super-

visionados nas licenciaturas, parece haver uma necessidade formativa posta da 

seguinte forma: ou os estágios estariam reiterando visões simplistas de escola 

pública, ou a formação propiciada por estágios e pelo Pibid tem sido incapaz 

de fazer superar a visão estereotipada sobre aquela instituição. (DANTAS, 2018)

Daiane conclui que as necessidades formativas entre bolsistas e não bolsistas 

mais se entrecruzam que se opõem. Sintetizando os resultados de sua pesquisa, 

não há tantos distanciamentos quantos se quer fazer existir entre as trajetórias 

de formação e as necessidades formativas de futuros docentes de Ciências pi-

bidianos e não-pibidianos. No ano em que Daiane ingressa em seu mestrado, 

tivemos a tese de doutorado de Gimenes (2016, p. 8), cujas considerações são 

também bastante impactantes: “o sucesso do PIBID só se realiza devido ao fra-

casso histórico da licenciatura”, conclui. Anos antes, Gimenes e Pimenta (2013) 

já haviam alertado para o prevalente tom de otimismo relativo ao Pibid em pu-

blicações sobre o programa. Em outras palavras, a pesquisa de Daiane mostrou 

que a todo esse otimismo e à positivação comumente atribuída ao Pibid cor-

respondem contrapartidas mais modestas do programa, sobretudo em termos 

das necessidades formativas que podem restar entre bolsistas e não bolsistas ao 

final de seus cursos de licenciatura.

NARRATIVAS (AUTO)BIOGRÁFICAS: POR OUTRAS 
PESQUISAS NA FORMAÇÃO DOCENTE EM CIÊNCIAS

As narrativas de escolarização dos sujeitos participantes das pesquisas aqui 

apresentadas apontam que há fortes relações entre momentos, eventos, etapas 

e processos que eles vivenciam e o modo como isso pode vir a interferir em sua 

atuação docente. As vivências acadêmicas na licenciatura também são conec-

tadas às histórias de vida dos(as) licenciandos(as), com destaque para barreiras 

sociais, para formas de relacionamento com a escola e a escolarização e para 
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formas de relacionamento com a própria licenciatura. Entendemos que tanto 

o levantamento de necessidades formativas – naquilo que podem dificultar 

futuras atuações docentes – quanto as possibilidades de escapes – naquilo que 

potencializam as futuras atuações – que emergem das histórias de vida e forma-

ção reforçam o potencial heurístico das pesquisas (auto)biográficas na formação 

docente em Ciências.

Dos trabalhos aqui comentados sobressaem três grandes frentes de necessi-

dades formativas que emergiram das narrativas (auto)biográficas de docentes de 

Ciências em formação inicial: necessidades quanto a aspectos relacionais e afe-

tivo-emocionais na licenciatura; quanto aos cenários de formação e de atuação 

docente; e quanto à possibilidade de diminuição da vulnerabilidade a outras 

instâncias formadoras. Tais carências apontam para necessidades de formação 

que estão entre: o que é reconhecido como passível de ser extraído da forma-

ção, em prol da atuação – aquilo que a formação inicial poderia e, às vezes, tem 

conseguido proporcionar; e o que é reconhecido como demandado à forma-

ção por ser legitimado pelas histórias de vida e formação dos sujeitos – aquilo 

que os sujeitos querem convocar a formação inicial a suprir. São necessidades 

formativas de futuros docentes de Ciências que, em síntese, dizem sobre como 

esses se relacionam com realidades de formação e de atuação naquilo que têm 

sido convocados a ser, estar e fazer em nome da docência.

Graças aos principais achados sobre as necessidades formativas dos sujeitos 

das pesquisas aqui discutidas, tenho arriscado dizer que estamos, em sentido 

foucaultiano, diante de um imenso dispositivo,4 um “dispositivo pedagógico da 

iniciação à docência”, que tem como território privilegiado de sua atualização 

o Pibid – para falar somente de um desses territórios. O Pibid estaria concor-

rendo para essa atualização, sobretudo – mas não somente – por meio de uma 

4 Dispositivo é um termo decisivo no pensamento foucaultiano. (AGAMBEN, 2009) “Um dispositivo 
dispõe algo em uma organização peculiar, dentro de uma racionalidade particular” (MAKNAMARA, 
2011, p. 69), é uma rede cuja composição trabalha a favor de efeitos específicos de poder. Portanto, 
um dispositivo pedagógico cuida da aprendizagem calculada dos efeitos desejados no âmbito de uma 
racionalidade atrelada a determinado dispositivo, ensina indivíduos a tornarem-se sujeitos dotados 
daquilo que o poder quer. (MAKNAMARA, 2011)
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tecnologia5 de fetichização da iniciação à docência, fundamental para redefinir 

o aceitável e o desejável quanto a escolas, docência e formação em nossos dias. 

Também com as supracitadas pesquisas, vejo essa tecnologia em operação com 

a ajuda de pelo menos dois mecanismos:6 um de negativização da formação 

e atuação docente; e um de positivação do programa. O primeiro mecanismo 

funciona reforçando a ideia do arcaísmo e da precariedade da formação e da 

atuação docentes, preparando o terreno para o segundo mecanismo. Este, ode 

positivação do programa, por sua vez, atua traduzindo a satisfação gerada pelo 

Pibid em sinônimo de acontecimento pedagógico, de experiência formativa 

exitosa e excepcional, ou mesmo de garantia de formação desejada.

Obviamente, tudo isso não significa dizer que o Pibid ou outros programas 

e projetos de ensino não são importantes, mas, sobretudo, que são necessárias 

e bem-vindas outras pesquisas que possam dizer sobre a capacidade e produ-

tividade7 de instâncias de formação docente em reforçar, articular e produzir 

significados sobre a docência, a escola e a formação. No sentido desses dizeres, 

trata-se, por exemplo, de exercitar explorar as falas de docentes em formação sob 

outras bases teórico-metodológicas: seja para estimulá-los a outros ditos, diante 

de outras perguntas, e escutá-los a partir de problematizações com ferramentas 

conceituais diferentes daquelas já utilizadas; seja para olhá-los com lentes dis-

tintas daquelas já utilizadas para nos fazer ver o que nos disseram e nos fizeram 

saber sobre sua formação. Se, conforme pode ser visto em Marandino (2008, 

p. 180), a formação de professores para o ensino de Ciências carece de “uma in-

tegração maior entre as diversas áreas das ciências naturais, sociais, humanas, 

5 Tecnologia é a resultante das forças acionadas no discurso para que saber e poder produzam-se e 
retroalimentem-se mutuamente em uma modulação particular de poder – poder pastoral, poder 
disciplinar, biopolítica etc –, observado pelas diferentes técnicas e mecanismos que trabalham a seu 
favor. Tecnologias são da ordem da finalidade do poder. (MAKNAMARA, 2014)

6 Mecanismo é o elemento discursivo que retrata a operacionalização da tecnologia, o funcionamento 
das engrenagens de poder: um mecanismo explicita aquilo que o poder fará para chegar onde quer. 
Mecanismos são da ordem do processamento do poder. (MAKNAMARA, 2014)

7 Para tanto, seria interessante chegar ao nível das eventuais técnicas das quais se vale. Técnicas são 
operadores de poder, exprimem a porção mais direta, incisiva e factual da própria relação de poder: 
são o instrumental por meio do qual “a coisa acontece”, são da ordem do efeito/resultado do poder. 
(MAKNAMARA, 2014)
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artísticas, matemáticas, da linguagem, etc.”, por que integrações oriundas de 

aportes variados não valeriam também para as pesquisas nesse campo?

Por fim, antes de chegar às conclusões deste artigo, é preciso destacar outro 

aspecto em comum aos três trabalhos aqui discutidos e que, de partida em seus 

textos, também potencializa o estudo de necessidades formativas docentes sob 

perspectiva (auto)biográfica. Trata-se do princípio deontológico das pesquisas 

(auto)biográficas relacionado à escrita sobre a própria história de vida e forma-

ção, já que a reflexividade autobiográfica propicia a possibilidade de abertura 

e escuta a outras histórias de formação. (PASSEGGI, 2011b)

Da concepção à execução, as investigações aqui apresentadas realizam vá-

rios exercícios de implicação pessoal no sentido de atender a esse princípio e 

de deixá-lo visível em seus respectivos textos. Desde o início de suas produções, 

os(as) pesquisadores(as) fazem um recorte de suas histórias de vida e formação, 

situando possíveis leitores(as) quanto às relações de suas trajetórias com suas 

escolhas profissionais e de pesquisa. Esse recorte é revelador de importantes 

necessidades formativas – aqui, menos no sentido do que lhes falta como do-

centes e mais no sentido do que conseguiram alcançar e que tem lhes permitido 

potencializar sua atuação. Os(as) pesquisadores(as), também na seção metodo-

lógica de suas investigações, apresentam como se deu sua aproximação com 

as pesquisas (auto)biográficas e como percebem a relação entre sua história 

de formação e os primórdios de seus questionamentos de pesquisa. Ademais, 

ao longo dos capítulos analíticos de seus trabalhos, também incluem aspectos 

autobiográficos para falar sobre seus próprios desafios no ensino de Ciências, 

suas formas de dialogar com seus objetos e com seus pares de profissão. Isso 

importa porque tal exercício não apenas visibiliza necessidades de formação 

de quem está a pesquisar – o que não é pouco –, mas também porque favorece 

outras formas de relação com a empiria e, portanto, a outros possíveis na pro-

dução de resultados de pesquisa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A formação de um(a) docente, como prática social que é, pode ocorrer me-

diante diferentes contextos, cenários, conteúdos, convicções, finalidades, 
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encaminhamentos teórico-metodológicos e sujeitos. No Brasil, se falamos so-

mente da formação inicial, são múltiplos os referenciais, as políticas e práticas 

filtradas e traduzidas de diferentes modos em prol dessa formação. Acontece 

que, durante muitos anos, acostumou-se a pensar e a executar a formação de 

professores(as) de acordo com uma perspectiva heterônoma: a partir de lugares 

de autoridade meticulosamente arquitetados lhes dizíamos – e assim alguns ain-

da insistem em fazer – o que era legítimo ensinar, como deveriam encaminhar 

suas práticas pedagógicas e qual seria a formação mais adequada para tanto. Ao 

colocar os(as) docentes no centro desse debate e conferir centralidade às suas 

vozes acerca de sua própria formação, dentre aspectos já conhecidos sobre suas 

necessidades formativas podem também emergir, se não elementos insuspei-

tos até então, pelo menos novas formas de acessá-los e/ou de problematizá-los.

É certo que as investigações aqui apresentadas não se localizam nos terri-

tórios usualmente mais frequentados das pesquisas sobre necessidades de for-

mação docente em Ciências. Mas a pertinência das pesquisas (auto)biográficas 

para a formação docente em nessa área aumenta quando somos lembrados de 

que “nós, professores de Ciências, não só carecemos de uma formação adequa-

da, mas não somos sequer conscientes das nossas insuficiências”. (CARVALHO; 

GIL-PÉREZ, 2001, p. 15) Ora, mesmo concordando que há dificuldades em co-

nhecermos nossas insuficiências, por que essa consciência só poderia vir de fora, 

desencadeada por motivação extrínseca, projetada por especialistas, desenvol-

vida em “capacitações”, materializada por formadores(as), assumida por docen-

tes supostamente incapazes de conhecer e tomar partido sobre as necessidades 

decorrentes de seu trabalho?

Compreendo que as formas com as quais se lida com uma necessidade forma-

tiva têm relação com os modos com os quais ela é acessada e dada a ser conheci-

da, daí também as contrapartidas que pesquisas (auto)biográficas têm fornecido 

em prol da formação docente em Ciências. Por serem entendidas como pesqui-

sas-formação, elas deslocam a centralidade da formação de uma exterioridade 

institucional, disciplinar e instrumentalizante para um movimento formativo 

no qual docentes posicionam-se como sujeitos aprendentes. Nesse movimento, 

aprendem a verbalizar suas experiências, a comunicá-las e a estabelecer rela-

ções com as experimentações e teorizações de seus pares; aprendem a refletir e 
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a atribuir sentidos ao próprio processo de conscientização de si, a integrá-lo às 

práticas e a atentar ao que é constitutivo dessa epistemologia do aprendente. 

(MAKNAMARA, 2015) Além disso, o exercício de implicação pessoal demandado 

pelas pesquisas (auto)biográficas da concepção à materialização de pesquisas-for-

mação também se revela importante quando se trata de pesquisar necessidades 

formativas docentes. Possibilita ver tanto as necessidades de formação de quem 

pesquisa quanto conduz a outras formas de relação com o material empírico, o 

que se reverte em outras possibilidades de produção na área.

Por fim, vale destacar que, quando os modos de ser sujeitos docentes e aquilo 

de que são dotados e capazes de realizar passam a importar a futuros professo-

res e professoras, emergem grandes e novos desafios quando se trata de formar 

e de pesquisar sua formação. Está-se a demandar referenciais que subsidiem in-

vestigações sobre modos de ser e estar na docência, que dêem respostas sobre 

como capacidades passam a ser vistas como desejáveis e necessárias, que tratem 

da produção de verdades sobre a formação e a atuação docente – em Ciências 

ou em outras disciplinas escolares. As pesquisas (auto)biográficas, sendo instân-

cias privilegiadas quanto a modos de ver e de dizer a docência, também podem 

constituir fontes para a investigação de narrativas em que não apenas se conta 

sobre a docência, mas também termina por ser produzida. Nesse sentido, tais 

pesquisas igualmente podem favorecer a abertura e a multiplicação de proces-

sos de significação da docência em Ciências.
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EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTE E LAZER 
NO PPGE/UFBA: FUNDAMENTOS 
TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA 
PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO LEPEL

CELI NELZA ZULKE TAFFAREL
CLÁUDIO DE LIRA SANTOS JÚNIOR
MÁRCIA MORSCHBACHER

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O grupo Linha de Estudo e Pesquisa em Educação Física & Esporte e Lazer (Lepel), 

da Faculdade de Educação (Faced) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), foi 

institucionalizado a partir de março de 2000.1 O trabalho do Lepel está orien-

tado por uma pesquisa matricial, de base teórica-metodológica marxista, orga-

nizada a partir de uma matriz de problemas e da análise crítica da realidade 

concreta sobre a cultura corporal. Tem suas origens no grupo Laboratório de 

Observações e Estudos Descritivos em Educação Física, Esporte e Lazer (Loedefe), 

do Departamento de Educação Física (DEF) do Centro de Ciências da Saúde 

1 Ver em: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2875.
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da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), criado em 1994. (CHAVES; 

GAMBOA; TAFFAREL, 2003, 2011)

Buscamos respostas a perguntas científicas. Algumas delas nos acompa-

nham (TAFFAREL, 1997) durante anos, porque a resposta não é simples, exige 

apreender o objeto em seu movimento histórico e suas múltiplas determina-

ções; outras foram colocadas ao longo da história, têm sido respondidas por 

vários autores e podem ser localizadas nas proposições/concepções pedagógi-

cas a respeito da “Atividade Física e Saúde” (GUEDES; GUEDES, 1993), da ideia 

“Desenvolvimentista” (TANI, 2008), da “Pedagogia do Movimento Humano” 

(HILDEBRANDT-STRAMANN, 1986), da “Construtivista com ênfase na psico-

genética” (FREIRE, 1997), da “Crítico-emancipatória” (KUNZ, 1991), da “Crítico 

superadora” (COLETIVO DE AUTORES, 1992), entre outras.

A partir da utilização de uma rigorosa matriz de análise as pesquisas são rea-

lizadas. Essa matriz contempla: as referências; as necessidades que originaram 

tais abordagens/concepções; seus pontos de partida; seus problemas científicos; 

a delimitação da área de estudo; a delimitação de seu objeto; a definição do que 

são seus objetivos; a função social das instituições nas quais está inserida, em 

especial a função social da escola; o objeto do currículo; a proposta de conteú-

dos a serem tratados na escolarização; o conteúdo proposto para o processo de 

transmissão-assimilação do conhecimento; a contradição entre ensino e aprendi-

zagem; o planejamento e sua referência na tríade conteúdo-forma-destinatário; 

as propostas quanto a conteúdo-método, objetivos-avaliação, tempo-espaços para 

o trabalho educativo; a resposta a perguntas sobre a articulação interna entre o 

que se ensina, como, quando e para quem se ensina; as concepção de ser humano 

e seu desenvolvimento; a concepção de sociedade enquanto modo de produção 

da vida e suas leis; projeto histórico; projeto de escolarização; e as concepções e 

responsabilidades de professores e demais destinatários. Essas análises estão em 

curso e são motivos de dissertações e teses, conforme apresentaremos a seguir.

Compõem, também, a matriz de problemas aqueles relacionados à formação 

de professores, em especial da Educação Física e, posteriormente, formação de 

professores para a Educação do Campo – estudos que se desdobraram a partir da 

tese de doutoramento de Taffarel (1993). Compõem a matriz, ainda, os estudos 

do campo da Epistemologia, da teoria do conhecimento. Nesse sentido, o Lepel 
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cultivou em seu interior o grupo de Epistemologia da Educação Física (Epistef ). 

Este foi estruturado a partir de estudos de pós-doutoramento da professora Dr.ª 

Márcia Chaves-Gamboa e, dos estudos de doutorado e pós-doutorado da pro-

fessora Dr.ª Kátia Oliver de Sá, sob supervisão da coordenação do Lepel e com 

a colaboração do professor Dr. Silvio Sanchez Gamboa. Por fim, outro âmbito 

de problemas levantados para investigações decorre das políticas públicas de 

Estado e de governo que tratam da educação e da Educação Física. Pesquisas 

desenvolvidas a partir da realidade concreta no que diz respeito à institucio-

nalização, regulamentação, estabelecimento de programas, projetos e ações 

concretas nos âmbitos das políticas educacionais, com ênfase na Educação do 

Campo e nas políticas no âmbito da Educação Física e Esporte, levam em con-

sideração que os objetos delimitados estão inseridos em um determinado grau 

de desenvolvimento das relações de produção e reprodução da vida, a saber, o 

modo de produção capitalista.

O fato de pesquisarmos torna possível a transmissão-assimilação de conhe-

cimentos científicos para os estudantes de graduação e pós-graduação, consi-

derando teorias existentes, mas, também formulações teóricas que são desen-

volvidas através de dissertações e teses que tratam cientificamente da Educação 

Física, Esporte e Lazer. Além de oferecer disciplinas nos cursos de graduação 

em Educação Física e Pedagogia, e na pós-graduação em Educação, o Lepel ofe-

rece cursos de aperfeiçoamento e especialização com base na teoria marxista, 

Pedagogia Socialista e, em especial, com base na Pedagogia Histórico-crítica. O 

foco dos estudos teórico-metodológicos para embasar a pesquisa é a teoria do 

conhecimento materialista histórico-dialética. Isso pode ser constatado no es-

forço do coletivo do Lepel para produzir conhecimento, realizar Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCCs), monografias, dissertações e teses considerando as 

problemáticas do trabalho pedagógico, da formação de professores, da produ-

ção do conhecimento e das políticas públicas.

A delimitação desses âmbitos da pesquisa decorre dos estudos sobre como 

nos tornamos seres humanos (ontologia) pelo trabalho (atividade vital huma-

na), pela apropriação do conhecimento, da cultura e seus signos (capacidade 

cognoscitiva), nos formando em dadas relações de produção e reprodução da 

vida (economia política), em que nos organizamos para garantir as condições 
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materiais de existência, desde as formas mais simples, para produzir alimentos 

e nos reproduzirmos, até as mais complexas – que, em última instância, repre-

sentam o Estado burguês e suas formas, de estado de exceção, autoritário, ao 

bonapartismo, ao Estado fascista, nazista até o estado democrático de direito – 

através do estabelecimento das relações entre trabalho e capital, que constituem 

a base material da sociedade, sob a qual se ergue uma superestrutura jurídica, 

ideológica e política. Tanto a base material quanto a superestrutura estão em 

permanente disputa entre classes antagônicas.

Quando nos perguntamos sobre o atual desenvolvimento da sociedade, veri-

ficamos pelos fatos que as forças produtivas no capitalismo – trabalho-trabalha-

dor-natureza-meios de produção, conhecimento científico e tecnológico, mer-

cadorias e serviços produzidos em dadas relações de produção e troca social –,  

nos séculos XVIII e XIX, estavam em pleno desenvolvimento. No início do sécu-

lo XX, constatamos que as forças produtivas deixaram de crescer e as relações 

de produção agudizaram suas contradições. (TROTSKY, 2018) Nem burguesia 

e nem os seus aliados conseguem saídas para as crises que se instalam, fazem 

baixar taxas de lucro e fomentam o nazismo e o fascismo na Europa enquanto 

formas de governo e de políticas de Estado, assim como o desenvolvimento de 

políticas recessivas que visam rebaixar o valor da força de trabalho. Mesmo recor-

rendo a guerras, como foram a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e a Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945), a burguesia não abriu, não abre e nem abrirá uma 

perspectiva superadora das contradições que estão destruindo o planeta. O que 

constatamos é que, desde a década de 1970, temos um processo cuja sequência 

é: crises do imperialismo, em especial o norte-americano, e aplicação de políti-

cas de ajustes para recompor as taxas de acumulação, que contribuem para que 

se tenham novas crises, ainda mais insuportáveis e avassaladoras. (MONTORO, 

2014) Expressa-se, nesse sentido, a sequência crise-ajuste-crise, que demonstra o 

caráter do estágio imperialista de desenvolvimento do modo de produção capi-

talista. Em pleno século XXI, as forças produtivas estão sendo aniquiladas por 

forças destrutivas. (MONTORO, 2014) Para manter taxas de lucros, estão sendo 

devastados o meio ambiente, o trabalho humano, o trabalhador, suas conquis-

tas, seus direitos e, por contradições inerentes à produção social e apropriação 

privada, essa ação está levando a própria humanidade e o planeta à destruição. 
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Montoro (2014, p. 369-542) demonstra os resultados econômicos, sociais e polí-

ticos. Afirma que os resultados imediatos dos ajustes estruturais, ajustes fiscais, 

são destruição econômica, regressão social e questionamento da democracia. É 

disso que se trata neste momento histórico no Brasil. E a isso estamos sujeitos 

enquanto produtores do conhecimento científico, formadores de professores 

e profissionais que têm como objeto de seu trabalho a cultura corporal e que 

atuam em campos de trabalho que ora se expandem, ora se retraem. Esses cam-

pos mantêm uma regularidade: em todos eles, seja no sistema educacional, de 

saúde, esportivo de alto rendimento, políticas públicas, privado ou público, 

sempre teremos alguém que ensina e algo a ensinar com determinados métodos, 

em determinados espaços educativos, com determinadas finalidades e tempos 

pedagógicos, a destinatários que buscam satisfazer suas necessidades de apro-

priação da cultura corporal, lhe atribuindo sentidos e significados.

Nas seções seguintes, trataremos de demonstrar, através da análise empí-

rica, a relevância social dos estudos, o método de abordar as perguntas cientí-

ficas quanto às respostas elaboradas a partir da investigação, que nos permite 

reconhecer a nossa contribuição no avanço teórico da área da Educação Física.

OS FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS: A DEFESA 
DO MARXISMO

Nesta seção, apresentamos o marxismo como base teórico-metodológica para 

a área da Educação Física, reconhecendo as suas possibilidades para a inteligi-

bilidade do real e para ação humana (práxis).

A inteligibilidade do real consiste em uma necessidade histórica dos seres 

humanos, condição e consequência do ininterrupto processo de produção e 

reprodução da vida e conteúdo do processo de humanização. A base de todo 

o conhecimento já produzido pela humanidade é a realidade, ainda que o co-

nhecimento se expresse historicamente de diferentes formas e conteúdos e com 

distintas possibilidades de refletir esta realidade de acordo com os modos de 

produção da existência em cada época – conhecimento mitológico, religioso, 

de senso comum, filosófico e científico.
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Ao produzir a existência em patamares qualitativamente superiores – de-

senvolvimento das forças produtivas e das relações de produção –, alteram-se a 

forma e o conteúdo do conhecimento da realidade e, assim, os seres humanos 

alcançam a forma científica do conhecimento. Uma das preocupações da hu-

manidade no que tange à cognoscibilidade da realidade diz respeito ao método 

a partir do qual o conhecimento é produzido – suas concepções subjacentes, 

sua possibilidade de oferecer instrumentos de pensamento para a apreensão 

do real, a correspondência do conhecimento produzido com a realidade etc. 

(ANDERY et al., 2012)

No interior da luta de classes no modo de produção capitalista, a partir da 

economia inglesa, da filosofia hegeliana e do socialismo francês (LÊNIN, 2001), 

Marx e Engels desenvolvem no século XIX uma teoria assentada na unidade do 

materialismo com a dialética – o marxismo.

Considerando que os métodos para a inteligibilidade da realidade radicam 

em concepções de realidade/sociedade, de ser humano e de conhecimento, a 

partir das quais podemos “extrair” determinada lógica e procedimentos para a 

produção do conhecimento científico, passamos a expor de maneira sintética 

essas concepções a fim de apresentar os elementos teórico-metodológicos que 

explicam nossa defesa do marxismo como base/fundamento para a área da 

Educação Física no que tange ao trabalho pedagógico, à formação de professo-

res, às políticas públicas e à produção do conhecimento.

Uma primeira questão a destacarmos, a partir da qual as concepções de ser 

humano, realidade e conhecimento serão desenvolvidas em nossa exposição, 

diz respeito à unidade entre materialismo e dialética, presente no marxismo.

Em um acerto de contas com as tradições filosóficas idealista (dialética, de 

Hegel, e não dialética) e materialista (o “velho materialismo”), Marx e Engels 

elaboram um sistema explicativo da realidade – que é também método – que 

se fundamenta em uma nova ontologia e, concomitantemente, em uma gnosio-

logia distinta das tradicionais abordagens teóricas sobre a capacidade humana 

de conhecer a realidade. O ser e o pensar, a partir do arcabouço do marxismo, 

são apreendidos na unidade dialética que materialmente constituem e na qual 

o viver é constantemente realizado.
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Em contraste com o “velho materialismo”, Marx, nas “Teses sobre Feuerbach”, 

refere-se ao “novo” materialismo. Os limites do antigo, apontados por Engels 

(1985b), residem no fato de que: era predominantemente mecânico – em relação 

ao desenvolvimento das ciências da natureza, que teve maior desenvolvimento da 

mecânica em detrimento da Biologia, da Química etc. – e era incapaz de apreen-

der o mundo como processo, “como uma matéria compreendida numa continua-

da formação [Fortbildung] histórica”. (ENGELS, 1985b, p. 392) Anteriormente, 

Marx, nas “Teses sobre Feuerbach”, apontara que o “principal defeito de todo o 

materialismo existente até agora (o de Feuerbach incluído)” era que a realidade 

era apreendida unicamente sob a “forma do objeto [Gegenstand] ou da contem-
plação”, despedindo-se, portanto, a prática humana como componente e como 

agente desta realidade e da sua transformação material. (MARX, 1982, p. 1)

O materialismo novo incorpora a dialética como processo objetivo, consti-

tutivo da materialidade do ser e assume, também, a atividade humana como 

componente objetivo que intervém na configuração e reconfiguração do ser. De 

acordo com Engels (1985b, p. 407, grifo do autor), com a apreensão da dialética 

a partir do horizonte ontológico materialista, o mundo:

[...] não é de apreender como um complexo de coisas prontas, mas como um 
complexo de processos, onde as coisas, aparentemente estáveis, não passam 
menos do que as imagens de pensamento delas na nossa cabeça – os conceitos 
– por uma ininterrupta mudança do devir e do perecer, na qual, em toda a 
aparente casualidade, e apesar de todo o retrocesso momentâneo, se impõe 
finalmente um desenvolvimento progressivo.

Com base nessa concepção de realidade, o ser humano é definido como um 

ser social, unidade do biológico e do social em que o segundo incorpora o pri-

meiro. Os seres humanos humanizam-se pelo ato de produzir e de reproduzir a 

sua existência – o trabalho como atividade vital humana e atividade consciente 

orientada a uma finalidade (MARX, 1990) –, ato histórico que é repetido inin-

terruptamente pelas diferentes gerações como condição de sua sobrevivência 

e da produção do gênero humano. (MARX, 2010; MARX; ENGELS, 2007) A rea-

lidade, portanto, em um registro materialista histórico-dialético, não pode ser 
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concebida apartada da atividade humana – o trabalho –, incluindo-se a questão 

do projeto histórico – superação da sociedade de classes.

Ao produzir sua existência, os seres humanos produzem uma realidade hu-

manizada pela sua atividade e, nesse processo, humanizam-se. (MARX, 1990) 

Tem-se um processo dialético entre objetivação e apropriação:

[...] o ser humano apropria-se da natureza objetivando-se nela em sua ativida-
de social. Sem a apropriação da natureza, não haveria a criação da realidade 
humana, não haveria a objetivação do ser humano. Sem objetivar-se por 
meio de sua atividade, o ser humano não pode se apropriar humanamente 
da natureza. (DUARTE, 2013, p. 32)

O “mundo humano” produzido pela humanidade necessita ser transmitido 

às novas gerações e, com a complexificação do modo de produzir e reproduzir 

a vida, nomeadamente a partir do capitalismo, a educação escolar é convertida 

em forma predominante de educação das novas gerações. (SAVIANI, 2008) Nesse 

sentido, a afirmação da natureza social do ser humano confere à aprendizagem 

e ao ensino um papel destacado (MARTINS, 2016) – aspectos que a psicologia 

histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítico aprofundam cientificamente 

a partir do marxismo.

As formas mais desenvolvidas de conhecimento da realidade (as ciências) 

resultam do desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção 

(modo de produção), posto que conhecer a realidade em um patamar superior, 

captando a sua essência, configura-se como uma necessidade objetiva. Nesse 

sentido, concebemos a ciência como atividade humana (portanto, intencional) 

realizada com a finalidade de conhecer o mundo – refletir a realidade material 

no pensamento – e nele intervir de acordo com as condições materiais que os 

seres humanos tanto recebem como legado das gerações anteriores quanto pro-

duzem de acordo com as necessidades determinadas por essas condições. É ati-

vidade socialmente determinada e historicamente desenvolvida, o reflexo das 

necessidades materiais humanas e do modo como essas necessidades são prática 

e materialmente produzidas e providas em profunda conexão com um deter-

minado grau de desenvolvimento das forças produtivas e das relações de pro-

dução. Essa questão é fundamental para que possamos explicar, no capitalismo, 
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a conversão da ciência em força produtiva e o seu caráter contraditório nesse 

modo de produção – expresso na humanização e na alienação.

A penetração racional gradativamente mais profunda na realidade, propi-

ciada pela ciência, é componente fundamental para a determinação do grau 

de perenidade e de alcance da ação humana sobre a realidade, seja na imedia-

tez da manutenção da existência ou no revolucionamento das condições em 

que o modo de produzir e reproduzir a vida se dá. Em suma, o conhecimento, 

enquanto função do pensar – função mais elevada da “matéria organizada de 

determinada maneira” (LÊNIN, 1982, p. 41) –, exerce um papel de mediação no 

processo de produção e reprodução da vida entre a realidade material e a ação 

humana de transformação dessa realidade.

Cabe ao empreendimento científico, portanto, refletir a realidade concreta 

no pensamento; “o ideal [das Ideelle] não é senão o material transposto e tra-

duzido na cabeça do homem” (MARX, 1990, p. 22): “A investigação tem de se 

apropriar do material em pormenor, de analisar as suas diversas formas de de-

senvolvimento e de seguir a pista do seu vínculo interno. Somente depois de 

completado este trabalho pode o movimento real ser exposto em conformida-

de”. (MARX, 1990, p. 21)

A realidade existe fora e independente da consciência humana e encon-

tra-se em incessante movimento – nexos, relações e processos. O concreto é o 

ponto de partida e de chegada do conhecimento em perspectiva materialista 

dialética e histórica, pois o real é concreto e cabe ao ser humano reproduzi-lo 

no pensamento:

O concreto é concreto, porque é síntese de muitas determinações, isto é, 
unidade do diverso. Por isso, o concreto aparece no pensamento como o 
processo de síntese, como resultado, não como ponto de partida, embora 
seja o verdadeiro ponto de partida e, ponto de partida da intuição e da re-
presentação. [...] enquanto o método que consiste em elevar-se do abstrato ao 
concreto não é senão a maneira de proceder do pensamento para se apropriar 
do concreto, para reproduzi-lo mentalmente como coisa concreta. Porém, 
isso não é, de nenhum modo, o processo da gênese do próprio concreto. 
(MARX, 2008, p. 258-259)
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Essas questões permitem-nos sustentar o marxismo como base teórica funda-

mental para o desenvolvimento científico e profissional da Educação Física, na 

medida em que esta demanda a reflexão rigorosa, radical e de conjunto (SAVIANI, 

2009) acerca das problemáticas significativas da área – aqui identificadas no 

trabalho pedagógico, na formação de professores, nas políticas públicas e na 

produção do conhecimento. Na medida em que o marxismo, como ferramenta 

de pensamento, permite apreender essas problemáticas na sua concreticidade, 

radicalidade – indo à sua raiz – e, portanto, na sua essência, potencializam-se o 

planejamento e ação efetiva na realidade em uma perspectiva superadora – nos 

planos imediato, mediato e histórico.

A PRODUÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES DO LEPEL

O trabalho coletivo, solidário e socialmente útil desenvolvido no Lepel nos per-

mite hoje apresentar a produção conforme exposta a seguir.

No âmbito da pesquisa na pós-graduação, somamos 30 teses de doutorado e 

33 dissertações de mestrado, totalizando 63 trabalhos de pesquisa já concluídos,2 

conforme exposto nos Quadros 1 e 2, com influência direta ou em colaboração 

com outros grupos e pesquisadores:

Quadro 1 – Teses produzidas no grupo Lepel/Faced/UFBA

Nº Autor(a) Ano Título Orientador(a) Eixo

1 Augusto 
Cesar Rios 
Leiro

2004 Educação e mídia esportiva: representações 
sociais das juventudes

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Produção do 
conhecimento

2 José Luiz 
Cirqueira 
Falcão

2004 O jogo da capoeira em jogo e a construção da 
práxis capoeirana

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Trabalho 
pedagógico

3 Solange Lacks 2004 Formação de professores: possibilidades da 
prática como articuladora do conhecimento

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Formação de 
professores

2 Não incluímos aqui as 13 dissertações e 11 teses defendidas pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Educação do Campo (Gepec), também da UFBA, que totalizam 24 produções. O Gepec foi instituído 
em 2015 a partir de um intenso trabalho do Lepel. Se computarmos o total de trabalhos realizados 
pelos dois grupos, temos, desde 2000, um total de 94 produções de dissertações e teses. 
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Nº Autor(a) Ano Título Orientador(a) Eixo

4 Roseane 
Soares 
Almeida 

2005 A ginástica nos currículos dos cursos de 
Educação Física

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Formação de 
professores

5 Cláudio de 
Lira Santos 
Júnior

2005 Formação de professores e diretrizes 
curriculares para a Educação Física

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Formação de 
professores

6 Jamerson 
Antônio de 
Almeida da 
Silva

2005 Políticas de esporte e lazer como educação 
emancipatória da juventude: contradições e 
possibilidades das políticas democráticas e 
populares

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Políticas 
públicas

7 Katharine 
Ninive Pinto 
Silva

2005 Formação de trabalhadores em educação Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Formação de 
professores

8 Hamilcar 
Silveira 
Dantas Júnior

2008 Práticas escolares-esportivas, política 
educacional: os jogos da primavera no estado 
de Sergipe (1964-1995)

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Políticas 
públicas

9 Welington 
Araújo Silva

2009 As Tecnologias da Informação e da 
Comunicação na organização do trabalho 
pedagógico na Educação Física: possibilidades 
emancipatórias no ensino do esporte

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Trabalho 
pedagógico

10 Kátia Oliver 
de Sá

2009 Pressupostos ontológicos da produção do 
conhecimento do lazer no brasil - 1979 a 2008: 
realidade e possibilidades na pós-graduação e 
graduação em Educação Física

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Produção do 
conhecimento

11 Alcir Horácio 
da Silva

2010 A organização do trabalho pedagógico e a 
avaliação da aprendizagem na educação física 
do colégio de aplicação da UFG: realidade e 
possibilidades

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Trabalho 
pedagógico

12 Carlos 
Roberto 
Colavolpe

2010 Sociedade, educação e esporte: a teoria do 
conhecimento e o esporte na formação de 
professores

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Formação de 
professores

13 Ailton 
Fernando 
Santana de 
Oliveira

2013 Diagnóstico esportivo no Brasil: desenvolvendo 
métodos e técnicas

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Políticas 
públicas

14 Ana Rita 
Lorenzini

2013 Conteúdo e método da Educação Física Escolar: 
contribuições da pedagogia histórico-crítica 
e da metodologia crítico superadora no trato 
com a ginástica

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Trabalho 
pedagógico

15 Erika Suruagy 
Assis de 
Figueiredo

2013 Política de esporte no Brasil: as contradições 
entre esporte para poucos e esporte para todos

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Políticas 
públicas

16 Raquel 
Cruz Freire 
Rodrigues

2014 Formação de professores: a prática de ensino 
no curso de licenciatura em Educação 
Física com base na concepção de formação 
omnilateral e da Licenciatura Ampliada

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Formação de 
professores

17 Fernando 
José de Paula 
Cunha

2014 Trabalho docente precarizado nas Ifes: o caso 
da pós-graduação em Educação Física no 
Nordeste do Brasil

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Trabalho 
pedagógico
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Nº Autor(a) Ano Título Orientador(a) Eixo

18 Antonio 
Leonan Alves 
Ferreira

2015 A atividade de ensino na Educação Física: a 
dialética conteúdo/forma

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Trabalho 
pedagógico

19 Paulo José 
Riela Tranzilo

2016 O setorial de esporte e lazer do Partido dos 
Trabalhadores e as políticas de esporte do 
governo de Luís Inácio Lula da Silva (2003 a 
2010): contradições, críticas e possibilidades de 
superação

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Políticas 
públicas

20 Flávio Dantas 
Albuquerque 
Melo

2017 Contribuições da teoria da atividade para o 
ensino da Educação Física escolar

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Trabalho 
pedagógico

21 Cassia Hack 2017 Formação de professores e professoras de 
Educação Física no Brasil e o embate de 
projetos no campo de conhecimento da saúde: 
contribuições da teoria pedagógica histórico-
crítica

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Formação de 
professores

22 David Romão 
Teixeira

2018 Educação Física na pré-escola: contribuições da 
metodologia do ensino crítico-superadora

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Trabalho 
pedagógico

23 Jose Arlen 
Beltrão de 
Matos

2019 O novo ensino médio: o rebaixamento 
da formação, o avanço da privatização da 
educação básica e a necessidade da construção 
da resistência ativa e de alternativa pedagógica 
crítica

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Políticas 
públicas

24 Petry Rocha 
Lordelo

2019 Realidade e possibilidades do trato com o 
conhecimento da cultura corporal no currículo 
do ensino médio integrado à educação 
profissional do Instituto Federal Baiano: rumo 
ao politecnismo no período de transição

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Trabalho 
pedagógico

25 William José 
Lordelo Silva

2019 Crítica às proposições pedagógicas para o 
ensino da Educação Física

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Trabalho 
pedagógico

26 Melina Silva 
Alves

2015 Formação de professores e crise do capital: a 
necessidade histórica de uma formação para a 
transição

Cláudio de Lira 
Santos Júnior

Formação de 
professores

27 Cristina 
Souza Paraiso

2015 O trato com o conhecimento da ginástica 
na escola: contribuições para uma proposta 
pedagógica pautada na abordagem crítico- 
-superadora da Educação Física

Cláudio de Lira 
Santos Júnior

Trabalho 
pedagógico

28 Carolina 
Nozella Gama

2015 Princípios curriculares à luz da pedagogia 
histórico-crítica: as contribuições da obra de 
Dermeval Saviani

Cláudio de Lira 
Santos Júnior

Trabalho 
pedagógico

29 Maíra Araújo 
de Oliva 
Gentil

2016 Contribuição à crítica do trabalho da 
fonoaudiologia educacional à luz da concepção 
histórico-cultural da linguagem: diante 
do crescente processo de medicalização e 
patologização da educação, que fazer?

Cláudio de Lira 
Santos Júnior

Trabalho 
pedagógico

30 Murilo Morais 
de Oliveira

2018 O trato com o conhecimento esporte na 
abordagem crítico-superadora

Cláudio de Lira 
Santos Júnior

Trabalho 
pedagógico

Fonte: elaborado pelos autores a partir dos currículos Lattes dos professores orientadores.
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Quadro 2 – Dissertações produzidas no grupo Lepel

Nº Autor(a) Ano Título Orientador(a) Eixo

1 Marize Souza 
Carvalho

2003 A formação de professores e movimento 
sociais na Faced

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Formação de 
professores

2 Carlos 
Roberto 
Colavolpe

2003 O esporte no currículo: prática, formação, 
produção do conhecimento e políticas 
públicas

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Trabalho 
pedagógico

3 Kátia Oliver 
de Sá

2003 Lazer, trabalho e educação: pressupostos 
ontológicos dos estudos do lazer no Brasil

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Produção do 
conhecimento

4 Soraya Corrêa 
Domingues 

2005 Cultura corporal e meio ambiente: limites e 
possibilidades para formação de professores

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Formação de 
professores

5 Mauro Titton 2006 A organização do trabalho pedagógico na 
formação de professores do MST: realidade e 
possibilidade

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Trabalho 
pedagógico

6 Neuber Leite 
Costa

2007 Capoeira, trabalho e educação Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Trabalho 
pedagógico

7 Joelma de 
Oliveira 
Alburquerque

2007 Educação Física, esporte & lazer: 
contradições, desafios e perspectivas da 
produção docente no estado de Alagoas 
(1993-2004)

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Produção do 
conhecimento

8 Raquel 
Cruz Freire 
Rodrigues

2007 O estágio supervisionado no curso de 
Educação Física da UEFS: realidade e 
possibilidades

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Formação de 
professores

9 Silvana Rosso 2007 Centro de Educação Física e Esporte da 
UFBA: uma abordagem histórica a partir da 
organização do trabalho pedagógico e o trato 
com o conhecimento

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Trabalho 
pedagógico

10 Erika Suruagy 
Assis de 
Figueiredo

2008 Democratização do acesso e permanência à 
educação superior no Brasil: a opção pelas 
ações afirmativas

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Políticas 
públicas

11 Elson Moura 
Dias Junior 

2013 Alienação e estranhamento em Marx e a 
cultura corporal

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Trabalho 
pedagógico

12 Flávio Santos 
de Santana

2015 A relação entre o Programa Mais Educação e 
o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova: 
nexos e determinações de duas proposições 
liberais

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Trabalho 
pedagógico

13 Moises 
Henrique 
Zeferino 
Alves

2017 Produção do conhecimento stricto sensu 
dos professores que trabalham nos cursos 
de Educação Física na Bahia – 1982 a 2012: 
determinações históricas da política de pós-
-graduação

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Produção do 
conhecimento

14 Herbert Vieira 
de Moura

2017 A interface entre o Direito e a Educação 
Física na perspectiva da criação da disciplina 
Direito Desportivo

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Formação de 
professores

15 Clara Lima de 
Oliveira

2017 Cultura corporal e desenvolvimento do 
pensamento teórico no quarto ciclo de 
escolarização (1º ao 3º anos do ensino médio) 
da abordagem crítico-superadora

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Trabalho 
pedagógico

Grupo de pesquisa e producao do conhecimento-miolo.indb   85 21/10/2020   09:30



CELI NELZA ZULKE TAFFAREL • CLÁUDIO DE LIRA SANTOS JÚNIOR • MÁRCIA MORSCHBACHER86

Nº Autor(a) Ano Título Orientador(a) Eixo

16 Erica 
Cordeiro Cruz 
Sousa

2018 Infraestrutura esportiva escolar: contradições 
e determinações dos espaços, instalações 
e/ou equipamentos esportivos para o 
desenvolvimento da prática pedagógica

Celi Nelza Zulke 
Taffarel

Trabalho 
pedagógico

17 Maíra Araújo 
de Oliva 
Gentil

2011 Críticas às teorias construtivistas da 
fonoaudiologia sobre o processo de aquisição 
da escrita

Cláudio de Lira 
Santos Júnior

Produção do 
conhecimento

18 William José 
Lordelo Silva 

2011 Crítica a teoria pedagógica da Educação 
Física: para além da formação unilateral

Cláudio de Lira 
Santos Júnior

Trabalho 
pedagógico

19 Carolina 
Nozella Gama

2012 Contribuição à crítica da produção do 
conhecimento sobre o currículo de 
Pedagogia no Brasil: uma análise das teses 
(1987-2010)

Cláudio de Lira 
Santos Júnior

Produção do 
conhecimento

20 Ana Lucia 
Sousa Pinto

2012 O tratamento dispensado a categoria saúde 
no currículo de graduação em Educação 
Física

Cláudio de Lira 
Santos Júnior

Formação de 
professores

21 Edson do 
Espírito Santo 
Filho

2013 O esporte no Brasil do século XXI: balanço 
crítico da política do Ministério do Esporte 
no período 2003-2012

Cláudio de Lira 
Santos Júnior

Políticas 
públicas

22 Linnesh 
Rossy da Silva 
Ramos

2013 A experiência da pesquisa didática do curso 
de licenciatura em Educação do Campo 
da como indicação de possibilidade da 
superação da divisão entre ensino e pesquisa 
no curso de licenciatura em Educação Física 
da Universidade Federal da Bahia

Cláudio de Lira 
Santos Júnior

Trabalho 
pedagógico

23 Murilo Morais 
de Oliveira

2013 Políticas públicas de esporte no Brasil e 
ONGs: par eles ganham, ímpar nós perdemos

Cláudio de Lira 
Santos Júnior

Políticas 
públicas

24 Irinaldo 
Deodato Silva

2014 A produção do conhecimento dos anais do 
Conbrace (2009, 2011 e 2013) do GTT Escola: 
grau de desenvolvimento da pedagogia 
histórico-crítica e na abordagem crítico-
superadora na efetivação da função social da 
educação e da escola

Cláudio de Lira 
Santos Júnior

Produção do 
conhecimento

25 Jaqueline 
Ferreira de 
Lima

2015 A produção do conhecimento sobre políticas 
públicas sociais de esporte do CBCE: 
expressões da luta de classes e contradições 
para a democratização do esporte

Cláudio de Lira 
Santos Júnior

Produção do 
conhecimento

26 Nathalya 
Ribeiro 
Santos

2016 O desenvolvimento infantil na idade pré-
escolar: uma análise a partir do Centro De 
Educação Básica (CEB) – UEFS

Cláudio de Lira 
Santos Júnior

Trabalho 
pedagógico

27 Ana Lúcia 
Silva Sousa

2019 Concepção de educação e de Educação Física 
na produção do conhecimento stricto sensu 
de professores de Educação Física do estado 
da Bahia: pressupostos ontológicos – 1982 
a 2018

Cláudio de Lira 
Santos Júnior

Produção do 
conhecimento

28 Jaildo Calda 
dos Santos 
Vilas Bôas 
Junior

2019 A lógica dos problemas e das conclusões 
principais identificadas na produção do 
conhecimento stricto sensu de professores 
que trabalham nos cursos de Educação 
Física na Bahia – 1982 a 2018: limites e 
contradições

Cláudio de Lira 
Santos Júnior

Produção do 
conhecimento
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Nº Autor(a) Ano Título Orientador(a) Eixo

29 Sidneia Flores 
Luz

2019 Formação de professores e bases 
pedagógicas: contribuição da pedagogia 
histórico-crítica na formação de professores 
de Educação Física

Cláudio de Lira 
Santos Júnior

Formação de 
professores

30 Roseane 
Cruz Freire 
Rodrigues

2013 Contribuições da pedagogia histórico-crítica 
e da metodologia crítico-superadora para o 
projeto político pedagógico da licenciatura 
em educação física da Faced/UFBA

Elza Margarida 
de Mendonça 
Peixoto

Formação de 
professores

31 Cristiane 
Guimarães de 
Lacerda

2013 Formação de professores de Educação Física 
para a educação infantil na perspectiva 
da formação omnilateral (Licenciatura 
Ampliada)

Elza Margarida 
de Mendonça 
Peixoto

Formação de 
professores

32 Ivson 
Conceição 
Silva

2015 Produção do conhecimento dos professores 
de Educação Física do curso de licenciatura 
da UFBA: realidade e possibilidades

Elza Margarida 
de Mendonça 
Peixoto

Produção do 
conhecimento

33 Alexandre 
Francisco 
Lordêllo
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Fonte: elaborado pelos autores a partir dos currículos Lattes dos professores orientadores.

Ao tomarmos como referência a localização das teses e dissertações nos 

eixos do grupo Lepel, temos: 

• formação de professores: 8 teses e 8 dissertações;

• trabalho pedagógico: 14 teses e 12 dissertações;

• políticas públicas: 6 teses e 3 dissertações;

• produção do conhecimento: 2 teses e 10 dissertações.

Os dados levantados evidenciam o desenvolvimento de pesquisas a partir 

da base teórica marxista e articulados com os eixos da pesquisa matricial do 

Lepel. O marxismo – em suas categorias fundantes como trabalho e modo de 

produção, bem como nas demandas deste método – sustenta teórica e metodo-

logicamente essas pesquisas, evidenciando não somente a sua unidade teóri-

co-metodológica, mas também a vitalidade da pesquisa matricial em articular 

investigações científicas e produzir respostas de conjunto a problemáticas sig-

nificativas da realidade objetiva no atual grau de desenvolvimento das forças 

produtivas e das relações de produção.
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No âmbito do trabalho pedagógico, os estudos produzidos nas teses e disser-

tações definem a cultura corporal como objeto da Educação Física, recuperam o 

conteúdo do Coletivo de Autores (1992) e aprofundam-no, explicando-o mais e 

melhor, bem como realizam rigorosos estudos da Psicologia Histórico-cultural 

e da Pedagogia Histórico-crítica. Ainda nesse eixo, tem-se a crítica ao rebaixa-

mento da formação da classe trabalhadora e a investigação de possibilidades 

de trato com o conhecimento da cultura corporal nos ciclos de escolarização.

Relativamente à formação de professores, em especial na área da Educação 

Física, o Lepel contribuiu e contribui com a elaboração teórico-metodológica 

da proposta da Licenciatura Ampliada e, em suas teses e dissertações, a sustenta 

cientificamente, bem como procura fazê-la avançar em sua forma e conteúdo, 

tendo em conta o curso de licenciatura em Educação Física, de caráter amplia-

do, da Faced/UFBA. Destacamos, ainda, nesse eixo, a crítica ao rebaixamento 

da formação de professores de Educação Física e a análise dos projetos de for-

mação humana em disputa.

No campo da produção do conhecimento, notabilizam-se os balanços da 

produção do conhecimento dos professores que atuam nos cursos de formação 

de professores na região Nordeste, em especial no estado da Bahia. Esses balan-

ços vêm acompanhados da análise das determinações materiais e históricas que, 

em unidade com a produção científica, conferem a estas algumas características 

– entre as quais a presença de teorias idealistas e materialistas dialéticas, biolo-

gicistas e histórico-culturais, conservadoras e críticas etc.

No quadro das políticas públicas, temos a crítica a programas e projetos no 

campo educacional e do esporte e lazer, à política nacional de esporte, à política 

nacional de formação de professores em geral e de Educação Física e a crítica 

ao sistema nacional de pós-graduação – em um caminho que busca as determi-

nações da economia política das políticas públicas, reconhecendo-as em seus 

limites e possibilidades e situadas no interior do Estado burguês.

PARA CONCLUIR

Ao apresentarmos a produção científica, a partir da defesa de dissertações e te-

ses do Lepel deixamos de tratar das pesquisas encomendadas, dos programas, 
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projetos, ações, desenvolvidas que envolveram redes de pesquisa, recursos pú-

blicos, instituições de pesquisa no estado da Bahia, na região Nordeste, no Brasil 

e para além do Brasil. Oportunamente, trataremos das condições objetivas para 

produção do conhecimento científico, sem as quais não se produzem cientifi-

camente teorias socialmente úteis à humanidade.

O foco no presente capítulo foi demonstrar as teses e dissertações que já 

apresentamos publicamente, bem como os fundamentos que orientaram tais 

produções justificando esse posicionamento.

Destacamos, portanto, nesta exposição a matriz de problemas, a base teórica 

que orienta a busca de respostas as problemáticas e apresentamos o que produzi-

mos nos últimos anos em termos de dissertações e teses. Queremos destacar, para 

concluir, que nossa produção tem lacunas e limites, mas apresenta um mérito 

indiscutível: estamos a perseguir cientificamente, para aumentar os horizontes 

teóricos, um único objeto, e esse objeto é a cultura corporal. Esta se converte no 

interior da escola no conhecimento que vai ampliar a capacidade teórica dos 

estudantes, é objeto que nos permite fazer avançar a produção científica da 

Educação Física sob a base marxista e que tem como fundamento ontológico 

a formação omnilateral e a revolução da sociedade para superar o capitalismo. 

Fundamentos teóricos que são inseparáveis de premissas programáticas, o que 

nos indica que produzimos conhecimentos científicos não para adaptar seres 

humanos à lógica do capital, mas sim para transformar o modo de produção 

da existência humana. É com esta consistente base teórica que sustentamos a 

formação política, a consciência de classe e a inserção dos pesquisadores nos 

organismos da luta da classe trabalhadora. Destacamos, aqui neste capítulo tam-

bém, que é no seio da universidade pública que se produzem conhecimentos 

científicos para responder a significativos e relevantes problemas científicos.

Das respostas obtidas até aqui, podemos dizer que:

• Manter a universidade pública, laica, inclusiva, democrática, social-
mente referenciada e com autonomia é fundamental para o desenvol-
vimento das máximas capacidades dos seres humanos, inclusive para 
revolucionar o modo de vida;

• Os avanços teóricos estão relacionados com a economia política e as 
medidas obscurantistas de destruição das conquistas históricas dos tra-

Grupo de pesquisa e producao do conhecimento-miolo.indb   89 21/10/2020   09:30



CELI NELZA ZULKE TAFFAREL • CLÁUDIO DE LIRA SANTOS JÚNIOR • MÁRCIA MORSCHBACHER90

balhadores e trabalhadoras comprometem severamente a condição de 
existência digna de todos;

• São imprescindíveis os estudos que aprofundem as respostas científicas 
que constam da matriz de problemas que levantamos e que exigem res-
postas complexas, de conjunto, com visão de totalidade, radicalidade e 
rigorosidade;

• Admitimos que as lacunas e limites existentes no conhecimento pro-
duzido são para serem superados, por incorporação, visto que a ciência 
se desenvolve por sucessivas, sistemáticas e permanentes aproximações 
ao objeto e através de incorporações do que já foi desenvolvido em um 
determinado grau e que pode ser superado.

Pelo exposto, concluímos que, nesses 19 anos de produção acadêmica, trou-

xemos para aprofundamento elementos teóricos para enfrentar as contradições 

do modo do capital produzir e reproduzir a vida, em especial para enfrentar a 

extrema direita e a possibilidade neofascista e neonazista que se manifesta nes-

te momento histórico no Brasil. Trouxemos elementos teóricos para defender a 

democracia, a formação omnilateral, a cultura corporal como componente da 

humanização, a universidade pública, gratuita, laica, socialmente referencia-

da, a liberdade de expressão no interior das escolas, a autonomia universitária.

Pelo conhecimento que produzimos na UFBA, reconhecemos a relevância e 

importância das universidades e destacamos que foi durante o período da pre-

sidência de Luiz Inácio Lula da Silva e da presidente Dilma Rousseff que as uni-

versidades públicas e os institutos federais se expandiram, receberam incentivos 

e incluíram estudantes através de políticas sociais que neste momento histórico 

estão sendo destruídas. Esse reconhecimento exige de nossa parte coerência 

teórica para defender a democracia e, em especial, a anulação do julgamento 

e dos processos contra Lula, que, apesar de estar em liberdade neste momen-

to, foi preso injustamente e é perseguido por ser um dos principais obstáculos 

que resistem contra a tirania destrutiva do capital. (JINKINGS; DORIA; CLETO, 

2016) Resistir ativamente em meio à guerra híbrida em curso (KORYBKO, 2018) 

é o que nos cabe fazer para defender o PPGE da UFBA, a universidade, a classe 

trabalhadora e seu projeto histórico superador do capitalismo. 
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Por fim, reconhecemos que “A Humanidade não pode continuar por muito 

tempo na desordem na qual entrou. Será necessário a compreensão para nos 

salvarmos e, no atual estágio da história, no mínimo, a forma de compreensão 

chamada marxismo”. (LEACOCK, 1971 apud ENGELS, 2012, p. 292)

Pesa sob nossos ombros o fardo do tempo histórico, tempo de acentuada 

barbárie, de destruição desse patrimônio da humanidade e da sociedade brasi-

leira que é a universidade pública. Sem dar por acabado um processo em cur-

so, nos perfilamos, ombro a ombro com aqueles que resistirão ativamente, com 

proposições superadoras, à saga destrutiva do capital.
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DIÁLOGOS E PRODUÇÕES EM  
PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO:  
O GRUPO HCEL EM QUESTÃO

MARIA CECÍLIA DE PAULA SILVA
ANÁLIA DE JESUS MOREIRA
ADMILSON SANTOS

ANÚNCIO

Os campos da História, Memória, Educação Física e expressões da Cultura 

Corporal podem ser pesquisados por diversas fontes documentais e orais. Este 

texto discorre sobre a atuação do grupo História da Cultura Corporal, Educação, 

Esporte, Lazer e Sociedade (HCEL) na pesquisa e produção de conhecimento 

em Cultura Corporal na Bahia e no Brasil. 

O debate pauta-se nas possibilidades de construção de pesquisas e produção 

histórica a partir de estudos do tempo presente identificados em fontes – orali-

dade, fotografia, filme, produção acadêmica etc. – que compõe mas expressões 

históricas da diversidade étnica da sociedade brasileira. 

O grupo de pesquisa HCEL, certificado pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), iniciou-se em 2004 e, desde 
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então, vem se consolidando com pesquisas importantes no campo educacional, 

numa perspectiva intercultural e interdisciplinar, com o foco em temas relacio-

nados ao corpo e cultura na História da Educação no tempo presente, numa 

perspectiva histórica, cultural e social.

Desde o ano de sua criação, o HCEL vem se desenvolvendo com pesquisa-

dores bolsistas, estudantes e professores de diversos níveis de conhecimento no 

campo da História da Cultura Corporal, Educação, Esporte, Lazer e Sociedade e 

tem como objetivo central a produção do conhecimento em educação em pers-

pectiva critica e criativa. 

A intenção central do grupo de pesquisa é contribuir com a construção de um 

referencial histórico sobre as questões relativas aos corpos e culturas no campo 

destacado, com enfoque na sociedade brasileira. A pluralidade de olhares per-

mite instigar reflexões sobre a realidade histórica, relacionado aos referenciais 

de ordem científica, ética, política, prática.

Objetiva, igualmente, auxiliar na construção de um projeto histórico eman-

cipador e diferenciado da atual forma social – de exclusão da vida e da humani-

dade para a maioria da população – para outra forma social, mais justa e econo-

micamente igualitária, formada por sujeitos críticos e reflexivos. Busca também 

ampliar, difundir e divulgar a produção científica e cultural da pesquisa histó-

rica que vem sendo realizada na Bahia e no Brasil, fundamentais pela escassa 

divulgação da produção do conhecimento que valorizem a história, as lutas e 

conquistas de um povo em reuniões científicas nacionais e regionais.

O grupo tem 15 anos e, ao longo desse tempo, conta com o apoio de agên-

cias de fomento científico, como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

da Bahia (Fapesb), o CNPq e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes). Também participa de projetos conjuntos que visam im-

pulsionar o intercâmbio entre Instituições de Ensino Superior (IES) e institutos 

ou centros de pesquisa e desenvolvimento públicos brasileiros. Mais adiante, o 

grupo contou com o apoio do projeto de cooperação internacional francesa, um 

projeto da Capes em parceria com o Comitê Francês de Avaliação da Cooperação 

Universitária com o Brasil (Cofecub). Também conta, no decorrer dessa traje-

tória, com: programas de apoio às atividades de pesquisa entre IES, através do 

Programa de Extensão Universitária (ProExt), e o Ministério de Educação do 
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Brasil (MEC); projetos de pesquisa apoiados por programas de internacionaliza-

ção das universidades brasileiras, por meio da Capes no Programa Institucional 

de Internacionalização (PrInt); além de apoio por recursos e editais da própria 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), universidade na qual o HCEL foi criado 

e é realizado até hoje. 

Esses apoios auxiliaram e auxiliam sobremaneira o desenvolvimento de pes-

quisa, ensino e extensão, a exemplo destes fomentos: bolsas de monitorias de 

atividades de ensino; bolsas de iniciação científica júnior, voltadas para o ensi-

no médio, e para a graduação, ambas pelo Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (Pibic); de iniciação à docência pelo Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid); de iniciação científica e artística pelo 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Artística (Pibiart); de inicia-

ção à extensão pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Extensão 

Universitária (Pibiex); bolsas de permanência pelo programa Permanecer; bol-

sas de mestrado, doutorado, pós-doutorado júnior e sênior, no Brasil e no exte-

rior; bolsas pelo Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD); apoio técnico 

de ensino médio e superior; apoio a projetos de pesquisa e extensão; professor 

visitante, do Brasil e do exterior; apoio a eventos científicos, viagens e visitas 

científicas; e projetos de cooperação internacional. 

O grupo de pesquisa HCEL é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação (PPGE) da Faculdade de Educação (Faced) da UFBA e parte constituin-

te da linha de pesquisa Educação, Cultura Corporal e Lazer. Participam desse 

coletivo, portanto, estudantes e professores de diversos graus e níveis de ensino, 

todos interessados em melhorar as condições intelectuais e reais da educação 

brasileira e, em consequência, a qualidade humana e societária.

O objeto do grupo é realizado por meio da produção de conhecimento cien-

tífico, cultural e tecnológico a partir da sistematização, análise e ampliação de 

conhecimentos relacionados às questões de corpos e culturas do povo brasi-

leiro numa perspectiva histórica, para a consolidação de uma consistente base 

teórica para o desenvolvimento da educação na formação de professores e de 

professoras e valorização de nossa cultura.

Neste texto, apresentamos a trajetória do HCEL, seu perfil e inserção na 

pesquisa, bem como alguns resultados pontuais e conclusões da caminhada do 
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grupo na documentação, sistematização e produção do conhecimento. Como 

fonte, há a história e a memória da Cultura Corporal na bacia do Recôncavo 

Baiano, da Bahia e do Brasil.

CALEIDOSCÓPIO DO GRUPO DE PESQUISA HCEL: HISTÓRIA, 
CONCEITOS E MÉTODOS

A disputa expressa no campo cultural tem influência e domínio da cultura le-

trada ocidental e é amplamente discutida no plano filosófico de forma hegemô-

nica por teóricos estruturalistas e pós-estruturalistas, como Deleuze, Foucault, 

Lyotard e Derrida, ganhando fôlego e disputa a partir de importantes críticos 

culturais, como Aijaz Ahmad, Eduard Said, Homi Bhabha e Stuart Hall, que in-

terpelam os tradicionais quadros referenciais eurocêntricos. 

Para além deles, tem-se presente uma importante produção teórica que de-

bate as questões culturais a partir do foco da cultura como produção da vida, 

da existência e, nesse sentido, como elemento político, de disputa de poder e 

de conquista de hegemonia. 

Na concepção dialética da história, a forma particular de civilização, cultura 

e moralidade dominante na atualidade se decompõe em decorrência da forma 

como a sociedade se organiza econômica e politicamente, em especial as na-

ções periféricas. Assim, no domínio da economia e da política, a globalização, 

face explicitada de um capitalismo financeiro feroz, retira a possibilidade de os 

Estados nacionais se autogerenciarem a partir de seus interesses e necessidades, 

submetendo-os aos ditames do capital internacional. 

De outra, explicitam questões relativas às problemáticas contemporâneas 

político-culturais, como o domínio da cultura letrada ocidental em detrimento 

das culturas locais específicas, como de povos indígenas, explorados, minorias 

étnicas em suma e de diferentes classes.

O grupo HCEL é formado por professores e professoras brasileiros e estran-

geiros e ligados a outros grupos de pesquisa numa perspectiva de rede, ini-

ciando-se com os da UFBA, representados por professores como: Dr. Admilson 

Santos, Dr.ª Antonieta D’Aguiar Nunes, Dr. Miguel Angel Garcia Bordas, Dr.ª 

Regina Sandra Marchesi, Dr.ª Emilia Amélia Costa Rodrigues, Dr. Bruno Otavio 
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Lacerda Abrahão, Dr. Menandro Celso Castro Ramos, Dr.ª Jamile Borges e Dr. 

Antônio da Silva Câmara. Além desses aqui considerados, o grupo também é 

composto por inúmeros professores mestres, especialistas, graduados, estudan-

tes de graduação e ensino médio e por grandes mestres e mestras da cultura 

brasileira, dita popular.

A rede se estende para outras IES no Brasil e no exterior, estabelecendo pro-

jetos de pesquisa e de apoio científico. Entre inúmeros professores envolvidos, 

cabe registrar: Dr. David Le Breton, da Université de Strasbourg, na França; Dr. 

Joaquim Luís Medeiros Alcoforado, da Universidade de Coimbra, em Portugal, 

Dr. Fernando Ilídio Ferreira, da Universidade de Braga, também em Portugal; e 

Dr. Gonzalez Navaza, da Universidade de Vigo, na Espanha. 

A perspectiva de redes avança em instituições de educação superior com 

parcerias de pesquisa, ensino e extensão, com os professores: Dr. Kabengele 

Munanga, da Universidade de São Paulo (USP); Dr. Luiz Alexandre Oxley da 

Rocha e Dr. Antônio Carlos Moraes, da Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES); Dr. José Bittencourt Silva e M.ª Fátima Moreira, da Universidade Federal 

do Pará (UFPA); Dr.ª Maria Andréia de Paula Silva, do Centro de Ensino Superior 

de Juiz de Fora (CES-JF), em Minas Gerais; Joelma Albuquerque da Universidade 

Federal de Alagoas (UFAL); Aparecida Carneiro Pires, da Universidade Federal 

de Campina Grande (UFCG), na Paraíba; Dr. Leandro de Oliveira Accordi, da 

Secretaria de Segurança do Estado de Santa Catarina; Dr.ª Claudia Del Pilar 

Zambrano, pesquisadora do estado do Rio Grande do Sul; Dr.ª Joana Barral 

Lopes Vieira, pesquisadora no estado de Minas Gerais; a doutoranda Marília 

Menezes Nascimento Souza Carvalho, da Universidade Federal de Sergipe (UFS); 

e M.ª Anastácia Schroeder, pesquisadora autônoma no estado de Pernambuco.

No estado da Bahia, a rede é constituída em IES e da educação básica com 

diversos professores como representantes, a exemplo: Dr.ª Lilian Quelle de 

Queiroz, Dr. Eduardo Oliveira Mirandae Dr.ª Raquel Cruz Freire Rodrigues, da 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS); Dr.ª Maria José Pinto e o dou-

torando Vamberto Ferreira Miranda Filho, da Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB); Dr. Jorgeval Borges e Dr.ª Priscila D’Almeida Ferreira, da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB); Dr.ª Rosicler Terezinha Sauer Santos, Dr.ª 

Fatima Santiago e Me. Reinaldo da Cruz Martins, do Instituto Federal de Educação, 
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Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA); a doutoranda Maria Clara de Sousa Tavares, 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão de Pernambuco 

(IFSertão/PE) e UFBA; Dr.ª Cristine Lima Pires, Dr.ª Elizabeth Jesus da Silva, Me. 

Diego de Assis Brito e Me. Edielson Santos Moreira, da Secretaria da Educação 

do Estado da Bahia (SEC-BA); a doutoranda Cleidinalva Silva Cerqueira, da SEC-

-BA e da UFBA; a doutoranda Quécia Silva Damascena e as mestrandas Tairine 

Cristina Santana de Souza e Maria Luisa Bastos Pimenta Neves, da UFBA; o mes-

trando Tiago Basto Cardoso, do Teatro Vila Velha e UFBA; Dr. Emanoel Soares 

e Dr.ª Anália de Jesus Moreira, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

(UFRB), os doutorandos Rosangela Souza Silva e Carlos Adriano Silva, da UFRB 

e da UFBA; a doutoranda Cecília Nunes Silva, do Instituto Federal Baiano (IF 

Baiano) e da UFBA; Dr.ª Mailane Vinhas Bonfime; Dr.ª Ana Paula Albuquerque, 

do Centro Universitário Regional do Brasil (Unirb); e as doutorandas Thaís de 

Jesus Ferreira e Lygia dos Santos Bahia, do Unirb e da UFBA.

As pesquisas, em sua maioria, tematizam a história do tempo presente, que 

expressa a necessidade de tencionar os estudos sobre identidade nacional e di-

versidade cultural, a indispensabilidade de considerar essas novas coordenadas 

teóricas e realidades político-econômicas, a fim de um reequacionamento da 

questão da identidade brasileira a partir de suas peculiaridades econômicas, 

políticas e culturais. Na atualidade, a cultura brasileira é formada por determi-

nações históricas de diversas nacionalidades que foram construindo, através de 

resistências e lutas, a identidade nacional. (HOLANDA, 1994)

Importa observar que falamos de identidades relacionadas a pessoas, cul-

turas e nações. (SILVA, 2005) Nessa perspectiva, quanto às questões relativas às 

identidades coletivas, em dimensões nacionais, observa-se o fato de que pode 

haver mais de uma identidade cultural dentro de um mesmo espaço político. 

(MAIA, 2005)

No campo semântico coberto pela noção de identidade cultural, tem-se a 

compreensão de identidade como: conjunto de características comuns com o 

qual grupos humanos se identificam – e esse termo alude ao processo psicoló-

gico de interiorização de traços e características sociais que se internalizam e 

passam a constituir os elementos diferenciadores de uns a respeito de outros –,  

estabelecem hábitos, naturalizam comportamentos, imprimem caráter e, não 
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poucas vezes, lamentavelmente, exacerbam rancores, endogamias e xenofobias. 

(GULDBERG, 1998) Consideramos essa temática de difícil enfrentamento dado 

tanto à imprecisão terminológica quanto à lógica de identidades coletivas e, por 

isso, exige grande cuidado no trato científico-investigativo e pedagógico-acadêmico. 

A identidade no âmbito da cultura implica referenciar duas dimensões: a 

interpretativa e a normativa, pois designa algo pessoal, caracteriza quem somos; 

nossas peculiaridades fundamentais de seres humanos. Implica, pois, uma re-

flexão relacionada à percepção de um grupo acerca de si, de sua história, de seu 

destino e de suas possibilidades. Implica, enfim, o enraizamento (BOSI, 2003) 

de determinados grupos em valores próprios da sua história de resistências e 

conformismos, de rupturas e continuidades, referenciadas em uma determina-

da forma de vida, bem como da luta social cotidiana travada pela manutenção 

de sua história/identidade/valores, de sua raiz. 

Portanto, a identidade não é um dado natural, mas sim uma construção his-

tórica que pode tanto ser de uma história de heróis, monumentos, língua domi-

nante, certas paisagens e um folclore; como pode ser uma construção baseada no 

suporte físico-geográfico e histórico-político. Essa reorientação que está sendo 

talhada nos tempos atuais coloca em questão a possível recodificação da temá-

tica sobre a identidade nacional. Com este arcabouço, desenvolvemos diversas 

pesquisas, como sinalizado a seguir.

HCEL: PESQUISA, INTERCULTURALIDADE E 
INTERDISCIPLINARIDADE NO RECÔNCAVO DA BAHIA

A cultura afrodescendente é um das expressões de resistência de nosso povo, é 

uma marcante manifestação brasileira e, de forma especial, da cultura baiana, 

expressa em manifestações das culturas corporais, educacionais, esportivas, 

de lazer, música, dança, religião e culinária que está na estética em toda a ci-

dade do Salvador e Recôncavo Baiano. A cultura afro-descendente representa 

o diálogo inevitável entre as diversas culturas na produção artística brasileira. 

(SOUZA et al., 2005)

Este interesse constrói, por meio do levantamento histórico imagético, 

documental e oral, elementos da cultura corporal afro-brasileira, valorizando 
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sujeitos silenciados da história da Educação Física, evidenciando a expressão 

como luta e resistência de um povo. No que tange à cultura local, o Nordeste já 

possui algum incentivo no que se refere ao registro e à catalogação do acervo 

cultural de nosso povo. O Centro de Estudos Afro-Orientais (Ceao) vem desen-

volvendo pesquisas sobre a diversidade étnica na cultura brasileira e apresenta 

uma boa referência para estudos da Educação Física sobre corpo, jogos, esporte 

e sobre o lúdico.

Outro instituto representativo é o Instituto de Radiodifusão Educativo 

da Bahia (Irdeb), que possui várias iniciativas para registrar, socializar e va-

lorizar a cultura afro-descendente. Dentre elas, este trabalho destaca o Bahia 

Singular e Plural, que foi um projeto para mapear as expressões culturais da 

Bahia em registros áudio-imagéticos. A escolha do acervo do Irdeb se deu 

pela natureza e objetivos da instituição, que é de caráter público gratuito 

para difundir a cultura e a educação, oferecendo importantes serviços à co-

munidade em geral.

Entre suas atribuições, está a divulgação da história, tradições, arte e be-

lezas da Bahia, através de um complexo de comunicação formado por: rádio 

Educadora FM 107,5; TV Educativa (TVE); Centro de Artes Visuais e Material 

Impresso; Videoteca; e Espaço Cultural. Essa fundação representa, portanto, o 

direito público de comunicação, sem fins lucrativos, revertendo as receitas que 

arrecada no aperfeiçoamento de sua programação e de sua tecnologia, o que 

está em consonância com os objetivos finais do projeto, que é o reconhecimento 

da produção cultural e a sua socialização.

Os pressupostos teórico-metodológicos partem da concepção de pesquisa 

como um incessante movimento dialético entre a ação do pesquisador no campo 

prático, as análises bibliográficas e iconográficas e a sistematização teórica. As 

pesquisas se desenvolveram nos espaços dos arquivos públicos – Irdeb, Ceao e 

Biblioteca da UFBA – e em comunidades, por meio de visitas a algumas das co-

munidades identificadas nas imagens fotográficas e fílmicas. A aproximação em 

espaços e em fontes diferenciadas de pesquisa, a análise e interpretação dessas 

fontes, associada a participação em eventos científicos, bem como o processo 

de orientação acadêmica de forma sistemática, oportunizaram compreender a 
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dinâmica da pesquisa e possibilitaram a reformulação da própria pesquisa ao 

longo do processo. 

A análise da constituição e da consolidação do campo profissional da Educação 

Física através da pesquisa documental e oral buscou (re)valorizar expressões e 

possibilidades do processo histórico sobre a criação humana em ato, expressão 

da diversidade da formação social e identidade cultural local. Utilizam-se ca-

tegorias históricas da totalidade, mediação e contradição, por meio da concep-

ção dialética da história e da organização da cultura (GRAMSCI, 1978, 1998) e 

de sua lógica (JAMESON, 2004) sobre a constituição da cultura global e local. 

(SANTOS, 2004) O processo de levantamento, catalogação, sistematização e 

divulgação busca retraçar a história da cultura corporal, esportiva e lazer na 

Bahia, as manifestações da expressão corporal como linguagem, preservados 

no imaginário e documentos. 

O acervo iconográfico analisado pela leitura de signos e significados traz o 

cotidiano dos trabalhadores em dias de trabalho e em dias festivos lendários e 

representativos para a sua identidade. Localizamos manifestações da cultura cor-

poral que foram construídas historicamente, como a dança, folguedo, corrida e 

jogos diversos, registradas pelas imagens do projeto Bahia Singular e Plural nas 

produções culturais: Chegança de Mouros; Dança de São Gonçalo; Guerreiros 

de São Jorge e Joana D’arc; Mineiro Pau, assemelhado ao Maculelê; Reis de Zé 

Preto; Bacamarteiros; Cantos de Trabalho; Burrinhas da Bahia; Nego Fugido; 

Mastros Sagrados e Profanos; Caretas e Zambiapunga; da cultura dos Caboclos: 

Toré, Dança do Praiá; Ternos e Folias; Festas de Reis.

Essas expressões do projeto Bahia Singular e Plural indicam um vasto campo 

para investigação sobre História da Cultura Corporal na Bahia e, pelas primei-

ras aproximações, estão representadas de maneira muito expressiva na região 

do Recôncavo Baiano.1 A cultura corporal afrodescendente dessa região é uma 

representação rica e complexa, envolvendo diversas manifestações que estão 

1 Região na Baía de Todos os Santos com cerca de 14 km de região costeira. Penetrando 80 km no 
continente, seu contorno litorâneo possui de cerca de 300 km, com uma área total de 1.052 km². 
(ABS ABER, 2000)
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diretamente relacionadas com o trabalho agrícola e as atividades de vida e so-

brevivência do cotidiano das pessoas.

Nesse sentido, estudar corpos, culturas e sociedade representa uma inves-

tigação complexa com produção científica espiralada construída por um cole-

tivo que se organiza em torno da História da Bahia a partir da compreensão da 

concepção da Cultura Corporal. Participam grupos e pesquisadores distintos em 

suas especificidades para contribuir com a compreensão e estudos das relações 

de trabalho, do ser social como um ser histórico e da história como matriz do 

conhecimento, aprofundamento teórico.

É necessário fazer uma aproximação às expressões da cultura corporal a 

partir da leitura dialética, entendendo a realidade como uma teia complexa 

que é, ao mesmo tempo, história de resistência e de ludicidade, de religião e 

de conscientização e só pode ser abordada em coletivo com a participação de 

grupos de estudos e pesquisa vinculada à pós-graduação de outras áreas do 

conhecimento, garantindo a inter-relação com outros institutos e a interdisci-

plinaridade de diferentes campos, como o da Arte, Educação, Educação Física, 

História, Filosofia e Cinema.

DAS REDES DE PESQUISA DO HCEL ÀS POTENCIALIDADES 
CIENTÍFICAS: CONSIDERAÇÕES

A caminhada de 15 anos do grupo de pesquisa HCEL nos aponta uma gama 

de conhecimentos científicos e culturais produzidos e/ou sistematizados. Essa 

produção acadêmica e científica oportuniza contribuições em níveis diversifi-

cados. Podemos destacar alguns para efeito de registro, como citados a seguir. 

O primeiro diz respeito à aprendizagem dos envolvidos, com a capacitação de 

recursos humanos para métodos e técnicas historiográficas – documental, ima-

gética e oral. 

Citamos, igualmente, contribuições teóricas para o campo das pesquisas his-

tóricas do tempo presente que apontam possibilidades educacionais e científi-

cas de significativa abrangência em diversos campos do conhecimento. Sobre as 

pesquisas históricas, uma consideração a ser feita refere-se ao avanço do conheci-

mento relacionado à cultura afrodescendente. Em especial, sobre a organização 
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de acervo documental iconográfico a respeito da história da cultura corporal, 

esportiva e de lazer do Nordeste do Brasil; valorização de institutos públicos 

que oferecem projetos e programas como fonte para estudos sobre História da 

Educação, Educação Física, Esporte e Lazer; identificação e organização de jo-

gos, folguedos, danças, folclore das imagens do projeto Bahia Singular e Plural. 

Em relação à educação, o grupo possui outras inspirações investigativas 

que contribuem com diferentes campos de conhecimento, como Sociologia, 

Antropologia, Geografia, História, Psicologia, Biologia, Letras, Artes, Comunicação, 

Ciências Políticas, dentre outros. O grupo HCEL, ao tratar da temática corpo, 

cultura e sociedade, apresenta importante contribuição e tópicos de pesquisa 

emergentes, como o das relações étnico-raciais, o racismo estrutural, o saber 

local e o saber global e o conhecimento de comunidades tradicionais, ou seja, 

perspectivas ligadas aos processos civilizatórios e à formação humana numa 

perspectiva de emancipação.

A socialização do conhecimento científico na área de diversas formas é outro 

ponto a se destacar, como a organização de eventos científicos de cunho local, 

regional, nacional e internacional que tematizam questões relativas à educação, 

aos corpos, culturas, comunidades e sociedade. Outra forma relevante de divul-

gação dos resultados derivados do grupo HCEL refere-se às inúmeras publica-

ções em periódicos, anais e livros; e à consolidação do grupo de pesquisa em 

História da Cultura Corporal, Educação, Esporte, Lazer e Sociedade. As análises 

das fotografias nos mostram um campo de estudos ainda pouco aprofundado 

pela Educação Física e podemos explicitar as peculiaridades de algumas delas 

nas análises seguintes:

• Chegança de Mouros – é uma manifestação da cultura inspirada na 
saga marítima portuguesa e nas lutas medievais travadas pelos euro-
peus contra árabes, turcos e mouros. As “Cheganças de Mouros” são en-
cenadas, principalmente, por pescadores, que representam marujos e 
oficiais de um navio. Representam a saudade da terra natal, dos amores 
e dificuldades enfrentadas durante as travessias marítimas e, como pon-
to alto, as lutas contra os mouros, que acontecem em alto mar. O termo 
“chegança” era o nome de uma dança ibérica de tradições mouras, e 
suas cantigas foram proibidas em Portugal por serem consideradas in-
decentes. No Brasil, ele ganha características diferentes, servindo para 
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narrar a epopeia marítima portuguesa e para reforçar, entre os brasilei-
ros, a fé cristã, representando a luta do bem contra o mal, do cristão con-
tra o infiel. As cidades observadas nas fotos foram: Gamboa do Morro, 
no distrito de Cairu; Arembepe, povoado de Camaçari; e o município 
de Saubara;

• As Burrinhas da Bahia – é uma brincadeira, folguedo popular viven-
ciado na Bahia de forma diferente de outros estados nordestinos, ou 
seja, desgarradas do reisado do bumba-meu-boi e costumando brincar 
sozinhas ou acompanhadas de outros bichos, ao som de pandeiros, vio-
lões, sopros e sanfona, arrastando animados foliões. Existe registro de 
dez burrinhas, de diferentes regiões do estado: Vale do São Francisco, 
Recôncavo, Sertão e Baixo-Sul;

• Nego Fugido – tem uma tradição de pelo menos um século no distrito 
de Acupe, em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano. É uma 
encenação sobre a luta pela libertação dos escravos. As ruas de Acupe 
são o cenário, e seus personagens revivem o ideal de liberdade almeja-
do pelos escravos. Essa encenação representa a versão dos moradores 
do local em relação à libertação dos escravos não como uma concessão 
dada pela princesa Isabel, mas sim como conquista dos negros;

• Índios do Sertão – houve uma época, por exemplo, que se tinham dú-
vidas acerca da própria existência de índios nessa região, pois se acre-
ditava que eles teriam sido extintos durante o período colonial, que os 
seus descendentes estariam dispersos na sociedade nacional e teriam 
assumido a categoria de “caboclos”. O processo de colonização fez a 
convivência entre índios e não índios, partilhando suas diferenças e 
semelhanças, vindo daí a categorização de caboclos para os descenden-
tes dos índios ditos “primitivos”. O que acontece é que muitos desses 
caboclos continuaram a viver em diversas áreas e, ao longo do século 
XX, passaram a reivindicar direitos sobre os territórios e a afirmar suas 
raízes étnicas;

• Ternos e Folias – Festas de Reis: vindas da Europa, as festas adquiriram 
características próprias na Bahia, podendo ser encontradas em quase 
todos os municípios do estado no Dia dos Santos Reis Magos. Foram 
identificados oito Ternos de Reis que se apresentaram na Festa da Lapi-
nha, em Salvador, e mais 16 nos municípios de Utinga, Morro do Cha-
péu, Seabra, Piatã, Barra do Mendes (Chapada Diamantina), Valente e 
Conceição do Coité (Sertão), Carinhanha (Vale do Rio São Francisco), 
São Francisco do Conde (Recôncavo), Cairu (Litoral Sul) e Pau Brasil, 
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na aldeia dos índios pataxó hãhãhãe (Região Cacaueira). Essa expressão 
traz elementos da dança, da cantiga, da brincadeira e das andanças. 

No Quadro 1, como ilustração, pontuamos um momento específico do HCEL: 

imagem temática e produção caminhante – o “estado da arte” de 2004 a 2009.

Quadro 1 – Algumas ações e projetos de ensino, pesquisa e extensão do grupo HCEL no 
período considerado

ANO EVENTO AUTORIA RESULTADOS

2004-2009 Iconografia do Irdeb Coletiva Sistematização e 
produção literária

2004 História da cultura corporal, esportiva e de lazer: 
um estudo a partir do Nordeste do Brasil – Bahia

Coletiva Evento aberto: seminário

Projeto de extensão: Cultura corporal, esporte e 
lazer na Gamboa de Baixo: tecendo a cultura com 
arte

Coletiva Extensão

2006-atual Diálogos e imagens Coletiva ACC e extensão

2007-2008
A cultura corporal e a Lei 10.639/03: um estudo 
sobre os impactos da lei no ensino da Educação 
Física nas escolas de Salvador-BA

Anália de Jesus 
Moreira Dissertação de mestrado

2008 Corpo, lugar da memória cultura e identidade 
presentes na Irmandade da Boa Morte

Lilian Quelle 
Santos de Queiroz

Dissertação de mestrado

2009 O Ilê Aiyê: que corpo é este? Anália de Jesus 
Moreira

Tese de doutorado

2009
O caminho da África são as sementes: história dos 
jogos africanos (cultura corporal) e possibilidades 
de uma praxispedagogica emancipatória

Elizabeth de Jesus 
da Silva Dissertação de mestrado

2008 História e memória da cultura corporal, educação, 
esporte e lazer na Bahia/Brasil

Coletiva Seminário aberto, 
produção literária

Fonte: elaborado pelos autores com base no relatório de desempenho (2009) do HCEL/UFBA/CNPq.

Os resultados indicam a necessidade do desenvolvimento de estudos e in-

vestigações no campo da História da Cultura Corporal da Bahia, visto que a pro-

dução do conhecimento sobre esse tema é inexpressiva considerando os grupos 

de pesquisa a ele relacionados. Sendo o HCEL único grupo cadastrado no CNPq 

– pesquisa feita no diretório de grupos da instituição em 2007 – que desenvol-

ve estudos e pesquisa na temática, a relação de livros, dissertações e teses sobre 

esse tópico entre os pesquisadores da Educação também é inexpressiva e não é 

valorizada pela formação humana na graduação, ou seja, no curso de Educação.
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A Bahia, berço cronológico da identidade nacional – índios, imigrantes euro-

peus, africanos e missões americanas – e, até 1808, centro de decisões econômi-

cas, políticas, administrativas do Brasil, além de centro cultural e educacional, 

guarda em documentos um acervo cultural precioso que precisa ser buscado, 

recuperado, apreciado, pesquisado e publicado. Esta pesquisa buscou reconhecer 

o campo dos acervos públicos, iconográficos ou bibliográficos, como necessário 

aos estudos sobre História da Educação.

A pesquisa com corpos e culturas implica dialogar com os conceitos de cor-

po e cultura. Silva (2009, p. 263) compreende o sujeito como ser corpóreo, que 

constrói sua história, a si mesmo e a sua cultura. Para ela, é preciso compreender 

essa questão, pois se refere a nossa existência:

Somos seres corpóreos, construtores de nossa história, de nós mesmos e de 
nossa cultura; portanto, temos que tomar consciência dos mecanismos que 
nos alienam e nos (com)formam a uma imposição social para podermos 
realizar nossa vida e assumirmos enquanto realidade sócio-histórica, como 
criadores de nós mesmos e de nosso tempo – não um tempo linear e sem 
relações, mas um tempo humano, corporal, de relações plenas de sentidos e 
significados com a cultura e com a vida.

Le Breton (2013, p. 31) constata que o “extremo contemporâneo erige o corpo 

como realidade em si, como simulacro do homem por meio do qual é avaliada a 

presença e no qual ele mesmo ostenta a imagem que pretende dar aos outros”. 

Nessa linha, Le Breton (2006, p. 70) também afirma que “o corpo metaforiza o 

social, o social metaforiza o corpo. No interior do corpo são as possibilidades 

sociais e culturais que se desenvolvem”. Corpos e culturas entrelaçados criam 

marcas, identidades, culturas, memórias e histórias.

Investigar passado, presente e futuro como um contínuo, o passado e o fu-

turo impregnado de “agoras” e de possibilidades outras de leituras, desvelando 

questões sociais e culturais a partir das relações, por meios turísticos e de práticas 

corporais ligadas ao lazer e ao esporte, possibilitando a preservação da cultura 

do povo e a revisão de interpretações dominantes na historiografia, registrando 

as histórias de resistência, silêncios e lacunas, visando apreender determinantes 

deste conhecimento, consolidação e ampliação da área.
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CORPOS, CULTURAS E SOCIEDADE: DIÁLOGOS, MEMÓRIAS 
E HISTÓRIAS DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

A Educação como prática pedagógica, campo de conhecimento e intervenção 

acadêmica e científica possui deliberações históricas encharcadas de determi-

nismos políticos e ideologias datadas que interferiram e continuam a interferir 

na práxis pedagógica, lazer e produção de conhecimento, precisam de aprofun-

damento teórico e sistematização científica para serem ressignificadas e trans-

formadas. Interessamos por histórias que podem nos situar dentro de histórias. 

Podemos encontrar e confrontar com testemunhas, vozes, palavras, imagens 

com proposições e ideologias sociais, presentes e passadas. A ecologia de saberes 

(SANTOS, 2010) inspira uma revolução epistemológica no seio da universidade 

para uma reforma emancipatória e democrática.

Trata-se de uma proposição relevante por questionar lógicas dominantes 

que historicamente produziram e mantiveram uma hierarquia social, racial, eco-

nômica e cultural baseada em aspectos como, por exemplo, a cor da pele. Silva 

(2009), ao investigar as teses da intelectualidade médica brasileira em finais do 

século XIX, denuncia a construção, à época, de um pensamento baseado em ar-

gumentos considerados científicos para o período, “[...] em que a biologia, sob 

a forma de racismo, assumia importância para uma ideologia burguesa teorica-

mente igualitária, pois deslocava a culpa das evidentes desigualdades humanas 

da sociedade para a ‘natureza’”. (SILVA, 2009, p. 247)

No grupo HCEL, é possível desenvolver estudos e pesquisas históricas da 

constituição da cultura corporal, educacional, do esporte, lazer e sociedade a 

partir de dados históricos e memorialísticos e utilizar de diversos caminhos 

para as pesquisas, como o documento, a oralidade e a imagem. Consideramos 

que esse espectro de possibilidades oportuniza ampliar o acervo histórico e as 

práticas vinculadas às temáticas da pesquisa que os povos criaram e usufruíram 

e ainda não possuem ou possuem pouca sistematização, tratamento acadêmico 

e científico.

A ampliação do quadro de referência da nossa cultura – da cidade, do cam-

po, e de comunidades – pode ocorrer a partir da discussão acadêmica que pri-

vilegia perspectivas teóricas decoloniais, oportunizando a exploração desse 
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acervo histórico e cultural. Essa perspectiva possibilita, ainda, produzir o co-

nhecimento a partir do sul, como sugere Freire (2017) sob a necessidade de 

mudar em educação, apontando a perspectiva do sulear. Os outros ângulos e 

formas de produzir conhecimentos seguem a proposta de Benjamin (2012) em 

suas teses sobre a história, o modo de escovar a história a contrapelo. Essa é a 

proposta do grupo, por fim. 
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MARXISMO E POLÍTICAS DE TRABALHO 
E EDUCAÇÃO (MTE): EIXO TEÓRICO E 
INVESTIGAÇÕES

ELZA PEIXOTO

MTE – FOCO, MATRIZ TEÓRICA, PESQUISA, ENSINO E 
EXTENSÃO

Sediado na Faculdade de Educação (Faced) da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), o grupo de estudos e pesquisas Marxismo e Políticas de Trabalho e 

Educação (MTE) tem como proposta congregar pesquisadores e estudantes es-

pecialmente interessados em investigações orientadas no materialismo sob pers-

pectiva dialética e na dialética sob perspectiva materialista (BARATA-MOURA, 

1997), partindo da apreensão do método no estudo direto das obras produzi-

das por Karl Marx e Friedrich Engels, para progressivamente ir investigando 

desdobramentos posteriores, reconhecidos como marxismo. (ANDERSON, 

1989; COSTA NETO, 2014; PAULO NETTO, 2000, p. 52) À luz desse referencial, 

temos desenvolvido a teoria que fundamenta o processo de liderança em pes-

quisa e ensino (CNPQ, [20--]) a partir da qual realizamos a formação no curso 
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de Licenciatura em Educação Física (LEF) e no Programa de Pós-Graduação em 

Educação (PPGE)1 – mestrado e doutorado –, por dentro dos quais desenvolve-

mos a pesquisa, o ensino – incluindo as orientações no Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic), nos Trabalhos de Conclusão de Curso 

(TCC) e nas dissertações e teses – e a extensão.

Nossas investigações desenvolvem-se em quatro projetos principais: 

• “Modo de Produção da Existência: Categoria chave para a compreen-
são das problemáticas do Trabalho, do Tempo Livre e da Educação” 
(PEIXOTO, 2011, 2014a);

• “Pressupostos da Concepção Materialista e Dialética da História: contri-
buições para o estudo das práticas, das políticas, da produção do conhe-
cimento e da formação em ciências humanas” (PEIXOTO, 2013, 2014a);

• “A prática como critério de verdade: a posição marxista clássica e as 
contribuições para a formação para o trabalho pedagógico” (PEIXOTO, 
2015, 2016a, 2016b);

• “Condições de trabalho e formação dos professores de educação física 
que atuam na rede de educação básica dos estados da região nordeste”. 
(PEIXOTO, 2015)

As atividades de ensino ocorrem sistematicamente, no âmbito da LEF, em 

cinco componentes curriculares – Abordagens, Métodos e Técnicas de Pesquisa 

I, II e III (respectivamente, EDCD 48, EDCD56 e EDCD64); Prática de Ensino I 

e II (EDCD76 e EDCD64). No âmbito do PPGE (2018), ocorrem em um compo-

nente curricular obrigatório, Educação, Sociedade e Práxis (EDCD603), e dois 

componentes curriculares eletivos: TEE Marxismo, teoria do conhecimento e 

educação (EDCE53 e EDCJ79) – nos quais estudamos a teoria sobre a possibi-

lidade do conhecimento que surge das obras de Karl Marx e Friedrich Engels.

No âmbito da extensão, temos desenvolvido: 

• os cursos de curta duração com convidados,2 visando acessar referen-
ciais essenciais às nossas investigações; 

1 Ver: http://www.pgedu.faced.ufba.br/. 

2 Elencamos alguns cursos realizados entre 2017 e 2018: Contribuições de Florestan Fernandes para a 
Educação, ministrado pela professora Dr.ª Gilcilene de Oliveira Damasceno Barão, da Universidade 
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• o encontro anual do grupo de pesquisa MTE,3 com quatro edições já re-
alizadas, com o objetivo de prestar contas das atividades que desenvol-
vemos no ano letivo e fazer um balanço da conjuntura e das tendências 
para o próximo período; 

• a Semana Maio com Marx,4 que tem como foco disseminar o marxismo 
e debater questões candentes da conjuntura; 

• o projeto de extensão “Espaço, Política e Estudos Urbanos”;5

• os Seminários de Orientação;6 e 

• as Bancas de Pré-Qualificação, que são eventos internos ao MTE com 
foco na formação dos alunos do Pibic, mestrandos e doutorandos, auxi-
liando aqueles que estão em fase de qualificação.

do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); Crítica do Conceito de Marxismo Ocidental, ministrado pelo 
professor Dr. Pedro Leão da Costa Neto; As mulheres na Revolução Russa e a Atualidade de suas Lutas, 
ministrado pela professora Dr.ª Elza Peixoto; Crítica da Economia Política, ministrado pelo professor 
Edmilson Costa; A Questão do Estado: Diferentes Perspectivas, com o professor Dr. Eurelino Coelho, da 
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS); e Espaço, Políticas e Estudos Urbanos, com diversas 
participações, coordenado por Pedro Paulo Lavor, João Paulo e Giovani Damico.

3 Respectivamente: I Encontro Marxismo e Políticas de Trabalho e Educação, que teve como tema “A 
formação da classe trabalhadora em tempos da crise do capital”, ocorrido entre os dias 27, 28 e 29 de 
outubro de 2016; II Encontro Marxismo e Políticas de Trabalho e Educação, com o tema “100 anos 
da Revolução Russa: as lições das políticas para a educação”, realizado de 26 a 28 de outubro 2017; o 
III Encontro Marxismo e Políticas de Trabalho e Educação, cujo tema foi uma homenagem aos “Karl 
Marx 200 anos: um legado revolucionário para pensar a conjuntura”, ocorrido no dia 8 de novembro 
de 2018; e o IV Encontro Marxismo e Políticas de Trabalho e Educação, ocorrido entre os dias 27 e 
30 de março de 2019, com a temática “Desafios para o ensino a pesquisa e a extensão em perspectiva 
marxista”.

4 “I Maio com Marx: Karl Marx 199 anos: um legado revolucionário”, realizado em 5 de maio de 2017. “II 
Maio com Marx: um legado em movimento”, ocorrido entre os dias 3 a 5 de maio de 2018, na Faced.

5 Esse projeto tem por finalidade proporcionar um estudo do espaço urbano sob uma perspectiva 
materialista dialética, tendo como principal fundamentação as obras de Henri Lefebvre. Essa ação de 
extensão está inserida no conjunto das atividades do grupo de estudos e pesquisa MTE, vinculado ao 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e com número do registro no 
Sistema de Registro e Acompanhamento de Atividades de Extensão (Siatex): 11658. São responsáveis 
pelo projeto: Pedro Paulo de Lavor Nunes (coordenador institucional), João Paulo Dória de Santana, 
Janaína Rodrigues de Jesus e Giovani Damico. O projeto tem período de execusão permanente e é 
realizado na Faced, com organização do grupo MTE e carga horária de 68 horas, e 60 pessoas partici-
param.

6 Seminário de Estudo e Orientação para mestrandos, realizado no período entre 11 e 12 de maio de 
2018 e o Seminário de Estudo e Orientação para doutorandos, ocorrido entre os dias 25 e 26 de maio 
de 2018, ambos na sala Kiririda Faced.
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EIXO TEÓRICO

O eixo teórico com o qual trabalhamos vem sendo produzido a partir:

• do estudo direto das obras de Marx e Engels nas edições em língua por-
tuguesa e espanhola publicadas pelas editoras Fondo de Cultura, Avan-
te!, Bertrand Brasil, Boitempo, Martins Fontes e Paz e Terra, esta última 
nos casos em que não surgiu uma nova tradução, tratando (i) da crítica 
do idealismo alemão, (ii) da exposição do materialismo dialético e (iii) 
do exercício do método na análise do modo capitalista de produção 
(ENGELS, 1979, 1986, 1995, 2008, 2015; MARX, 1977, 1982, 1983, 1987, 
1989; MARX; ENGELS, 1982, 1983, 1985, 2003, 2007);

• do estudo das investigações do filósofo José Barata-Moura sobre o ide-
alismo alemão (BARATA-MOURA, 2010), sobre o pensamento de Marx 
e Engels (BARATA-MOURA, 2009, 2012), e sobre os temas da prática 
(BARATA-MOURA, 1978, 1982, 1986a, 1986b, 1986c, 1994a, 2000), da 
cientificidade do saber (BARATA-MOURA, 2013), da verdade (BARATA-
-MOURA, 2008) ou daquilo que é próprio da filosofia: pensar aquilo que 
é! (BARATA-MOURA, 1994b, 1995, 1996); 

• de um conjunto de teorias críticas que pensam o problema da educação 
e da cultura à luz da crítica da economia política, nos nexos com a luta de 
classes e a disputa de projetos para a formação da classe trabalhadora no 
Brasil e no projeto de enfrentamento e superação do problema da mar-
ginalidade. (COLETIVO DE AUTORES, 1992, 2008; FRIGOTTO, 1995, 
2001, 2006, 2008, 2011; LEHER, 2010a, 2010b, 2012, 2013, 2016, 2017, 
2018; LEHER et al., 2010, PONCE, 2007; SAVIANI, 1987; TAFFAREL, 
1997)

Do conjunto desses referenciais, depreendemos algumas teses que estrutu-

ram e fundamentam nossas investigações. A primeira delas segue apanhada na 

formulação básica do materialismo dialético: “Não é a consciência dos homens 

que determina o seu ser; é o seu social que, inversamente, determina a sua cons-

ciência”. (MARX, 1977, p. 24)

Todo e qualquer processo de trabalho pedagógico – e a liderança de grupos de 

pesquisa o compõe –, nos mais variados níveis, necessariamente, independente 

da consciência e da vontade daqueles que participam do processo de formação, 

refere-se a um determinado estágio de desenvolvimento da percepção/consciência:
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• daquilo que é a realidade; e, a partir dessa percepção, 

• da orientação sobre como agir naquela realidade; a partir de 

• expectativas de resultados a obter com esta ação. 

Toda a política de formação de professores – que se faz por indivíduos deter-

minados pelas posições de classe que ocupam e pelo estágio de desenvolvimento 

da luta de classes, indivíduos que projetam a intervenção na realidade orienta-

dos por seus interesses de classe – está assentada no estágio de desenvolvimen-

to da percepção sobre a realidade e sobre a percepção do papel da educação na 

preservação ou transformação dessas realidades, que decorre (que emana) dos 

projetos para a sociedade produzidos no interior das diferentes classe em luta 

pelo controle das relações de produção. 

Entretanto, não é o maior ou menor grau do estágio de desenvolvimento 

das percepções sobre as realidades que promovem o seu movimento e a sua 

mudança. O grau de desenvolvimento das percepções (mais ou menos válidas) 

apenas orienta a direção da ação dos indivíduos (no caso, os professores) que 

agem sobre realidades determinadas. O movimento das realidades, entretanto, 

independe do grau de consciência e entendimento de que dela tenhamos en-

quanto indivíduos isolados. A percepção dos homens sobre aquilo que é a reali-

dade na qual atuam, obviamente, orienta as suas ações, e essas ações contribuem 

para o movimento da história. Entretanto, essa ação a partir de um determinado 

grau de consciência individual sobre a realidade é muito pouco determinante 

do movimento das realidades, que obedece a um conjunto de relações muito 

mais complexas e mais amplas. O movimento das realidades produz-se deter-

minado pelo estágio desenvolvimento das forças produtivas em contradições 

com o estágio de desenvolvimento das relações de produção. A participação das 

ideias nesse movimento é um fragmento no interior de muitos outros fatores 

e jamais pode sobrepor-se aos movimentos de todos os indivíduos inseridos e 

organizados em frações de classes, independentemente do grau de consciência 

que possuam sobre essas relações.

Os estudos de Karl Marx sobre O Capital evidenciam ser perfeitamente pos-

sível conhecer as relações mais complexas que determinam e condicionam a 

formação e as ações dos homens/indivíduos na história. A partir de processos 
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de investigação científica, é possível apreender o movimento, as mudanças e as 

tendências das realidades nas quais se formam as consciências. Mas não é nas 
consciências dos homens que podemos apreender as realidades nas quais se for-
mam. Os estudos da consciência apenas informam o grau de desenvolvimento 

do pensamento dos homens sobre as realidades nas quais vivem, podendo trazer 

pistas sobre as realidades nas quais esses homens vivem e sobre como pensam 

agir sobre essas realidades. Mas é no próprio movimento das lutas contraditó-

rias travadas no interior das realidades que se forma a consciência dos homens 

(e dos professores). É no estudo das realidades que encontramos as respostas 

para aquilo que vem sendo o ser dos professores enquanto homens e mulhe-

res que se formam em relações históricas determinadas pelo capitalismo como 

modo de produção da vida.

Isso significa que defendemos a possibilidade de o professor conhecer e 

imprimir direção à realidade na qual atua, reconhecida a determinação de que 

“Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como querem; não 

a fazem sob as circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se de-

frontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado”. (MARX, 1978, p. 329)

A realidade em que os professores produzem sua existência pode ser conhe-

cida, e é possível projetar uma ação consciente direcionada a uma finalidade 

nesta dada realidade. A consciência dos professores pode captar o movimento 

da realidade na qual vivem e trabalham e pode projetar uma ação sobre as 

realidades nas quais atuam. Essa possibilidade, entretanto, também não se dá 
no simples encontro do professor com a realidade empírica, sem a mediação da 

teoria (o marxismo) que reconhece aquilo que é o real como um processo em 

movimento, determinado pelas contradições decorrentes das relações que os 

homens estabelecem entre si, organizados em classes e com a natureza.

É no interior das relações (sociais), nas quais se defrontam com os seus pró-

prios interesses e os interesses que lhe são antagônicos, que os professores se 

constituem como seres que produzem e projetam o devir – são seres sociais, se 

produzem em relações sociais. Os interesses com os quais se defrontam, não 

pairam no ar, por mais desvinculados que (esses professores) apareçam estar 

das relações de produção. Esses interesses vinculam-se com a base objetiva na 

qual, em relações com os meios de produção da vida, os homens produzem suas 
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vidas. A forma de ser dos professores e as possibilidades de vir a ser de suas in-

tervenções só podem ser conhecidas quando o conjunto das determinações de 

suas condições de vida, de trabalho e de formação – enquanto fração de classe 

determinada por condições geográficas, políticas, econômicas e culturais – são 

conhecidas.

Este é, a nosso ver, o principal desafio da formação dos professores hoje! 

Possibilitar aos professores uma formação inicial e continuada que lhes garanta 

os instrumentos para conhecer as condições objetivas nas quais se constituem 

como seres que produzem e projetam o devir. Aqueles que fazem a história, 

não como almejam suas subjetividades, mas conforme classe para si, com com-

petência técnica para reconhecer as possibilidades reais de ação nas realidades 

que conhecem concretamente por dominarem os instrumentos para esse mo-

vimento prático!

PARA UMA PERSPECTIVA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
ORIENTADA PELA ANÁLISE CONCRETA DE REALIDADES 
CONCRETAS

A formação de professores não pode ser predominantemente guiada por uma 

expectativa abstrata – esvaziada das múltiplas determinações do movimento da 

realidade – daquilo que deve ser (BARATA-MOURA, 2015, p. 141-146) o trabalho 

dos professores na educação básica e no ensino superior. Uma expectativa abs-

trata o é, justamente, quando não prenhe das múltiplas determinações que cons-

tituem a realidade. A possibilidade de o pensamento conhecer concretamente 

as realidades, ainda que provisoriamente, reside no movimento de apanhar as 

múltiplas determinações de uma dada realidade. O pensamento concreto o é, 

“por ser síntese de múltiplas determinações”. (MARX, 1977, p. 218-219)

Não se trata aqui de recusar a necessidade de estabelecer finalidades e dire-

ção para a formação de professores para a educação básica e para o ensino su-

perior. Pelo contrário, se trata de, a partir de uma determinada posição teórica 

sobre o movimento da realidade objetiva, estabelecer o ponto de referência a 

partir do qual apontamos possibilidades de vir a ser da realidade objetiva sobre 

as quais atuamos, para fortalecer determinadas direções tendenciais favoráveis 
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à perspectiva de classes na qual nos colocamos. Por trás dessa posição, há pressu-

postos ontológicos, gnosiológicos, axiológicos e teleológicos sobre aquilo que é o 

processo de ser do professor na conjuntura das relações de produção capitalistas!

A perspectiva materialista da dialética e dialética do materialismo refuta as 

teorias que tomam aquilo que é o ser dos homens sob o prisma do individualis-

mo, tão caro ao modo liberal de projetar e gerir as relações de produção capita-

listas! Sob a perspectiva materialista da dialética e dialética do materialismo, 

aquilo que é o ser do homem só pode ser apanhado para além de sua constitui-

ção empírica (biologia, fisiologia) ou de suas impressões subjetivas sobre sua 

própria situação. Essas formas de explicação fracionam o homem enquanto ser 

social que se produz em relações reais, nas quais, para manter-se vivo, necessita 

estabelecer com a natureza e com os outros homens – organizados em classes e 

frações de classe a partir de suas atividades produtivas – relações de produção. 

A forma dessas relações de produção é própria do estágio de desenvolvimento 

do modo de produção da vida. No capitalismo, o controle das forças produtivas 

necessárias à produção da existência de todos os homens está nas mãos de uma 

classe cada vez mais minoritária, que, por processos materiais e ideológicos, 

convence a todas as demais classes e frações de classe determinadas da justeza 

dessas relações.

A teoria que abraçamos reconhece a possibilidade de projetar as realidades 

a partir da leitura científica das possibilidades de vir a ser das realidades, mas 

demanda o conhecimento concreto daquilo que é a realidade, ou a transposição 

para o pensamento, enquanto síntese, das múltiplas determinações que se mo-

vimentam contraditória e dialeticamente nas realidades. Sob essa perspectiva, 

a formação dos professores necessita ser guiada pelas demandas práticas apa-

nhadas pela investigação científica dessas demandas. Necessita sim ser levada 

à aproximação às realidades, mas as realidades são muito mais abrangentes que 

o empírico imediato, aquilo que é captado pelos sentidos, que fica registrado 

nas consciências dos sujeitos. (BARATA-MOURA, 1997, 2009)

A formação de professores assentada em um conhecimento científico daquilo 

que é a realidade possibilita que esse conhecimento científico seja convertido em 

uma orientação para a ação. Mas a validade desse conhecimento científico ape-

nas se comprova quando colocado em um movimento prático, um movimento 
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que se efetiva em transformação material das realidades. (BARATA-MOURA, 

1994a) Para tomar a prática como critério de verdade, “o próprio educador tem 

de ser educado”. (MARX, 2007, p. 533)

Aquilo que é o ser do professor só pode ser conhecido concretamente, na 

forma de ser que este assume nas relações de produção capitalistas. Por essa ra-

zão, falar de professores em geral é uma abstração esvaziada das determinações 

reais nas quais cada professor – com sua própria conformação como homem/

mulher, branco/negro, heterossexual ou LGBT, nativo ou estrangeiro que pro-

duzem sua subjetividade – se movimenta em relações com a estrutura jurídico-

-administrativa na qual atuam, com outros professores e com as classes para as 

quais lecionam numa determinada escola situada numa determinada comu-

nidade de uma determinada cidade como Salvador, Rio de Janeiro, Lisboa ou 

Columbine, mais ou menos pressionadas pelas condições de vida que as relações 

de produção em que se movimentam determinam! A prática é esta totalidade 

determinando a ação do professor e deve ser conscientemente dominada pelo 

próprio professor. Sua formação deve possibilitar matriz teórica e instrumentos 

que viabilizem esse domínio.

O PROCESSO DE FORMAÇÃO COMO DISPUTA DE PROJETOS 
DE “DEVER SER”

Projetar aquilo que se espera de um professor – e que o professor espera de si 

mesmo – numa dada realidade não pode desprezar: a) o conhecimento do estágio 

de desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção emanadas 

das lutas inerentes à formação social na qual atuarão; b) o arcabouço das ideias 

em debate no seio das relações de produção em que vive e atua esse professor 

determinado! Falamos no plural! Ideias! Isso porque, ao reconhecer as relações 

de produção, reconhecemos a existência de diferentes classes e frações de classe 

disputando a direção e o controle das forças produtivas. Diferentes classes e fra-

ções de classes que projetam idealmente a direção das forças produtivas na forma 

de teorias econômicas, teorias políticas, teorias pedagógicas! Argumentamos e 

defendemos que um professor pode agir emancipado não quando possui a ilu-

são de uma individualidade livre no sentido liberal, mas quando se reconhece 
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ser de relações de classe – determinado por relações de classe, gênero, raça – a 

serviço de relações de classe, nas quais só como sujeito com consciência de clas-
se para si pode atuar livremente, alinhando-se aos interesses dos quais emerge 

como intelectual orgânico.

Sobre este ponto, Aníbal Ponce (2007, p. 36), estudando a história da edu-

cação nas sociedades de classes, mapeando o instante da divisão da sociedade 

de classes, expõe:

Mais ciumentas dos seus bens, por causa da importância dos interesses que 
deviam defender e pela possibilidade de refletir a respeito desses interesses, 
mediante o ‘ócio que lhes era assegurado pelo trabalho alheio, as classes 
opressoras adquiriram, em relação às oprimidas, uma consciência mais clara 
de si próprias. Em virtude desta maior precisão de propósitos, elas adaptaram 
bem a sua educação, e a que ministravam aos outros, aos fins que visavam.

Para ser eficaz, toda educação imposta pelas classes proprietárias deve cumprir 
as três finalidades essenciais seguintes: 1o destruir os vestígios de qualquer 
tradição inimiga; 2o consolidar e ampliar a sua própria situação de classe do-
minante, e 3o prevenir uma possível rebelião das classes dominadas. No plano 
da educação a classe dominante opera, assim, em três frentes distintas, e ainda 
que cada uma dessas frentes exija uma atenção desigual segundo as épocas, 
a classe dominante não as esquece nunca. (PONCE, 2007, p. 36, grifo nosso)

Para além da competência técnica reduzida ao domínio do conhecimento 

científico a ser ensinado, ao domínio das teorias pedagógicas, ao domínio dos 

instrumentos da didática, para além das teorias da aprendizagem e da metodo-

logia do ensino que daí decorre, defendemos que os professores devem dominar 

os referenciais que possibilitam reconhecer as relações de produção capitalis-

tas nas quais vivemos e as expressões ideais – na teoria do conhecimento, nas 

teorias da aprendizagem, nas teorias pedagógicas – que visam perpetuar essas 

relações de produção na consciência, enquanto ideias dominantes a serviço das 

classes dominantes.

Posicionamo-nos:

Contra a escola sem partido que, visa exatamente ‘destruir os vestígios de 
qualquer tradição inimiga’ dos interesses da classe dominante, nós defende-
mos que os trabalhadores da educação devem tomar partido pelos interesses 

Grupo de pesquisa e producao do conhecimento-miolo.indb   124 21/10/2020   09:30



MARXISMO E POLÍTICAS DE TRABALHO E EDUCAÇÃO (MTE) 125

das classes dominadas na luta de classes que se trava também na escola, 
avocando: (1) recuperar as tradições revolucionárias; (2) contribuir para o 
desenvolvimento da consciência de classe para si dos trabalhadores brasilei-
ros; (3) e, neste processo, ao contribuir para promover a consciência de classe 
para si, promover a rebelião das classes dominadas contra a dominação de 
um modo de produção voltado para a acumulação privada e profundamente 
indiferente a toda miséria. (PEIXOTO, 2017a, p. 276)

EXIGÊNCIAS CONJUNTURAIS, COMPROMISSO POLÍTICO

O ciclo de crises estruturais do capitalismo encurta-se e, na gana de manter os 

níveis de acumulação privada, as classes economicamente dominantes pressio-

nam a classe trabalhadora, promovendo intensificação da jornada de trabalho, 

redução dos salários e retirada de direitos trabalhistas e sociais. Reconhecer os 

fundamentos e as contradições desse processo é passo essencial para nos inse-

rirmos na formação de professores em uma perspectiva que, longe de avocar 

neutralidade, se posiciona na luta de classes a serviço dos trabalhadores.

Nesse sentido, recordamos que, nas relações de produção capitalistas, os 

trabalhadores compõem as classes subalternas. São subalternas por não dete-

rem o controle dos meios de produção de suas próprias vidas. São subalternas 

porque, para manter-se vivas, necessitam vender-se como força de trabalho aos 

proprietários das forças produtivas – classe dominante nas relações de produção 

– que dela necessitam para produzir/extrair mais-valia. (MARX, 1989)7 Porque 

são proprietários das forças produtivas, dos meios de vida de todos; porque do-

minam a lógica e a direção dos processos produtivos; por que mantêm sob seu 

controle o poder bélico e o conhecimento científico, os capitalistas são as classes 

dominantes e imprimem a direção do movimento da produção. 

É para não perder o controle dos meios de vida, que os capitalistas produ-

zem ideologias que tratam de fazer circular e tornar um discurso dominante. 

Esforçam-se por desenvolver instrumentos que possibilitem manter o controle 

da produção e da circulação das ideias. Esforçam-se por retirar do horizonte 

7 Conforme cuidadosamente detalhado por Marx em O Capital (1989).
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dos subordinados qualquer possibilidade de crítica radical dessa dominação, 

qualquer contraposição ideológica que coloque em xeque essa dominação, man-

tendo férreo controle dos meios de comunicação de massas. No capitalismo, a 

produção e a circulação das ideias também passam, ainda, pelos processos de 

formação dos que formam a todos (os professores), sendo crucial para os capi-

talistas, para manter-se como classes dominantes, controlar a formação dos pro-

fessores, especialmente aqueles que atuam diretamente na formação da classe 

trabalhadora. (MARX; ENGELS, 2007)

As classes que, para manter-se vivas, necessitam vender-se como força de 

trabalho em troca de salários (incluindo os professores), o necessitam, porque 

nas relações de produção capitalistas a obtenção dos meios necessários à pro-
dução da vida se faz em relações de troca – os meios necessários à produção da 

vida, nas relações de produção capitalistas, são mercadorias de natureza muito 

particular! (MARX, 1989) Nesse modo de produção, são mercadorias todos os 

frutos da terra apropriados privadamente pelos latifundiários – a água, o trigo 

que faz o pão, a grama que alimenta o gado de que são extraídos o leite, a man-

teiga, a carne, o couro para os sapatos, para os casacos, os chapéus. É como mer-

cadorias (produtos de força de trabalho do campo) que as matérias-primas são 

colocadas nas mãos dos trabalhadores das indústrias pelos industriários. Mas 

os industriários, assim como os latifundiários, podem ser donos das máquinas, 

das matérias-primas e do capital para a produção, mas não podem converter os 

bens da terra nas mercadorias de que necessitamcom férrea necessidade para 

expandir a extração de mais-valia. Apenas a força de trabalho é o fermento vivo 

que converte meios de produção em mercadorias portadoras de mais-valia, tra-

balho incorporado nas mercadorias e não pago! (MARX, 1989)

Encontra-se aqui o cerne das relações de produção capitalistas que os profes-

sores têm que apreender nas modernas relações de produção! Estão neste lugar 

os “pontos fortes” e os “pontos fracos” das duas classes fundamentais (multipli-

cadas em frações) que entram nas relações de produção capitalistas. Está aqui, 

na sua complexidade histórica a ser apanhada pela consciência – “[...] a cabeça 

tem de descobri-los nos fatos materiais da produção, tal e qual a realidade os 

oferece” (ENGELS, [19--], p. 49) –, o cerne da possibilidade de superação das re-

lações de produção capitalistas, que não vai ocorrer conforme nossas vontades, 
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mas de acordo com as condições objetivas que encontramos legadas pelo pas-

sado e, transformadas, transmitimos às futuras gerações.

Nestas relações de produção, não há qualquer possibilidade de neutrali-

dade, e apenas um total desconhecimento de suas leis permite tal abstração: 

neutralidade, isenção!

O capital extrai mais-valia em ciclos de crise de acumulação cada vez mais 

curtos, dizíamos. Procura continuamente novos mercados, novas mercadorias, 

matérias-primas e força de trabalho com valores rebaixados. Transforma con-

tinuamente os processos de produção de forma a baratear matérias-primas e 

força de trabalho. Frauda as mercadorias e a composição dos salários, com o 

fim de ampliar suas margens percentuais de lucros. Avançam sobre o fundo pú-

blico, contando com o apoio dos governantes ali postos com o financiamento 

empresarial, garantindo, por meios legais e transferências fiscais, a progressiva 

desresponsabilização do Estado pelos direitos sociais básicos conquistados no 

pós-guerra – sob a tensão da polarização do mundo entre modos de produzir a 

vida distintos: o capitalismo e o comunismo – no que ficou conhecido como es-

tado de bem-estar social. Retirando os direitos sociais básicos da esfera pública 

estatal, os convertem em mercadorias. O acesso à saúde e à educação encontra-se 

contraditória e dialeticamente determinado pela lógica das mercadorias e ape-

nas como mercadorias saúde e educação passam a ser acessíveis a todos os que 

por ela podem pagar!

Sob essas condições, acentua-se a pressão do capital sobre a classe trabalha-

dora, extraindo direitos duramente conquistados, tais como a jornada de 40 

a 44 horas semanais, sistema de previdência e aposentadoria, acesso à saúde 

e educação públicas. Impõem aos trabalhadores em geral o retorno às formas 

de trabalho escravo, ao desemprego (à impossibilidade de autossustento) e ao 

aumento dos custos de vida em nome da recuperação da economia “pelo bem 

de todos”. O rebaixamento dos salários e a intensificação do trabalho ocorrem 

associados ao aumento dos custos dos meios de vida (alimentação, moradia, 

vestuário, forças produtivas para a produção da vida – eletricidade, internet, gás, 

carvão etc.). Em todo o mundo explode um ciclo de intensificação progressiva 

da luta de classes, ainda que apareça latente! Os professores se formam, produ-

zem e projetam o devir nesta conjuntura! Sua formação inicial e continuada 
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tem de lhes garantir os instrumentos para conhecer as condições objetivas nas 

quais se constituem como seres que produzem e projetam o devir – o seu e o das 

classes com as quais se relaciona como professores – numa conjuntura de crises!

Os educadores têm deser educados, mas não é qualquer referência que possi-

bilita apreender a realidade na qual se formam e atuam como educadores!!! Têm 

que saber que atuarão em relações de produção capitalistas, em uma sociedade 

de classes, uma sociedade de luta de classes. Atuarão sob condições determina-

das por contradições dessas lutas de classes, enfrentando uma classe que, ciosa 

dos seus interesses (conscientes dos seus interesses de classe para si), impedem a 

possibilidade de uma escola unitária, avocam a desigualdade de acesso à ciência 

e à técnica, produzem um parque escolar desigual, uma educação para os ricos 

e uma educação para os pobres, reduzindo a educação da classe trabalhadora 

às pedagogias do aprender a aprender, aos irracionalismos, aos subjetivismos, 

ao pragmático domínio da experiência imediata.

Os educadores têm de ser educados!!! Têm de saber que suas formações são 

determinadas pelos planos elaborados pelos países centrais com a finalidade 

de rebaixar a formação da classe trabalhadora, rebaixando à miséria o custo 

médio da força de trabalho, rebaixando os salários a valores que não possibili-

tam o mínimo para a manutenção da vida da força de trabalho. (MELO, 2004)

Precisam saber que a competência técnica – estimada no domínio das teorias 

pedagógicas, dos conhecimentos científicos a serem ensinados, nos métodos e 

meios facilitadores da aprendizagem – não é suficiente para projetar suas ações 

na realidade das escolas, que não existe neutralidade, que, irremediavelmente, 

realizarão atuação política e que, para atuarem emancipados, necessitam da 

consciência e compromisso político. Precisam ir além das ideologias liberais 

nas quais os pobres são responsabilizados por suas próprias mazelas avançan-

do para uma perspectiva que considere as condições econômico-políticas que 

geram a pobreza e àquilo que é necessário para a sua superação.

Precisam apropriar a tradição das lutas dos trabalhadores. Precisam apro-

priar as teorias socialistas que, contrapondo-se aos liberalismos – ideologia das 

classes dominantes, dos capitalistas –, explicam como nos tornamos o que temos 

sido a partir de como temos vivido. Que o que temos vivido movimenta-se em 

direções que precisamos apreender e projetar para ultrapassar o capitalismo 
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como modo de produção da vida. Um modo de produção que já compromete 

em todo o mundo a possibilidade da vida, por, anarquicamente, destruir a na-

tureza e, com ela, os meios de vida de todos os homens. Compromete a possibi-

lidade de vida porque exclui do acesso a riqueza que produzem pelo trabalho, 

o conjunto dos homens!

Competência técnica e o compromisso político na formação de professores 

preparados para a luta de classes e, defendemos, preparados para uma posição 

alinhada com os interesses das classes excluídas no enfrentamento dos interes-

ses dos capitalistas, necessariamente, demanda o domínio das tradições que a 

burguesia trata de demonizar! O materialismo histórico-dialético – Marx, Engels, 

Lenin e toda a tradição marxista sem a qual se torna impossível conhecer aquilo 

que é o modo de produção da vida em relações de produção capitalistas.

Um programa de iniciação ao trabalho pedagógico a serviço dos trabalhadores 

na luta de classes, necessariamente, tem que estudar o capitalismo, iniciando esse 

estudo com O Capital! Na própria obra estudada na história do desenvolvimento 

do pensamento de Marx e Engels, têm que estudar a concepção materialista e 

dialética da história, enquanto uma teoria do conhecimento com expectativa 

de orientar a transformação material das realidades (a prática)! Têm que estu-

dar os processos revolucionários em todo o mundo e, neles, têm de estudar os 

projetos de educação dos processos revolucionários que estiveram em debate e 

converteram-se em política de Estado nos processos revolucionários. Têm que 

estudar o liberalismo, a história das teorias liberais e os processos históricos nos 

quais foram produzidas! E têm que estudar as teorias socialistas e as condições 

objetivas em que se impuseram como férrea necessidade para orientar a luta 

dos trabalhadores! Têm que dominar as categorias modo de produção, forças 

produtivas e relações de produção, luta de classes – e os instrumentos teóricos 

da dialética que possibilitam apanhá-las no seu desenvolvimento como determi-

nações contraditórias. Têm que apreender suas próprias realidades localizando 

a luta de classes e a disputa de interesses presentes nos Comitês Estaduais de 

Educação, nas Secretarias de Educação, nos projetos dos governos dos estados, 

nos documentos que expressam as políticas de Estado para a educação da classe 

trabalhadora, de modo a reconhecer os princípios liberais, de interesse do gran-

de capital e de preservação da acumulação privada!
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Reafirmamos:

Contra a escola sem partido que, visa exatamente ‘destruir os vestígios de 
qualquer tradição inimiga’ dos interesses da classe dominante, nós defende-
mos que os trabalhadores da educação devem tomar partido pelos interesses 
das classes dominadas na luta de classes que se trava também na escola, 
avocando: (1) recuperar as tradições revolucionárias; (2) contribuir para o 
desenvolvimento da consciência de classe para si dos trabalhadores brasilei-
ros; (3) e, neste processo, ao contribuir para promover a consciência de classe 
para si, promover a rebelião das classes dominadas contra a dominação de 
um modo de produção voltado para a acumulação privada e profundamente 
indiferente a toda miséria. (PEIXOTO, 2017a, p. 276)

No Brasil, os professores proletarizados da educação básica acordam para a 

luta de classes e já reconhecem quem porta o tacão de ferro! No mundo, rebaixar 

a formação dos professores é um princípio, uma necessidade férrea do capital. 

O MTE posiciona-se e movimenta-se contra esse rebaixamento, defendendo 

que o educador em geral (e aquele que se forma na formação social brasileira) 

tem que ser educado para a luta de classes e – inserido na luta de classes em que 

está – estar a serviço dos interesses da classe trabalhadora e em movimento pela 

superação da barbárie que se evidencia crescente nestas relações de produção 

sob controle dos capitalistas!

ORIENTAÇÕES CONCLUÍDAS E EM ANDAMENTO E OS EIXOS 
DE INVESTIGAÇÃO QUE EVIDENCIAM AQUILO QUE O MTE 
VEM SENDO

No âmbito do ensino, o MTE forma pela pesquisa, quando orientamos Pibic, 

dissertação de mestrado e teses de doutorado. Do conjunto das investigações 

temos extraído os eixos que caracterizam aquilo que é o MTE.

Desde 2015, as pesquisas Pibic relacionam-se aos projetos centrais desenvol-

vidos pelo MTE, anteriormente anunciados. Desde 2017, financiados com bolsas 

da Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia (Fapesb), do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da UFBA. As pesqui-

sas Pibic estão voltadas para o projeto “Condições de Trabalho e Formação dos 
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Professores de Educação Física da Rede de Educação Básica do Estado da Bahia”. 

Em 2017 e 2018,8 estivemos realizando o levantamento documental na Secretaria 

de Educação do Estado da Bahia (SEC) com a participação dos estudantes de 

licenciatura em Educação Física Yuri Carlos Costa dos Santos9 e Nayara Bessa 

Barreto,10 que, uma vez formados (03/2018), foram substituídos, por processo de 

seleção pública, pelas estudantes de graduação Monique Alice Neves de Brito11 e 

Aline de Jesus Pimentel Nascimento.12 A partir de meados de 2018 e meados de 

2019, iniciamos o processo de pré-teste do instrumento de coleta de dados com a 

participação dos estudantes Lucas Bonfim,13 Jaimilson Barros Vieira14 e Monique 

8 No Edital nº 01/2017, publicado no Sisbic, realizado pela Propci da UFBA para seleção de bolsas do Pibic, 
o Projeto nº 12443, realizado pelo orientador sobre condições de trabalho e condições de formação de 
professores de Educação Física nas escolas da rede estadual de educação sediadas na cidade de Salvador, 
obteve uma bolsa da Fapesb e uma bolsa do CNPq. No Edital nº 01/2018, de mesma organização e inten-
ção do anterior, o Projeto nº 14745, elaborado pela orientadora sobre condições de trabalho e condições 
de formação de professores de Educação Física nas escolas da rede estadual de educação sediadas na 
cidade de Salvador, em fase de aplicação de pré-teste e coleta de dados, obteve uma bolsa da Fapesb, 
uma bolsa do CNPq e uma bolsa de iniciação científica da UFBA. No edital do ano seguinte, Edital nº 
01/2019, com o Projeto nº 17029 sobre condições de trabalho e condições de formação de professores 
de educação física nas escolas da rede estadual de educação sediadas na cidade de Salvador, em coleta 
e análise de dados, duas bolsas foram obtidas, uma da Fapesb e a outra do CNPq.

9 Edital 2017/2018 – Plano de trabalho 24806: levantamento, catalogação e análise dos documentos e 
bibliografia produzidos pela SEC acerca do estágio de desenvolvimento do conhecimento sobre as 
condições de trabalho e formação dos professores de Educação Física da rede pública estadual e das 
principais ações empreendidas pela administração pública estadual para ultrapassar os problemas já 
reconhecidos, realizado com bolsa do CNPq.

10 Edital 2017/2018 – Plano de trabalho 24807: levantamento, catalogação e análise da produção do 
conhecimento acerca das condições de trabalho e formação dos professores de Educação Física no 
Brasil, em especial, na região Nordeste, executado com bolsa da Fapesb.

11 Edital 2017/2018 – Plano de trabalho 24806: levantamento, catalogação e análise dos documentos e 
bibliografia produzidos pela SEC acerca do estágio de desenvolvimento do conhecimento sobre as 
condições de trabalho e formação dos professores de educação física da rede pública estadual e das 
principais ações empreendidas pela administração pública estadual para ultrapassar os problemas já 
reconhecidos, produzido com bolsa do CNPq.

12 Edital 2017/2018 – Plano de trabalho 24807: levantamento, catalogação e análise da produção do 
conhecimento acerca das condições de trabalho e formação dos professores de educação física no 
Brasil, em especial, na região Nordeste, realizado com bolsa da Fapesb.

13 Edital 2018/2019 – Plano de trabalho 29255: aplicação do instrumento de coleta de dados da pesquisa 
sobre as condições de trabalho e formação dos professores que atuam no âmbito das escolas estaduais 
sediadas na região metropolitana de Salvador, investigando tempo serviço e tipo de vínculo emprega-
tício, executado com bolsa de iniciação científica da UFBA.

14 Edital 2018/2019 – Plano de trabalho 29254: aplicação de pré-teste do instrumento de coleta de da-
dos da pesquisa sobre condições de trabalho e formação de professores de Educação Física na região 
metropolitana de Salvador, produzido com bolsa da Fapesb.
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Alice Neves de Brito.15 No Edital Sisbic Propci/UFBA nº 01/2019, obtivemos mais 

duas bolsas, aguardando a possibilidade de uma terceira, que permanecerá com 

os três estudantes.

No âmbito da pós-graduação stricto sensu – mestrado em Educação (PPGE) –, 

estamos investigando: 

• “Proposições pedagógicas em educação física – crítica das teorias do de-
senvolvimento humano e da aprendizagem”, de Nívia de Moraes Bispo 
(investigação em andamento); 

• “Proposições pedagógicas em educação física e o problema da margina-
lidade – relações sociedade/educação/escola/educação física”, de Janai-
na Rodrigues de Jesus16 (dissertação concluída); 

• “A produção do conhecimento sobre o trabalho do assistente social em 
escolas públicas”, de Lorena Costa Batista dos Santos17 (dissertação con-
cluída); 

• “Perspectivas pedagógicas que fundamentam o trabalho pedagógico 
do professor de educação física na rede de educação básica da Região 
Nordeste do Brasil”, de Yuri Carlos Costa dos Santos (investigação con-
cluída); 

• “Crítica da Economia Política, Financeirização e Educação – a movi-
mentação na Bolsa de Valores”, de José Carlos Gomes Ribeiro Júnior 
(investigação em andamento).

Ainda no âmbito da pós-graduação stricto sensu – doutorado em Educação 

(PPGE) –, os projetos enfocam:

15 Edital 2018/2019 – Plano de trabalho 29256: aplicação do instrumento de coleta de dados da pesquisa 
sobre condições de trabalho e formação dos professores que atuam no âmbito das escolas estaduais 
sediadas na região metropolitana de Salvador, pesquisando a jornada e infraestrutura para o trabalho 
pedagógico, realizado com bolsa do CNPq e de iniciação científica da UFBA.

16 Janaina Rodrigues de Jesus, Crítica das Proposições Pedagógicas para a Educação Física – nexos socie-
dade, educação, educação física (2017). Orientadora: Elza Margarida de Mendonça Peixoto.

17 Lorena Costa Batista dos Santos, Trabalho e Educação no Currículo dos Curso de Serviço Social da 
UFBA (2017). Orientadora: Elza Margarida de Mendonça Peixoto.
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• “A organização do trabalho educativo com o jogo na formação de pro-
fessores de educação física”, de Rogério Massarotto de Oliveira18 (tese 
defendida); 

• “Indústria da cultura corporal em academias de ginástica no Brasil: ne-
xos e determinações da reestruturação produtiva”, de Bárbara Cristina 
Pupio19 (tese defendida); 

• “Intensificação do trabalho docente nas IFES e a política de ciência tec-
nologia e inovação (CT&I): nexos e determinações”, de João Paulo Dória 
de Santana20 (tese defendida); 

• “A centralidade do lúdico na formação humana: crítica das teses de Jo-
han Huizinga”, de Marcelo Pereira de Almeida Ferreira21 (tese defendi-
da); 

• “Pedagogia histórico-crítica e educação física: entre os limites e avan-
ços das aproximações/apropriações”, de Jaqueline Rodrigues da Silva22 
(tese defendida); 

• “Políticas de formação de professores de Educação Física no Estado da 
Bahia”, de Itamar Silva de Sousa (investigação em andamento); 

• “Indústria da Cultura Corporal – Cadeia produtiva das Lutas como es-
petáculo”, de Elson Moura Dias Junior (investigação em andamento); 

• “Modo de vida e educação: Leon Trotsky”, de Otávio Luiz Pinheiro Ara-
nha (investigação em andamento).

Conforme visto, no interior do grupo de estudos e pesquisas MTE encon-

tram-se em andamento pesquisas articuladas com o ensino e a extensão, de-

senvolvidas por doutores, mestres, graduados e estudantes de graduação em 

18 Rogerio Massarotto de Oliveira, A organização do trabalho educativo com o jogo na formação de 
professores de educação física (2017). Orientadora: Elza Margarida de Mendonça Peixoto.

19 Bárbara Cristina Pupio, Cadeia produtiva da indústria da cultura corporal em academias de ginástica: 
em busca dos nexos e determinações da tese da divisão da formação como decorrência da reestruturação 
produtiva (2017). Orientadora: Elza Margarida de Mendonça Peixoto.

20 João Paulo Dória de Santana, A política de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) e a Intensificação 
do Trabalho nas IFES: a (im)produtividade do trabalho docente em debate (2015). Orientadora: Elza 
Margarida de Mendonça Peixoto.

21 Marcelo Pereira de Almeida Ferreira, A centralidade do lúdico na formação humana: crítica das teses 
de Huizinga (2015). Orientadora: Elza Margarida de Mendonça Peixoto.

22 Jaqueline Rodrigues da Silva, Pedagogia histórico-crítica e educação física: entre os limites e avanços 
das aproximações/apropriações (2015). Orientadora: Elza Margarida de Mendonça Peixoto.
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processo de formação no interior do grupo. Esses investigadores estão nuclea-

dos conforme segue:

Quadro 1 – Eixos de investigação que evidenciam aquilo que o MTE vem sendo

Eixo Pesquisas Investigadores

Estudos dos 
fundamentos 
do materialismo 
histórico e dialético

Pressupostos ontológicos, gnosiológicos e axiológicos 
da concepção materialista e dialética da história: 
contribuições para o trabalho pedagógico, a formação 
dos professores, a produção do conhecimento e as 
políticas públicas em educação e educação física

Elza Peixoto

(todo o grupo)

Crítica da tese da centralidade do lúdico na formação 
humana

Marcelo Pereira de Almeida Ferreira

Modo de vida e educação: Leon Trotsky Otávio Luiz Pinheiro Aranha

A prática como critério de verdade: a posição 
marxista clássica e as contribuições para a formação 
para o trabalho pedagógico.

Elza Peixoto

Nayara Bessa Barreto

João Paulo Dória de Santana

Yuri Carlos Costa dos Santos

Crítica da economia 
política do esporte

Cadeia produtiva da indústria da cultura corporal 
em academias de ginástica e a tese da divisão da 
formação determinada pela reestruturação produtiva

Bárbara Cristina Pupio

Cadeia produtiva da indústria da cultura corporal nas 
lutas e a formação dos atletas de M.M.A

Elson Moura Dias Junior

Crítica da Economia 
Política da Educação

Política de formação no ensino superior no estado 
da Bahia

Itamar Silva de Sousa

Crítica da Economia Política da Educação Edson do Espírito Santo

José Carlos Gomes Ribeiro Junior

Patrícia Menezes

Política de valorização dos professores Vania Moraes Lopes

Estudos sobre as 
políticas de trabalho 
e formação em 
ciências humanas

Condições de trabalho e formação dos professores 
de educação física que atuam nos estados da região 
nordeste – protocolado na plataforma Brasil e 
aguardando parecer do comitê de ética em pesquisa

Elza Peixoto

Jaimilson Barros Vieira

José Carlos Gomes Ribeiro Junior

Lucas Bonfim

Monique Alice Neves de Brito

Yuri Carlos Costa dos Santos

A organização do trabalho educativo com o jogo na 
formação de professores de educação física

Rogério Massarotto de Oliveira

Política de Ciência e Tecnologia e intensificação do 
trabalho docente nas Universidades

João Paulo Dória de Santana

O trabalho do assistente social na política de 
educação nos estados da Paraíba e da Bahia

Adriana Ferriz
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Eixo Pesquisas Investigadores

Balanço e crítica 
da produção do 
conhecimento

Crítica das proposições pedagógicas produzidas para 
a educação física

Elza Peixoto

Janaína Rodrigues de Jesus

A produção do conhecimento sobre o trabalho do 
assistente social em escolas públicas.

Lorena Costa Batista dos Santos

Crítica da metodologia crítico-superadora Elza Peixoto

Nívia Bispo

Crítica dos fundamentos conceituais dos estudos de 
território no brasil

Pedro Lavor Nunes

Estudos 
introdutórios à 
psicologia histórico- 
-cultural

Teoria do desenvolvimento e da aprendizagem Nívia de Moraes Bispo

Jacob Iora

Estudos introdutórios à pedagogia histórico-crítica Jaqueline Rodrigues

Fonte: elaborado pela autora.

Deste conjunto de investigações, permanece central e deve ser continuado o 

estudo das obras dos desenvolvedores do marxismo, em especial Marx e Engels, 

com foco na apreensão do materialismo histórico-dialético na fonte originária. 

É sob a perspectiva daquilo que temos apreendido ser o método que almeja-

mos a investigação da política educacional e, nela, a investigação das políticas 

de trabalho e formação dos professores de Educação Física, do problema da 

fundamentação teórica para a sustentação materialista e dialética da prática de 

ensino e do estágio que leva à necessidade de investigação e crítica da econo-

mia política do esporte. Aparentemente dispersos, esses temas se entrecruzam 

no processo do desenvolvimento do conhecimento com vistas à totalidade de 

relações nas quais se inscreve o trabalho de um coletivo de investigação no pro-

cesso de apreensão materialista e dialética daquilo que é a realidade da forma-

ção em Ciências Humanas.

ENCAMINHAMENTOS CONJUNTURAIS

O Projeto Político Pedagógico (PPP) que orienta o grupo MTE, em síntese, 

defende que:

• As práticas, as políticas, a produção do conhecimento e a formação em 
Ciências Humanas não podem ser apreendidas isoladas dos nexos com 
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o estágio de desenvolvimento das forças produtivas e das relações de 
produção nas quais ocorrem, ou seja, as relações de produção próprias 
do capitalismo em sua fase monopolista e imperialista;

• No âmbito das relações de produção capitalistas, as práticas, as políti-
cas, a produção do conhecimento e a formação só podem ser apanhadas 
a partir do reconhecimento de que as relações de produção capitalistas 
são marcadas pela luta de classes, ocorrendo disputa de projetos para a 
direção da formação da classe trabalhadora, hegemonizada pelas clas-
ses que retêm o controle das forças produtivas, sob forte pressão das 
classes que dependem da venda da força de trabalho para a manuten-
ção da vida;

• O estágio de desenvolvimento das forças produtivas encontra-se obs-
taculizado por uma grave crise da economia política – assentada na ex-
pansão da financeirização – que, sob o controle do setor financeiro, su-
bordina todas as necessidades dos trabalhadores aos interesses voláteis 
da especulação, com especial impacto sobre as políticas sociais e, nelas, 
sobre a educação pública em franco processo de desmonte – as políti-
cas educacionais não serão adequadamente apreendidas sem o enten-
dimento de conjunto desta crise e das saídas que vêm sendo gestadas 
pelas classes economicamente dominantes;

• “No labirinto do capital”, a produção do conhecimento encontra-se na 
encruzilhada de posicionar-se a serviço dos interesses da classe traba-
lhadora ou a serviço dos interesses das classes que controlam as forças 
produtivas, finalmente restando impossível aos intelectuais reivindica-
rem a neutralidade, visto os ataques diretos do capital ao locus da pro-
dução do conhecimento no Brasil – auniversidade pública.

• A crítica da produção do conhecimento deve ajudar a ver bem os limi-
tes teóricos dos referenciais nos quais temos nos apoiado de forma a su-
perar os limites da direção intelectual, especialmente, dos referenciais 
para a formação de professores, em especial, a crítica das ontologias ide-
alistas que influenciam a perspectiva da prática que orienta a formação 
dos professores.

Sob esse entendimento, temos produzido iniciação científica, dissertações e 

teses no interior dos cursos de graduação e pós-graduação, disputando a direção 

da formação com os grupos de pesquisa que avocam as matrizes teóricas positi-

vistas e subjetivistas – que levam aos extremos do individualismo, do relativismo 
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e do irracionalismo. Tais matrizes não contribuem para que os professores re-

conheçam as relações de produção nas quais atuam, fazendo história indepen-

dente de suas consciências das realidades nas quais atuam. Fazem história não 

de acordo com suas vontades subjetivas, mas de acordo com as condições que 

lhes foram legadas pelo passado. A apreensão dessas condições exige método. 

E o método, mais desenvolvido para este exercício essencial depreservação da 

vida na barbárie das relações de produção capitalistas, é a concepção materia-

lista da dialética e dialética do materialismo, que fundam os marxismos.
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EDUCAÇÃO E LUDICIDADE:  
UM HISTÓRICO DO GEPEL

CRISTINA D’ÁVILA
LÚCIA GRACIA FERREIRA
GIOVANA CRISTINA ZEN

INTRODUÇÃO

Neste capítulo, apresentaremos um histórico das pesquisas realizadas pelo Grupo 

de Estudos e Pesquisas em Educação, Didática e Ludicidade (Gepel), um grupo que 

se constituiu no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Faculdade 

de Educação (Faced) da Universidade Federal da Bahia (UFBA) em 1998. A pes-

quisa foi realizada no Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes) e buscou apresentar o estado do conhecimento 

sobre as teses de doutorado e dissertações de mestrado realizadas no período 

entre 2005 a 2018. Para tal, foi realizada, entre os meses de maio e junho de 2019, 

uma pesquisa qualitativa, descritiva e de tipo estado do conhecimento que se 

consolida através do levantamento bibliográfico enunciado. 

No presente estudo, apresentamos como o Gepel vem se consolidando, ao 

longo dos anos, com suas contribuições no PPGE da UFBA. Mostramos também 
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como o tema primário do grupo, a ludicidade, avançou desde a sua concepção e 

como os avanços do Gepel o modificou, desde a sua nomenclatura. Ainda com-

preendendo a importância do campo da educação, da ludicidade e da didática, 

abrangências do grupo, é que as discussões têm sido realizadas, concretizando-se 

nas produções científicas que fazem parte do PPGE.

GEPEL: UMA HISTÓRIA PARA CONTAR

Reflexões acerca de uma educação mais criativa e prazerosa constituíram o in-

grediente fundamental que levou à criação de um grupo de pesquisa sobre a 

temática da ludicidade no seio do PPGE da Faced da UFBA no ano de 1998. No 

mesmo período, o filósofo educador Cipriano Carlos Luckesi experimentava, no 

PPGE, uma pedagogia lúdica em suas aulas de Ludopedagogia – componente 

curricular dividido em três disciplinas complementares: Ludopedagogia 1, 2 e 3. 

A formação de pós-graduandos nesse componente foi marcante para a concep-

ção do grupo que, em 2019, completou 21 anos: o Grupo de Estudos e Pesquisas 

em Educação, Didática e Ludicidade, de sigla Gepel – à época, somente Grupo 

de Estudos e Pesquisas em Educação e Ludicidade. O termo “didática” foi ajun-

tado à sigla mais recentemente por uma demanda dos pesquisadores membros 

do grupo que desenvolvem estudos no campo da Didática, notadamente sobre 

a problemática do ensino na educação básica e superior. 

O Gepel foi coordenado por Cipriano Luckesi e Bernadete Porto desde 1998 

até o ano de 2005, quando passa a assumir a coordenação a professora Cristina 

D’Ávila. Desde então, o Gepel tem se dedicado a pesquisar e aprofundar estudos 

teóricos e práticos com centralidade na ludicidade – termo não dicionarizado que 

tem forte apelo para os pesquisadores da área. Ludicidade é o tema e a área de 

estudos, portanto, criada por Cipriano Carlos Luckesi e por ele concebida como 

sendo uma condição ontológica do ser humano; é uma capacidade humana de 

viver plenamente – no sentido da inteireza do ser – uma experiência cotidiana, a 

ponto de podermos afirmar que uma experiência verdadeiramente lúdica para 

uns poderá não sê-lo para outros. A ludicidade é, assim, uma “experivivência” 

interna de entrega e de gozo. Afirma Luckesi (2006, p. 6):
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[...] quando estamos definindo ludicidade como um estado de consciência, 
onde se dá uma experiência em estado de plenitude, não estamos falando, 
em si das atividades objetivas que podem ser descritas sociológica e cultu-
ralmente como atividade lúdica, como jogos ou coisa semelhante. Estamos, 
sim, falando do estado interno do sujeito que vivencia a experiência lúdica. 
Mesmo quando o sujeito está vivenciando essa experiência com outros, 
a ludicidade é interna; a partilha e a convivência poderão oferecer-lhe, e 
certamente oferece, sensações do prazer da convivência, mas, ainda assim, 
essa sensação é interna de cada um, ainda que o grupo possa harmonizar-se 
nessa sensação comum; porém um grupo, como grupo, não sente, mas soma 
e engloba um sentimento que se torna comum; porém, em última instância, 
quem sente é o sujeito.

É comum o termo “ludicidade” ser confundido ora com práticas recreativas, 

ora com atividades de lazer. Há uma polissemia em seu entorno, o que nos im-

pele a investigações profícuas sobre o assunto. Temos trabalhado numa nova e 

significativa compreensão do lúdico na vida humana, como dimensão que pro-

picia ao ser humano um modo de viver mais criativo e saudável. Assumimos o 

lúdico como princípio formativo na educação, elemento fundante de uma ação 

educativa criativa, ao mesmo tempo inteligível e sensível, estruturante do pro-

cesso de ensinar e desencadeador de aprendizagens significativas – aquelas em 

que o ser humano precisa integrar suas capacidades de pensar, agir e sentir sem 

hipertrofiar o que a escola, com toda sua tradição iluminista, hipertrofiou por sé-

culos – à dimensão intelectual, em detrimento do sentimento, do saber sensível, 

da intuição e da ação sobre o mundo.

A proposta de uma educação lúdica nos traz a possibilidade de ampliar teó-

rica e vivencialmente a nossa práxis educativa, a partir das diversas abordagens 

teóricas disponíveis, para a compreensão da atividade lúdica como fenômeno 

que permite um desenvolvimento psicológico, motor, social, emocional e cog-

nitivo mais saudável e criativo. Ademais, há um contraste entre o indivíduo que 

sente a vida digna de ser vivida – o sujeito criativo – e aquele que se submete à 

realidade, trazendo consigo um sentimento de inutilidade. Desde o ano 2000, o 

Gepel organiza, bianualmente, o Encontro Nacional de Educação e Ludicidade 

(Enelud), atualmente nomeado como Encontro Nacional de Educação, Didática 

e Ludicidade. Na última edição, participou do encontro o educador renomado 
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internacionalmente professor Gilles Brougere, da Univerdade Paris 13. A cada 

Enelud, vimos crescer o número de participantes: partiu de um pequeno en-

contro na Faced com pouco mais de 100 pessoas para chegar, no ano de 2017, a 

um evento com mais de 1.000 inscritos. Os temas abordados nesses encontros 

reúnem estudos dos pesquisadores – mestrandos, doutorandos, graduandos e 

professores – e buscam responder a temáticas emergentes no cotidiano escolar, 

contribuindo, assim, com reflexões, discussões, encaminhamentos teóricos e 

práticos que buscam modificar a faceta conservadora da educação infantil ao 

ensino de pós-graduação. 

O Gepel, há mais de uma década, organizou uma coletânea que reúne arti-

gos e ensaios oriundos, a maioria de pesquisas realizadas no seio do grupo. A 

coletânea, criada em 2000, representou uma importante produção do Gepel e 

foi publicada durante quatro edições, contribuindo com conhecimentos novos 

acerca da educação sob a perspectiva lúdica. Atualmente, a coletânea se transfor-

mou na Revista Eletrônica do Gepel (REG), criada no ano de 2012 e organizada 

por Cristina D’Ávila e Mônica de Souza Massa, doutoranda do grupo à época. 

A REG encontra-se em fase de reestruturação. Recentemente, em 2018, o Gepel 

também foi responsável pela realização da 19a edição do Encontro Nacional de 

Didática e Prática de Ensino (Endipe).

Por fim, resta dizer que esse é um grupo pequeno, mas profícuo em suas 

produções, com um foco muito dirigido à educação básica, mas também à edu-

cação superior, no sentido de desvelar como o componente lúdico pode se fazer 

presente nas práticas de ensino e posturas docentes. Os estudos e pesquisas têm 

derivado nos seus temas para uma copreensão do fenômeno da ludicidade em 

amplo espectro e, sobretudo, relacionado à formação e práticas pedagógicas de 

educadores dos mais variados segmentos de ensino e modalidades educacio-

nais. Repousa, na base do conceito que se defende no grupo, a ideia de que a 

ludicidade é ontológica, imanente ao ser humano; que é um fenômeno não só 

individual, mas relacional e se constitui na experiência do sujeito com o meio 

ou com outrem. Tem-se discutido, nos últimos cinco anos, o lúdico associado à 

dimensão sensível, que traz no seu bojo a compreensão de que o aspecto inte-

ligível do ser humano está inexoravelmente unido ao sensível – sensorial, esté-

tico, emocional, intuitivo, corporal. Cada vez mais, temos nos aproximado da 
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ideia de que o trabalho pedagógico pode e deve, no sentido de entender o ser 

humano em sua integralidade – sentir, pensar e agir –, respeitar e trazer para 

dentro tais dimensões.

PERSPECTIVAS DAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS DO GEPEL: 
RESULTADOS

A pesquisa aqui realizada se denomina “estado do conhecimento” e tem caráter 

bibliográfico. Consiste no mapeamento e discussão da produção acadêmica sobre 

determinada área de conhecimento. (FERREIRA, 2002) Esse tipo de pesquisa é 

conhecida por realizar uma metodologia que valoriza o caráter “[...] descritivo 

da produção acadêmica e científica sobre o tema que busca investigar, à luz de 

categorias e facetas que se caracterizam enquanto tais em cada trabalho e no 

conjunto deles, sob os quais o fenômeno passa a ser analisado”. (FERREIRA, 

2002, p. 258) Também é um tipo de pesquisa em ascensão no Brasil, abrangendo 

vários temas, e vários pesquisadores têm se movido para realizá-la.

Trata-se de uma pesquisa qualitativa que tem como foco o mapeamento das 

produções das dissertações e teses do PPGE no Banco de Dissertações e Teses 

da Capes. Os trabalhos foram buscados a partir das consultas que ocorreram no 

período de maio e junho de 2019.

Ao visitar o banco já especificado, utilizamos como descritor o termo “Universidade 

Federal da Bahia”. Nessa perspectiva, consideramos na consulta somente os estu-

dos que foram realizados na UFBA, estabelecendo os seguintes filtros: 

• ser de mestrado e doutorado; 

• ser de 2005 a 2018; 

• ser do PPGE da UFBA.

Com a consulta, foram encontrados 884 estudos, que, a partir da pesquisa 

empreendida, foram separados para análise. Esta investigação mostra que hou-

ve, nos últimos 14 anos, um número considerável de estudos defendidos, sendo 

497 dissertações e 387 teses, ainda que ao longo dos anos houvesse variação na 

produção, que foi crescente.
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Quadro 1 – Estudos por ano

Anos Total Anos Total

2005 47 2012 62

2006 49 2013 84

2007 70 2014 90

2008 64 2015 81

2009 76 2016 42

2010 40 2017 55

2011 69 2018 55

Fonte: elaborado pelas autoras.

O PPGE produziu nos últimos anos, em média, um pouco mais de 63 de dis-

sertações e teses por ano. Estas se referem às produções de todas as suas linhas 

de pesquisa, hoje contabilizadas em cinco: 

• Currículo e (In)Formação; 

• Educação, Cultura Corporal e Lazer; 

• Educação e Diversidade; 

• Linguagem, Subjetivações e Práxis Pedagógica; e

• Política e Gestão da Educação.

Ao considerarmos as produções do PPGE com destaque para as contribui-

ções do Gepel, percebemos que estas são 35, com destaque para três pesqui-

sadores como orientadores: Cipriano Luckesi, Cristina D’Ávila e Bernadete 

Porto – o primeiro com 11 orientações, sendo 7 de mestrado e 4 de doutorado; 

a segunda com 20 orientações, 12 de mestrado e 8 de doutorado; a terceira 

com 4 orientações de mestrado. Essas descrições encontram-se nos quadros 

a seguir.

O Gepel, em 14 anos, produziu significamente sobre ludicidade, sendo 20 

dos trabalhos sinalizados no Quadro 2, mas essa temática também permeia os 

outros eixos desse quadro. Desse modo, a produção sobre ludicidade, foco do 

grupo de pesquisa, tem sido latente nas produções do PPGE. 
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Quadro 2 – Eixos temáticos de orientações

Eixos Dissertações Teses

Ludicidade 7 3

Ludicidade, formação e docência 8 2

Formação, saberes e representação docente 3 6

Brincar e cultura infantil 2

TIC, juventude e jogos 2 1

Mediação didática 1

Fonte: elaborado pelas autoras.

A pesquisa mostra as produções da UFBA sobre o tema, que dentre todas as 

instituições é que a se posiciona em primeiro lugar nas produções sobre ludici-

dade. Isso é ratificado na pesquisa realizada recentemente por Abreu e D’Ávila 

(2018), na qual buscaram discutir o conceito de ludicidade e sua relação com o 

campo da Educação e apresentar uma síntese do conhecimento produzido so-

bre o tema, com base na análise das dissertações e teses defendidas nos PPGE 

no estado da Bahia, de 2006 a 2016. Para isso, elas realizaram uma pesquisa 

tipo estado do conhecimento, buscando mapear os estudos sobre ludicidade 

no Banco de Teses da Capes.

Os resultados apontaram que 38 estudos foram realizados, entre teses e dis-

sertações, distribuídos em 15 programas de PPGE ou com uma de suas ênfases 

em Educação. Para melhor demonstração dos resultados, eles foram alocados 

em eixos, sendo:

• o lúdico, o jogo, a brincadeira, formação de professores e práticas peda-
gógicas (43,24%); 

• o lúdico, o jogo, a brincadeira e a criança (29,73%); 

• o lúdico, o jogo, a brincadeira, a matemática, química e ciências 
(10,81%);

• o lúdico, o jogo, a brincadeira e a educação de jovens e adultos (5,41%); 

• o lúdico, o jogo, a brincadeira e a cultura (5,41%); 

• o lúdico, o jogo, a brincadeira e as relações étnico-raciais (2,70%); e 

• o lúdico, o jogo, a brincadeira e a inclusão social (2,70%). 
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A produção sobre o tema está concentrada em quatro instituições, sendo: 

UFBA, com 28 pesquisas; Universidade do Estado da Bahia (UNEB), com 7 pesqui-

sas; Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), com 2 pesquisas; Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), com 1 pesquisa. É perceptível a hegemo-

nia do PPGE da UFBA, com o maior número de pesquisas realizadas. 

No que concerne ao conceito de ludicidade, a pesquisa constatou que es-

ses estudos se baseiam principalmente em autores como Huizinga, Brougère, 

Luckesi, Winnicott e Kishimoto. Desse modo, destacamos que eles são estudiosos 

consagrados na área educacional que vêm se debruçando sobre o tema.

A questão da ludicidade tem sido conceituada pelo Gepel, a partir de re-

ferência em Luckesi (2000, 2002, 2004, 2006, 2007, 2014), como sendo uma 

atitude interna, um estado subjetivo de plenitude integrado à experiência ex-

terna vivida por um sujeito. É perceptível que a visão do grupo sobre o tema 

tem sido ampliada ao longo dos anos. Inicia muito articulada a brincadeiras 

e vai se ampliando e se articulando à formação e prática docente. Esses dois 

temas, que se destacam no grupo, têm se fortalecido como perspectiva orien-

tadora que teve inserida no grupo, bem recentemente, a Didática como temá-

tica principal. Assim:

[...] quando estamos definindo ludicidade como um estado de consciência, 
onde se dá uma experiência em estado de plenitude, não estamos falando, 
em si das atividades objetivas que podem ser descritas sociológica e cultu-
ralmente como atividade lúdica, como jogos ou coisa semelhante. Estamos, 
sim, falando do estado interno do sujeito que vivencia a experiência lúdica. 
Mesmo quando o sujeito está vivenciando essa experiência com outros, 
a ludicidade é interna; a partilha e a convivência poderão oferecer-lhe, e 
certamente oferece, sensações do prazer da convivência, mas, ainda assim, 
essa sensação é interna de cada um, ainda que o grupo possa harmonizar-se 
nessa sensação comum; porém um grupo, como grupo, não sente, mas soma 
e engloba um sentimento que se torna comum; porém, em última instância, 
quem sente é o sujeito. (LUCKESI, 2006, p. 6)

Nesse âmbito, D’Ávila e Leal (2013, p. 51), tomando como base os estudos de-

Luckesi (2004, 2006), Winnicott (1975) e Brougère (1998), mostram a ampliação 

ressaltada:
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O conceito de ludicidade que defendemos, pois, se articula a três dimensões: 
a) a de que o brincar e, de forma mais ampliada, as atividades lúdicas são 
criações culturais, são atos sociais, oriundos das relações dos homens entre 
si na sociedade; b) a ludicidade é um estado de ânimo, um estado de espírito 
que expressa um sentimento de entrega, de inteireza, de vivência plena, e 
diz respeito à realidade interna do indivíduo; c) nesse sentido e pensando a 
ludicidade como princípio formativo, defendemos a ideia de que as ativida-
des lúdicas se façam presentes na sala de aula como elementos estruturantes 
do processo de ensinar e desencadeadores de aprendizagens significativas 
– aquelas em que o ser humano precisa integrar suas capacidades de pensar, 
agir e sentir , sem hipertrofiar o que a escola, com toda sua tradição ilumi-
nista, hipertrofiou por séculos – a dimensão intelectual, em detrimento do 
sentimento, do saber sensível, da intuição e da ação sobre o mundo.

A questão da ludicidade como condição humana faz parte das discussões do 

Gepel. Mas também como um processo relacional e princípio formativo, con-

forme proposto por D’Ávila e Leal (2013). Essa perspectiva nos permite avançar 

para além do brincar, jogar e recrear; nos permite avançar para questões que en-

volve a subjetividade. Reconhecemos as contribuições de Gilles Brougère (1998) 

e Donald Winnicott (1975), mas é a concepção de Cipriano Luckesi (2004, 2006, 

2007) que sobressai nos estudos pesquisados. 

Desse modo, é perceptível que as discussões ligadas à ludicidade como prin-

cípio formativo têm sido recorrente no grupo já que outra grande parte das pro-

duções dizem respeito à ludicidade ligada à formação docente e à docência ou 

à formação e aos saberes docentes. 

As produções do grupo têm sido coerentes e condizentes com aquilo que é 

preconizado em seu escopo. Assim, os estudos sobre ludicidade, didática, for-

mação docente, saberes e docência têm sido os componentes da diversidade tão 

presente no grupo, que tem ampliado suas discussões para promover a inclusão/

construção de novos saberes.

Sobre isso, para além das dissertações e teses, as produções como livros e arti-

gos científicos oriundos do grupo têm sido profícuas. Nessa perspectiva, destaca-

mos as produções de Andrade e Abreu (2019); D’Ávila e Fortuna (2018); Ferreira 

(2015); D’Ávila e Leal (2013, 2015); D’Ávila (2007, 2015) e da Revista Entreideias 

(2014), que tem contribuído para o crescimento do grupo e da articulação da 
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ludicidadecom a didática e a docência. Assim, percebemos que o foco sobre a 

docência, a prática pedagógica e os saberes já era recorrente desde o início, nos 

primeiros anos de formação do grupo, tendo maior assiduidade nos últimos anos.

O Quadro 3 sintetiza os achados da pesquisa por ano de produção. Para aná-

lise, separamos também em dissertações e teses.

Quadro 3 – Estudos do grupo por ano

ANOS Dissertações Teses Total

2001 1 1

2005 4 1 5

2006 2 2

2007 3 1 4

2008 4 4

2010 2 1 3

2011 1 1

2012 1 2 3

2013 1 1

2014 2 2

2015 2 1 3

2016 1 1

2017 1 2 3

2018 2 2

Fonte: elaborado pelas autoras.

Até o ano de 2005, o Gepel contou com dois membros que orientavam no 

PPGE – Cipriano Luckesi e Bernadete Porto – e somente voltou a contar com 

dois membros no ano de 2006 – Cipriano Luckesi e Cristina D’Ávila. A partir 

de 2016, a professora Lúcia Gracia Ferreira Trindade foi admitida no PPGE e no 

Gepel e, em 2019, a professora Giovana Zen também. Devido a isso, a produção 

do grupo, por ano, não foi exatamente expressiva, conforme o Quadro 3. Desse 

modo, a pesquisa constata que as produções sobre o tema no PPGE da UFBA, 

mais especificamente no Gepel, dentre dissertações e teses, foram regulares, 

com uma produção maior de dissertações do que de teses, como apresentado 

no Quadro 3.
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Quanto à importância da produção do grupo, ressaltamos ações do Gepel 

no âmbito da pós-graduação, como a idealização do Colóquio de Educação e 

Ludicidade, que já teve sua quarta edição no ano de 2016, e do Enelud, com sua 

oitava edição em 2017, além da inclusão, também em 2017, da primeira edição 

do Encontro Internacional de Educação e Ludicidade. O Gepel hoje é um grupo 

consolidado que produz pesquisas e estudos que contribuem para o desenvol-

vimento da pós-graduação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Há mais de 20 anos, o Gepel tem contribuído significativamente com a produ-

ção de um conhecimento comprometido com as transformações necessárias na 

educação básica e no ensino superior, através da formação de mestres e doutores. 

Neste capítulo, compartilhamos um breve histórico e, na sequência, os re-

sultados de uma pesquisa realizada no Banco de Teses da Capes, com intuito 

de apresentar o estado do conhecimento do PPGE no período compreendido 

entre 2005 e 2018, tendo constatado as contribuições do Gepel em torno de pes-

quisas, estudos e publicações sobre ludicidade; o brincar e a cultura infantil; a 

formação e os saberes docentes; e a mediação didática.

Ao longo da sua existência, o Gepel também tem se consolidado como 

um grupo de referência na área da Educação e Ludicidade através dos even-

tos acadêmicos que realiza e dos artigos e livros publicados. O Encontro 

Nacional e Internacional de Educação, Didática e Ludicidade já se configura 

como um evento consagrado na agenda nacional, entrando no ano de 2021 

na sua nona edição.

Hoje, já se pode afirmar que esse grupo possui reconhecimento em escala 

nacional, seja através de suas produções científicas, eventos ou promoção de 

discussões. Nesses âmbitos, o conhecimento produzido tem sido disseminado, 

fortalecendo a pós-graduação e a ampliação de saberes.
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Linha de pesquisa:

Linguagens, Subjetivações  
e Práxis Pedagógica
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GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA EM 
EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (GELING):  
O ESTADO DA ARTE

DINÉA MARIA SOBRAL MUNIZ
MARY DE ANDRADE ARAPIRACA
LÍCIA MARIA FREIRE BELTRÃO

PRELIMINARES

O Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e Linguagem, doravante Geling, 

inscrito no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Faculdade de 

Educação (Faced) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), no ano de 2004, 

sob a liderança das professoras Dr.ª Dinéa Maria Sobral Muniz e Dr.ª Mary de 

Andrade Arapiraca, nasceu com vocação para abrigar projetos de pesquisa e de 

intervenção que tenham como escopo a linguagem nas suas diferentes dimen-

sões, em perspectiva sócio-histórica, e sua relação com processos educativos de 

bebês, crianças, jovens e adultos, gerados em situações formais e não formais.

Com ancoragem na concepção bakhtiniana de linguagem, não exclusivamente 

a verbal, mas todas em que as manifestações humanas se revelam, Bakhtin (1997) 
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acolhe o enfoque dialógico, a interação com o outro como princípio e recusa as 

formas fechadas com que ainda são tratadas e traduzidas questões da linguagem. 

Quanto à aprendizagem, ao ensino e aos seus artefatos, aspetos mais aborda-

dos nas pesquisas, a expectativa é a de que seja dado relevo ao sujeito e seu con-

texto social, por reconhecer que esses processos passam necessariamente por ele, 

compreendido como sujeito responsivo e responsável, conforme o sublinhado 

por Bakhtin (1997), e como sujeito do desejo, na dimensão lacaniana debatida 

por Muniz (1999). Nessa perspectiva e por reconhecer que todo pesquisador está 

submisso à condição opaca da linguagem, o Geling abre espaço para procedi-

mentos metodológicos que valorizem a linguagem e seu funcionamento como 

atividade humana, marcada pelo social, pelo político, pela subjetividade, e que, 

por isso, impõem, no debate requerido pelos objetos de estudo, a constituição 

de uma teia epistemológica plural, plurilógica, muitas vezes imprevisível, mas 

que permita produção de sentidos, não significados absolutos e estáveis, e que 

respondem pela incompletude do texto como materialidade do discurso. Tem-se, 

por isso, o repertório teórico e metodológico sobre a linguagem como fundan-

te, a Análise de Discurso de linha francesa como referência, a leitura como pro-

cedimento invariável que governa todos os demais e o poema “Todo risco”, de 

Damário Dacruz (2008, p. 17), como inspiração.

A possibilidade de arriscar

É que nos faz homens

Voo perfeito

no espaço que criamos

Ninguém decide

sobre os passos que evitamos

Certeza

de que não somos pássaros

e que voamos

Tristeza

de que não vamos

por medo dos caminhos.
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Em diálogo com essas concepções e fundamentos, o Geling acolheu, em 15 

anos, aproximadamente 32 pesquisas assinadas por pesquisadoras e pesquisa-

dores em formação no curso de mestrado, e 30 pesquisas assinadas por pesqui-

sadoras e pesquisadores em formação no curso de doutorado. Foram objetos 

mais recorrentemente pesquisados temas como oralidade, leitura, escrita e as-

petos linguísticos, com desdobramentos, todos coerentes e compatíveis com a 

potência de cada objeto, com marcas de sua peculiaridade e do quanto guardam 

em si possibilidades investigativas, na perspectiva do sujeito, usuário da língua, 

e na perspectiva da formação de professores da educação básica, conforme se 

pode ler pelo que segue: a escuta da expressão oral da criança, a oralidade como 

exercício de dizer; a leitura, na dimensão pedagógica, considerados os materiais 

de ensino, a formação de leitores-estudantes e leitores-professores, histórias de 

leitura e leituras em bibliotecas; a literatura, sua função, mediação e democrati-

zação, leitura literária, educação literária, no contexto escolar, o funcionamento 

dos acervos do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE); o letramento na 

sua diversidade; a conotação de histórias e a formação de contadores; a produ-

ção de texto escrito e verbovisual, as políticas de escrita na escola, a coerência 

e coesão em textos, aspetos da ortografia e da autoria na composição de textos; 

aspetos linguísticos e seu tratamento pedagógico. 

Para apresentar essas informações preliminares e também para fins de efei-

to de outras informações que estão por vir, arquivos nos quais estão alojadas as 

produções científicas do Geling e que constituem seu acervo de dissertações e 

teses foram visitados e abertos, com destaque para os constituídos e organiza-

dos pela professora Dr.ª Maria Auxiliadora Cerqueira Wanderley, participante 

do grupo, e os que compõem o Repositório Institucional (RI) da UFBA. Além 

disso, lemos e relemos as produções, concebidas de modo diverso, sob a orien-

tação de Lajolo (1986, p. 59), que assim concebe o ato de ler:

[...] não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. É, a 
partir de um texto, ser capaz de atribuir-lhe significação, conseguir relacioná-lo 
a todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o tipo 
de leitura que seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a 
esta leitura, ou rebelar-se contra ela, propondo outra não prevista [...].
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Visitados e abertos os arquivos, nos ativemos a ler, primeiramente, todos os 

títulos das dissertações e teses, identificando, por eles, quais correspondiam aos 

objetos aludidos como próprios do campo da linguagem, referentes a estas cate-

gorias mais amplas: oralidade, leitura, escrita e aspetos linguísticos. Prosseguindo, 

nos ativemos a ler os resumos contidos nas dissertações e teses, procedendo a 

análises, objetivando identificar os desdobramentos consequentes dos proble-

mas levantados pelas pesquisadoras e pesquisadores, as intenções formuladas, 

os percursos metodológicos escolhidos e o repertório teórico escolhido para 

ancorar a discussão proposta. O resultado obtido com essa leitura já se apre-

senta registrado nesta seção como desdobramentos dos objetos categorizados, 

reconhecidos como os mais recorrentes.

Na expectativa de realizarmos mais um procedimento de leitura que levaria 

à constituição de uma representação substantivadas de 62 produções científi-

cas levantadas, uma forma de compor o estado da arte do Geling, optamos por 

retomar os objetos mais recorrentemente pesquisados e que correspondem ao 

campo da linguagem, já apresentado anteriormente, para composição de um 

corpus que expusesse a implicação do grupo de pesquisa não somente com 

esses objetos e seus desdobramentos, mas com os sujeitos da educação, quer 

estudantes, quer professores, das diferentes etapas da educação básica que se 

comprometeram com as pesquisas, situando-se como sujeitos, como participan-

tes e como informantes, sem desconsiderar o lugar da empiria: a escola. Foram, 

pois, consideradas pesquisas que envolveram sujeitos da educação infantil ao 

ensino médio, incluindo a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Composto o corpus, nos dedicamos a arquitetar um texto que se asseme-

lhasse ao gênero catálogo, que, segundo Costa (2009), é compreendido como 

um gênero textual gerado em instâncias acadêmicas especializadas e que assu-

me a função de informar e divulgar sua produção científica. Com esse propó-

sito, visitamos a Plataforma Sucupira e o Banco de Teses da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e, em diálogo com o 

que disponibiliza para os que fazem consulta a dissertações e teses, acordamos 

que o nosso “catálogo” seria construído contendo aqueles mesmos tópicos en-

contrados: tipo do trabalho acadêmico divulgado, título do trabalho, autoria, 

ano da defesa do trabalho e uma sinopse, que, tratada por Costa (2009) como 
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gênero, faz apresentação breve e concisa de uma informação – no caso, infor-

mações extraídas do resumo da pesquisa selecionada –, oferecendo aos leitores 

um apanhado do texto, não o texto integral.

Quanto à sua textualização, optamos por fugir dos traçados mais conven-

cionais e elegemos o leitor como referência, considerando sua atenção para 

com o escopo da pesquisa. Em vista disso, é à sinopse que damos maior desta-

que na composição do catálogo, acompanhada do título e dos demais dados já 

anunciados: natureza da produção científica, autoria e data, com o cuidado de 

os escrever grifando ainda a etapa e/ou modalidade da educação básica consi-

derada, uma forma de aludir aos sujeitos que se envolveram na pesquisa como 

participantes, como informantes.

Concluída a arquitetura do catálogo, realizamos o último procedimento de 

leitura, visando a sublinhar os diálogos que o Geling, através das pesquisas ex-

postas, vem mantendo com a educação básica e com os sujeitos da educação, 

na expectativa de que possamos contribuir com a progressão de pesquisas que 

tenham a linguagem e educação como escopo.

Ao que expusemos nesta seção, “Preliminares”, e que sugerimos ser lido 

como aquele que guia a compreensão dos leitores sobre nossos feitos neste tex-

to, se agregam mais duas seções: “Pesquisas em catálogo” e “Geling e educação 

básica:propósitos reafirmados”, apresentadas a seguir.

PESQUISAS EM CATÁLOGO

Mantendo a coerência com os critérios definidos e registrados anteriormen-

te, passamos à exposição do catálogo, que abrange um total de dez pesquisas 

selecionadas.

Considerando que é na sinopse que se encontra o repertório de maior inte-

resse do leitor, reafirmamos que lhe foi dado destaque e que se encontra acom-

panhada do título e dos demais dados já descritos.

Cremos não ser demais acrescentar que a leitura expandida ou integral da 

pesquisa pode ser feita recorrendo-se ao RI da UFBA a partir do acesso ao site.1

1 Disponível em: https://repositorio.ufba.br/ri/.

Grupo de pesquisa e producao do conhecimento-miolo.indb   167 21/10/2020   09:30



DINÉA MARIA SOBRAL MUNIZ • MARY DE ANDRADE ARAPIRACA • LÍCIA MARIA FREIRE BELTRÃO168

Pesquisa 1

Na expectativa de construir, de forma dialógica, uma abordagem teórica 

e metodológica para o ensino do teatro na EJA, a partir da associação entre 

memórias e narrativas de vida dos estudantes e a literatura de cordel, consi-

derada capaz de suscitar possíveis mudanças de paradigmas por parte desses 

sujeitos em relação ao espaço escolar e suas competências linguísticas, no cam-

po da escrita, leitura e a oralidade, foi defendida a tese Caminhos trilhados 
em versos: teatro, cordel e educação de jovens e adultos por Carla Meira Pires 

de Carvalho, em 2016.

Os resultados, a partir da análise do espetáculo A história das mulheres, pro-

duzido e encenado pelos alunos de EJA, aliança entre suas narrativas de vida e 

a literatura de cordel, apontaram para repercussões epistemológicas que dizem 

respeito à mudança de paradigma desses alunos em relação às suas trajetórias 

de vida, ao teatro e ao cordel como saberes possíveis à sua formação cogniti-

va, sensível e estética. A pesquisa apontou ainda para uma compreensão mais 

aprofundada em torno do seu processo de ensino-aprendizagem com a escrita, 

a leitura e principalmente com a oralidade, contribuindo para uma reflexão no 

que se refere às suas competências linguísticas, possibilitando a esses sujeitos 

novas perspectivas em relação a si e à escola, compreendendo essa última não 

como o único espaço de produção de conhecimento e descobrindo sua trajetó-

ria de vida como uma experiência formativa.

Pesquisa 2

As manifestações de crianças no ambiente escolar, com atenção para os 

sentidos por elas atribuídos, e sua possível reverberação nas práticas de edu-

cação infantil, etapa da educação básica em que estão inseridas, constituem 

o objeto de estudo da tese Cenas simbólicas e enunciação oral: ressonâncias 
de sentidos na educação infantil, produzida por Risonete Lima de Almeida 

e defendida em 2014. A pesquisa, desenvolvida na tensão entre uma rotina 

preocupada com as ações estáveis e um cotidiano com construções simbóli-

cas infantis próprias de um mundo polifônico e polissêmico, constituído de 

diversificadas linguagens que rompem com a lógica da estabilidade escolar 
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pretendida, buscou compreender os sentidos produzidos pelas crianças, pro-

tagonizados em cenas simbólicas e em atos enunciativos, para construir pos-

sibilidades de ressonância nas práticas de educação infantil, tomando como 

fundamentos da dimensão pedagógica repertórios dos que estudam artes, 

contação de história, brincadeiras, leitura e escrita. 

A análise das informações revelou, de modo geral, que as crianças rompem 

a lógica da estabilidade escolar e dinamizam a rotina quando exploram e re-

criam a realidade a elas apresentada. Os resultados representam contribuições 

para instituições de educação infantil, na medida em que o debate teórico e 

prático valida a responsabilidade de, no ambiente escolar dessa primeira etapa 

da educação, incluir a produção de sentidos por um percurso em que a com-

preensão literal seja ampliada na perspectiva de um grau maior de polissemia, 

com uma proposta de inserção da criança como partícipe de sua aprendizagem 

e construtora do currículo.

Pesquisa 3

A prática pedagógica do professor de Língua Portuguesa do ensino médio 

referente ao ensino da dissertação argumentativa é objeto do estudo da dis-

sertação Produção escrita na escola: nos caminhos da autoria, produzida por 

Atauan Soares de Queiroz e publicada em 2015. Teve como objetivo ampliar o 

debate teórico e metodológico sobre práticas pedagógicas do ensino de Língua 

Portuguesa no ensino médio, na perspectiva da constituição do aluno como su-

jeito-autor, tema não suficientemente incorporado ao ensino da língua. 

A análise das informações mostrou que os professores ensinam a escrita 

visando ao aperfeiçoamento das competências e habilidades textuais dos alu-

nos, não necessariamente da autoria, que surge como consequência. Apesar de 

não figurar no planejamento docente, a autoria é uma condição valorizada no 

contexto pesquisado e há indícios de autoria nos textos produzidos, especial-

mente nas últimas séries. No contexto do ensino médio, o Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem) tem-se constituído o Outro – grande outro – para docen-

tes e discentes.
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Pesquisa 4

Com discussões voltadas para a importância da mediação da leitura literá-

ria, tomando por base práticas mediadoras desenvolvidas na educação infantil 

e nos anos iniciais do ensino fundamental, através do Projeto Leitura Com..., a 

dissertação A mediação da leitura literária no Projeto Leitura Com...: “infinito 
novelo de tantas tramas e cores”, publicada em 2016 por Joilda Albuquerque dos 

Santos Pereira, procurou contribuir com o debate que nacionalmente se reali-

zava em torno do acervo literário do Programa Nacional Biblioteca da Escola 

(PNBE), vinculado ao Ministério da Educação (MEC) e ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da sua diminuta circulação 

no ambiente escolar para o qual fora constituído. 

Os resultados mostraram a importância da mediação para que o acervo 

fosse dinamizado na escola, campo de pesquisa. A leitura literária, típica do 

acervo, requer o envolvimento de um leitor mais experiente, no caso da esco-

la, o professor, para promover o encontro dos leitores com o livro. A criação de 

estratégias compatíveis com a natureza do livro e leitor é fundamental para o 

êxito do programa, e o mediador, a depender do seu grau de implicação, pode 

ser aquele que mais se beneficia dessa ação, a de mediar o acervo do programa.

Pesquisa 5

A compreensão de como docentes de Língua Portuguesa mobilizam os con-

ceitos de gramática e análise linguística na prática pedagógica e no processo 

colaborativo em pesquisa, considerando o ensino-aprendizagem dos conteú-

dos gramaticais por alunos dos anos finais do ensino fundamental, é estudada 

na tese Do gaveteiro à análise linguística: práticas colaborativas no ensino de 
língua portuguesa, defendida por Elane Nardotto Rios Cabral em 2015, bem 

como o funcionamento da prática pedagógica de Língua Portuguesa e a forma-

ção conceitual docente, considerando como inferências: a perpetuação do livro 

didático nas aulas; prática docente constituída, sobretudo, pela atividade meta-

linguística; e necessidade de um aprofundamento formativo, com as docentes, 

acerca dos conceitos de gramática e análise linguística. 
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Entre as inferências finais, destaca-se que, no atual estado da arte concer-

nente ao ensino gramatical, não cabe mais denunciar o docente e sua prática 

pedagógica como algo equivocado, mas que requer metodologias orientadas 

por ações formativas configuradas em um ambiente de discussão, de dialogia, 

de autonomia, de mobilização conceitual e de respeito mútuo.

Pesquisa 6

A escolarização da leitura literária, conceito que nasce da discussão sobre os 

modos de apropriação da literatura pela escola, é tema tratado na dissertação 

A leitura literária e os fios da escolarização: tecendo teias ou tapetes voadores?, 

produzida por Giselly Lima de Moraes e publicada em 2008. A investigação se 

deu através do estudo de práticas docentes com a leitura literária em uma es-

cola municipal de Salvador no nível fundamental, centrando-se sobretudo nas 

relações dessas práticas com as produções teóricas no campo da leitura literária, 

suas críticas e postulados. A principal contribuição foi favorecer a reflexão das 

condições simbólicas e reais que o professor da escola pública tem para cons-

truir uma prática ajustada e significativa com a literatura. 

Concluiu-se que, apesar de não serem os únicos responsáveis, os professo-

res desenvolvem estratégias específicas de escolarização, que se baseiam na sua 

vivência com a leitura literária e que dependem das condições oferecidas pela 

instituição escolar e, sobretudo, do seu conhecimento didático, que tem valor 

determinante na transformação ou na manutenção das formas inadequadas de 

abordagem do literário. Considerou-se flagrante a necessidade de apoio institu-

cional aos professores no que tange à formação continuada no campo da didá-

tica da leitura e a compreensão da importância de outras instâncias escolares, 

especialmente do currículo e da biblioteca, no processo de transformação dos 

modos de escolarização da leitura literária.

Pesquisa 7

A literatura, do ponto de vista pedagógico, o que inclui leitura, ensino, pro-

fessores e alunos, é objeto da dissertação Literatura e ensino: professores e poetas 
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na construção de saberes, produzida por Regina Lúcia de Araújo Gramacho e 

publicada em 2013. Problematizando a relação da literatura como objeto de 

ensino, tratado pela via da periodização literária como princípio invariável, e 

não como objeto de arte, buscou-se identificar o conjunto de saberes expressos 

pelos sujeitos – professores de Literatura do ensino médio – com relação à lite-

ratura e à sua prática de ensino. 

A questão de pesquisa se concentrou na possibilidade de construção de 

modos de leitura que traduzissem o estudo/ensino da literatura a partir da in-

tertextualidade em obras literárias do Programa Nacional Biblioteca da Escola 

para o Ensino Médio (PNBEM), de 2009. A análise do corpus revelou, de modo 

geral, que o PNBEM 2009 é potente acervo para redimensionar o ensino da li-

teratura no ensino médio pela diversidade de títulos e pelo diálogo possível en-

tre as obras. A política de difusão tem sido necessária, mas não suficiente para 

conhecimento e uso.

Pesquisa 8

A dissertação Quem tem medo do lobo mau? Um estudo sobre a produção 
imaginária da criança e sua relação com a aprendizagem, produzida por Leila 

da Franca Soares e publicada em 2007, traz ao debate uma possível relação en-

tre a produção imaginária da criança na faixa etária de quatro a cinco anos e 

o desenvolvimento da sua aprendizagem. Além da pesquisa bibliográfica, é 

feita discussão teórica sobre conceitos implicados no estudo, real, simbólico, 

imaginário, sujeito cognoscente, os contos infantis, recurso imaginário, e pes-

quisa de campo com um grupo de alunos da educação infantil, numa escola da 

rede municipal da cidade de Salvador, utilizando a leitura de histórias infantis 

como recurso imaginário para elucidar elementos significativos na construção 

do conhecimento. 

O tratamento dos dados faz-se a partir da criação de três categorias de análi-

se – não faz; não fala; faz e fala –, articuladas a três tempos – chegando perto do 

lobo mau; desvelando o lobo mau; e mandando o lobo mau passear. Concluiu-se 

que o “terreno imaginário”, introduzido sem clareza no momento inicial, pas-

sou a ter consistência teórica, permitindo entender a sua relação direta com 
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esse tempo em que a criança, ao fazer, pode experimentar, descobrir, desvelar 

as várias propriedades do objeto de conhecimento, condição para que possa 

dele apropriar-se, falar sobre ele, enfim, aprender. 

Pesquisa 9

Clic! E era uma vez... Marcas de narrativas visuais na escrita de crianças 
em contexto escolar, tese produzida e publicada por Liane Castro de Araújo em 

2015, apresenta uma pesquisa em contexto escolar cujo objetivo foi tornar ob-

serváveis os modos de apropriação de elementos de narrativas verbovisuais – 

quadrinhos, mangás, desenhos animados, filmes e games – em histórias escritas 

por crianças, revelando relações intertextuais diversas e intercâmbios entre as 

diferentes linguagens. Na tese, se discutem as implicações dessas apropriações 

e desses modos de narrar no ensino da escrita, bem como a possibilidade de, a 

um só tempo, a escola validar as apropriações e inserções de elementos de ou-

tras linguagens nas histórias escritas pelas crianças e assegurar o trabalho com 

a textualidade própria da escrita e com as características do texto narrativo. 

As marcas de tais apropriações revelaram tanto procedimentos legítimos e 

astutos das crianças relativos à apropriação de conteúdos, linguagens e formatos 

das narrativas verbovisuais de seu repertório, quanto uma maior ou menor ha-

bilidade, ainda em construção, de composição do texto escrito, na relação com 

gêneros realizados em linguagem verbal e visual. As crianças, na composição 

dos textos, mostram seus esforços de construir e negociar sentidos para consi-

derar o leitor no diálogo e na tensão com os elementos de gêneros verbovisuais. 

Em situação de ensino da escrita, revela-se produtivo constituir o texto escrito 

como objeto de reflexão metalinguística sobre a textualidade que lhe é própria, 

em atividades compartilhadas de produção, revisão e reescrita junto às crianças. 

Pesquisa 10

A compreensão que estudantes trabalhadores da EJA têm de seu desempenho 

comunicativo oral, nas interações sociais ocorridas no contexto escolar – e fora 

dele –, e de que modo essa compreensão interfere em sua atuação como falantes 
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da modalidade oral da língua, nos diferentes espaços de produção da linguagem, 

foi objeto da pesquisa da qual derivou a dissertação A oralidade como exercício 
do dizer de estudantes trabalhadores da EJA, produzida por Jardelina Oliveira 

Passos Moura e publicada em 2014. O objetivo foi contribuir com o debate so-

bre a oralidade em cursos da EJA e ampliar as discussões e interpretações das 

questões socioculturais que permeiam o processo comunicativo. 

Com as informações produzidas e analisadas, chegou-se à conclusão de que 

há uma distância entre o que compreendem os estudantes trabalhadores da 

EJA sobre seu desempenho linguístico e comunicativo e o que, efetivamente, 

na prática da oralidade, esses sujeitos são capazes de produzir, considerando-se 

as diferentes demandas requeridas pelas interações sociais nas instâncias dis-

cursivas nas quais circulam e, consequentemente, as linguísticas. Além disso, 

na escola, é necessário repensar as concepções em torno do ensino de Língua 

Portuguesa nas classes de EJA, a fim de promover a inserção de atividades de 

ensino da oralidade, com o intuito de favorecer o avanço dos estudantes nesse 

campo da linguagem marcado por peculiaridades.

Com a finalização de “Pesquisas em catálogo”, espaço em que expusemos, 

sob forma de representação, 10 das 32 pesquisas desenvolvidas no curso de 

15anos de Geling, passamos ao tópico final, no qual apresentaremos nossas con-

siderações sobre a atenção dada por nosso grupo de pesquisa ao diálogo com a 

educação básica, nos permitindo refletir sobre o tema-objeto que recobre todo 

o livro: educação, sociedade e práxis pedagógica. 

GELINGE E A EDUCAÇÃO BÁSICA: PROPÓSITOS 
REAFIRMADOS

O estado da arte do Geling é predominante e intencionalmente situado no 

campo da educação básica que, a partir da Constituição de 1988, compreende 

a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Importa explicar 

o porquê dessa opção.

O ideal de universalizar a educação adveio dos processos da industriali-

zação iniciada no final do século XIX e no século XX. Sabemos, contudo, que 

essa universalização ainda não se concretizou no Brasil, onde, mesmo com a 

Grupo de pesquisa e producao do conhecimento-miolo.indb   174 21/10/2020   09:31



GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (GELING) 175

proclamação no discurso dominante do ideal de igualdade, há no sistema edu-

cacional uma desigualdade que parece ser inerente à própria sustentação do seu 

sistema capitalista. A história da educação brasileira tem mostrado que o acesso 

à escola não se tem constituído em sua democratização. Inclusive, muitas vezes, 

a própria escola acentua e legitima as desigualdades sociais. 

Sobre isso, Magda Soares (1989) nos ensina a não focar nossa problemati-

zação sobre o fracasso “da escola”, considerando que ela cumpre o papel de re-

forçar a dominação das classes hegemônicas, mas sobre o “fracasso na escola”, 

no sentido de que ela não efetivamente propicia o fortalecimento da sociedade 

civil através da formação de pessoas críticas, donas de sua voz e atuantes na so-

ciedade mediante o exercício da cidadania e da profissionalidade. Estudiosos 

da relação entre currículo e sociedade, a exemplo de Apple (1994), consideram 

um desvio de finalidade da educação a escola ser definida pela tarefa de prepara-

ção dos alunos para funcionarem, sem problemas, nos “negócios” da sociedade, 

seguindo um modelo que trata das questões educacionais segundo princípios 

competitivos e reguladores da lógica do mercado. “Nações não são empresas. E 

escolas não fazem parte de empresas, para ficarem eficientemente produzindo 

em série ‘capital humano’ necessário para dirigi-las”. (APPLE, 1994, p. 52) Ocorre 

que, numa sociedade de tendências neoliberais, como vem ensaiando a nossa de 

sê-lo, a educação desempenha um papel importante na incorporação de valores 

que facilitem a consolidação da hegemonia de classe. Para Garcia (2000, p. 161):

Não são apenas as esferas econômicas, social e política que precisam se ade-
quar ao modelo neoliberal, mas as próprias formas de representação social. O 
imaginário social e individual precisa ser desconstruído/reconstruído a fim 
de internalizar uma nova forma de pensar o mundo e de se pensar, consoante 
os valores e interesses liberais globalizantes. 

Em nossa sociedade, uma parcela considerável da população fica impedida 

de ter acesso aos conhecimentos que a escola promete socializar, mas que não 

cumpre para todos – sem contar o terço da população analfabeta, tendo tido ou 

não acesso à escola. Os “excluídos simbolicamente” da escola abarcam aqueles 

que a própria escola não leva sequer a aprender a ler e a escrever além de um 

mínimo instrumental, aqueles que não conduzem muito “além do limiar de um 

mundo discursivo”. (SOARES, 1989, p. 24)
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É indiscutível que não se pode atribuir somente à escola a culpa das desi-

gualdades, considerando que a construção da democracia implica outras diver-

sas instâncias. Entretanto, não se pode munir a população de meios de parti-

cipação social e política sem a qualificação da escola básica. Nesse sentido, ao 

se posicionar contrário aos interesses neoliberais e sentir comprometido com a 

qualificação da escola básica, que, por sua vez, se afina com o tema-objeto edu-

cação, sociedade e práxis pedagógica, que recobre todo este livro, o Geling se 

fortalece para reafirmar que sua opção por desenvolver estudos e pesquisa em 

diálogo com a educação básica, considerando os objetos invariáveis do campo 

da linguagem – oralidade, leitura, escrita, aspetos linguísticos –, é se oferecer para 

que o fazer educacional não continue à disposição para consolidar e acentuar 

as desigualdades sociais, ao sonegar à maioria da população a universalização 

da escola pública e gratuita de qualidade. 

Ao lado disso, o Geling reafirma, também, que um debate sobre educação, 

sociedade e práxis pedagógica não se isola da questão da linguagem. A impor-

tância da linguagem no contexto cultural e na própria constituição dos sujeitos 

sociais está ligada ao fato de ela ser, ao mesmo tempo, um dos principais produ-

tos da cultura e o principal objeto de sua transmissão. A educação como espaço 

de luta e conflitos simbólicos por imposição de significados já nos coloca no 

âmbito da problemática da linguagem. A linguagem como lócus da dinâmica 

social é sede de dominações e contradições das quais podem nascer lutas, con-

flitos, resistências e emancipações. 

A língua, nos diz Bourdieu (1983, p. 160-161), “[...] não é somente um instru-

mento de comunicação ou mesmo de conhecimento, mas um instrumento de 

poder. Não procuramos somente ser compreendidos, mas também obedecidos, 

acreditados, respeitados, reconhecidos”. Tal fala tem ressonância na de Bakhtin 

(1981, p. 95): “Na realidade, não são palavras que pronunciamos ou escutamos, 

mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradá-

veis ou desagradáveis. A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de 

um sentido ideológico ou vivencial”. Nessa perspectiva, o exercício, instigado 

pela feitura deste artigo, de relacionar o estado da arte do Geling com a temática 

do programa de educação, sociedade e práxis pedagógica nos permitiu reafir-

mar publicamente nossa compreensão da estreita relação entre a educação e a 
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linguagem nas suas diferentes dimensões, em perspectiva sócio-histórica, e sua 

relação com processos educativos de bebês, crianças, jovens e adultos, gerados 

em situações formais e não formais de aprendizagem. 
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LABORATÓRIO DE PEDAGOGIA & 
PSICOLOGIA EM PARALAXE

PAULO ROBERTO HOLANDA GURGEL

INTRODUÇÃO

O termo “paralaxe”, neste breve capítulo, tem seu significado restrito ao uso dele 

feito por Žižek (2008). Define-se paralaxe como efeito aparente do deslocamento 

de um objeto em função de modificações na posição de um observador. Aqui, 

o objeto observado é plural e se desenha na rede: são as relações de interface 

dos campos da pedagogia com a psicologia. O recurso ao termo se deve ao fato 

deaqui se considerar o objeto como composto, muitas vezes, por “[...] fenômenos 

mutuamente intraduzíveis e que só podem ser compreendidos a partir de uma 

espécie de visão em paralaxe de um ponto de vista sempre mutável entre dois 

pontos entre os quais não há síntese nem mediação possível”. (ŽIŽEK, 2008, p. 14)

A denominada Psicologia da Educação é o lugar de produção desse objeto 

instituído na interface da Pedagogia com a Psicologia. Polissêmica, aqui se con-

sidera que a Psicologia da Educação melhor possa ser definida como o conjunto 

de saberes e práticas pedagógicas que derivam da validação ecológica de teo-

rias e sistemas em Psicologia no campo da materialidade da educação formal. 
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Não há, contudo, consenso quanto a essa definição. (BZUNECK, 1999; COLL et 

al., 1999) Consenso mesmo é apenas o fato do campo, Psicologia da Educação, 

ser assim denominado majoritariamente por aqueles que trabalham com sua 

transmissão e/ou pesquisa em cursos de formação inicial e/ou continuada de 

professores em instituições de ensino superior brasileiras.

O trabalho de pesquisa em Psicologia da Educação, enquanto materializa-

ção de práticas pedagógicas derivadas de diferentes matrizes do pensamento 

psicológico, engloba uma grande variação de temas que tratam dos mais diver-

sos atores envolvidos na ação educativa em ambientes formais de aprendiza-

gem, com destaque para professores e alunos em sala de aula. A diversidade de 

temas pode, algumas vezes, confundir o neófito no campo, mais ainda aquele 

cuja procedência não seja o universo plural dos cursos de graduação em sua 

modalidade de licenciatura.

O Laboratório de Pedagogia & Psicologia em Paralaxe nasceu e se desen-

volveu no âmbito dessa interface plural e desde o seu início se constituiu como 

espaço de ensino, pesquisa e extensão da Psicologia da Educação no Programa 

de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Faculdade de Educação 

(Faced) da Universidades Federal da Bahia (UFBA). Explorando a sua história 

em perspectivas, aqui se pode reconstituir os diferentes contornos de objetos da 

Psicologia da Educação em função dos descolamentos teóricos e conceituais 

da sua coordenação em conjunção com seus coordenados ao longo dos anos. 

É o que se encontrará a seguir: um efeito de paralaxe.

SOB PERSPECTIVA DO CONSTRUTIVISMO

As atividades desse laboratório se iniciaram nos primeiros anos deste século 

XXI sob lentes construtivistas. Assumiam-se, então, como lugar de posição de 

observação do objeto da Psicologia da Educação as hipóteses de Jean Piaget 

(1896-1980) sobre desenvolvimento e aprendizagem do sujeito epistêmico em 

processo de construção da inteligência. Define-se, em recurso metafórico, inteli-

gência como órgão cuja função se define pelas suas competências e habilidades 

para resolver problemas. Nunca é demasiado sublinhar o lugar que a biologia 

ocupa no sistema piagetiano, assim como também o fato de que sua psicologia 
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genética se constitui como instrumento de validação de suas teses epistemo-

lógicas sobre a evolução do pensamento do homem ao longo de sua história. 

Piaget e seus colaboradores propuseram um engenhoso modelo de sujeito 

epistêmico cujas estruturas cognitivas se desenvolvem em relações de troca do 

organismo com o meio físico e social através de uma intricada de relações sis-

têmicas de assimilação e de acomodação. (PIAGET, 1958; PIAGET; INHLEDER, 

1986) Faces de uma mesma moeda, assimilação e acomodação moldam as estru-

turas do pensamento em evolução em estágios topograficamente caracterizados 

através de um minucioso trabalho de observação e de experimentação realizado 

ao longo de quase um século de história capitaneada pelo próprio Jean Piaget 

e por uma equipe cada vez maior de cientistas a ela agregados. São estágios do 

desenvolvimento: o estágio sensório-motor, o pré-operatório e o operatório.

Muito já foi dito sobre os estágios do desenvolvimento da inteligência, e 

esse parece ser o lado mais conhecido da obra de Jean Piaget, como atestam 

os manuais de Psicologia da Educação. (CARRARA, 2004; GOULART, 1997; 

MIZUKAMI, 1996; MOREIRA, 1987) Esses manuais, desenhados com fins didáti-

cos de introduzir teorias da Psicologia do Desenvolvimento e da aprendizagem 

e de elencar suas supostas contribuições para a Pedagogia, muitas vezes contri-

buem para uma simplificação da complexidade de conceitos que são tão caros 

ao campo da Psicologia da Educação. Não raro, então, é ouvir de professores 

em formação inicial e/ou continuada a identificação do rico universo teórico 

conceitual derivado das contribuições de Jean Piaget para prática docente como 

sendo aquele caricatamente associado a quem sempre se deve remeter aos está-

gios do desenvolvimento. Assim, pois, em licença de estilo, podemos dizer que 

no primeiro dia Deus criou o céu e a terra; e Piaget, o estágio sensório-motor. 

E assim sucessivamente, até que ambos descansaram no sétimo dia da criação. 

O rigor teórico e conceitual do trabalho de produção e de difusão do co-

nhecimento desse laboratório sempre foi muito caro aos seus integrantes. Para 

além da desconstrução do reducionismo do pensamento de Jean Piaget e de 

seus colaboradores, graças aos efeitos de manuais de Psicologia da Educação, 

também se fez necessário o enfrentamento de algumas críticas infundadas aos 

escritos piagetianos, sobretudo no que tange a uma suposta elisão de variáveis 

sociais implicadas no processo de construção da inteligência. (DUARTE, 2005) 
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É impossível sustentar tal elisão quando se conhece o rigor com que Jean Piaget 

apresenta uma de suas obras-primas, O juízo moral na criança (1994), assim como 

a sucessiva onda de desdobramentos de suas hipóteses sobre o desenvolvimento 

do sujeito ético, com destaque para os trabalhos de pesquisa de Kolhberg (1992, 

1989) e de seus colaboradores.

É sob a égide do termo “construtivismo” que mais se fala sobre Jean Piaget 

no universo das relações entre Pedagogia e Psicologia. Em si, o termo aparece 

pela primeira vez em sua obra Logique et connaissanse scientifique, publicada 

no ano 1967. O construtivismo se refere, nessa obra, a uma terceira via epistê-

mica que se situa entre empirismo e racionalismo. Trata-se, então, de um termo 

do campo da epistemologia genética. Constitui-se em um engenhoso projeto 

de interpretação da faculdade de conhecer do homem a partir de uma rede de 

relações evolutivas traçada na interação do organismo com o meio ambiente 

para construção do conhecimento físico, lógico-matemático e social. Não é esse, 

contudo, o significado dado ao termo “construtivismo” no universo educacional. 

O construtivismo, muito mais próximo de um método de ensino do que de 

um modelo epistemológico, se espalhou no Brasil como abordagem pedagógi-

ca derivada das contribuições de Emília Ferreiro (1937-) para o campo da psi-

cogênese da língua escrita. Pautando-se em exaustivos trabalhos de pesquisa, 

Ferreiro, que havia sido orientandade Jean Piaget em seus estudos doutorais, e 

seus colaboradores propõem que o processo de apropriação do sistema alfabé-

tico por crianças, principalmente, se realiza em quatro estágios, a saber: pré-si-

lábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético. (FERREIRO; TEBEROSKY, 1984)

A novidade operada pelos resultados das pesquisas psicogenéticas referentes 

à apropriação do sistema de escrita alfabética pelos falantes do português no 

Brasil gerou uma série de críticas ao método sintético de alfabetização e uma 

crítica sistemática do uso de cartilhas, interrompendo uma longa tradição mer-

cadológica de livros didáticos especialmente desenhados para os primeiros anos 

do ensino fundamental. Destacam-se, então, os trabalhos da equipe da Magda 

Soares (1932-) na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e da equipe da 

Esther Pillar Grossi (1936-), fundadora do Grupo de Estudos sobre Educação, 

Metodologia de Pesquisa e Ação (Geempa), na cidade de Porto Alegre. 
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Não restrito à didática da alfabetização e incluindo novas propostas de ges-

tão do processo ensino-aprendizagem no qual o aluno tinha lugar privilegiado, 

o construtivismo se desenhou em nosso cenário educacional como um campo 

difuso de práticas alternativas ao modelo tradicional de ensino regente das gran-

des escolas públicas e particulares ao longo dos anos 1970. Assim, e tomando 

Saviani (2008), em sua interpretação da teoria da curvatura da vara, como refe-

rência, assistiu-se aglutinar sob a égide de construtivismo um sem-número de 

práticas experimentais das mais variadas vertentes do pensamento pedagógico 

da modernidade centradas no aluno. 

Uma outra vertente do campo da pesquisa da apropriação do sistema da 

escrita pela criança mais veiculada ao campo da linguística e de suas contri-

buições para alfabetização gerou uma alternativa ao método construtivista e 

assumiu importante lugar no debate sobre o melhor método de se ensinar a ler 

e a escrever. Em nossa literatura, o novo método ficou conhecido como método 

fônico e gerou uma produtiva discussão sobre os limites e possibilidades do 

construtivismo como método de ensino com destaque para o histórico debate 

veiculado pela Folha de São Paulo entre Fernando Capovilla e Telma Weisz no 

ano de 2006. O método fônico conste na exploração sistemática das relações 

entre grafema e fonema e suas combinações para formação de sílabas e palavras 

como pontos de partida para se ensinar o princípio alfabético. 

Todo esse movimento intermitente de mudanças de perspectivas, gerando 

novas formas de perceber as relações entre Psicologia e Pedagogia, não ape-

nas atravessou grandes discussões e realizações de eventos pelo laboratório, 

como também se materializou em alguns trabalhos realizados por seus inte-

grantes. Assim, por exemplo, Nogueira (2008) trabalhou com o tema do lugar 

da Psicologia da Educação na formação de professores em uma tentativa de 

realizar um trabalho interpretativo da epistemologia de professores da educa-

ção infantil e dos primeiros anos do ensino fundamental em sua dissertação 

de mestrado. Souza (2010) expandiu o campo da Epistemologia docente para 

explorar níveis do desenvolvimento de profissionalização do docente à luz da 

teoria do desenvolvimento moral piagetiano. Silva (2012) optou pelo trabalho 

de observação participante na formação do estudante de Pedagogia da UFBA 
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para o desenvolvimento de competências e habilidades destinadas ao ensino 

de ciências nos cinco primeiros anos do ensino fundamental.

O processo de apropriação do sistema da escrita pela criança foi importante 

objeto do trabalho de pesquisa desse laboratório, tendo projeto financiado pela 

Fundação de Amparo da Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb) e devidamente 

registrado em relatório final pela sua equipe técnica. (GURGEL, 2010) Nesse 

trabalho, buscou-se mapear os conhecimentos linguísticos e psicogenéticos de 

professoras alfabetizadoras da rede municipal de ensino da cidade de Salvador. 

Nessa perspectiva de apropriação do sistema da escrita pela criança, destacam-se 

ainda: a dissertação de Moraes (2011), sobre habilidades metalinguísticas e suas 

intercorrências na alfabetização de crianças; a dissertação de Amorim (2012), re-

ferente ao estado da arte da literatura concernente à consciência fonológica no 

Brasil no primeiro decênio do século XXI; e a dissertação de Araújo (2014), sobre 

práticas de ensino de ortografia ao longo da história da alfabetização no Brasil. 

Observa-se que o laboratório, em sua vocação de mudança imanente quanto  

aos diversos lugares a serem ocupados pelos seus membros em práticas de ob-

servação dos objetos que compõem o campo da Psicologia da Educação, des-

locou – sem, contudo, desfocar – o seu campo de interesse da epistemologia 

genética e de suas relações com a formação docente para o campo mais especí-

fico do construtivismo e de outras abordagens do processo de apropriação do 

sistema da escrita pelo sujeito epistêmico. Tais deslocamentos, dentre outras 

consequências, também contribuíram para que o eixo norteador do grupo se 

deslocasse para englobar em sua ótica o também universo da análise do com-

portamento, enquanto referencial teórico e metodológico para pensar as rela-

ções entre Pedagogia e Psicologia.

SOB PERSPECTIVA DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO

A psicologia cognitiva, com destaque para as suas teses piagetianas, se constitui 

como referente do trabalho de pesquisa desse laboratório em seus dez primeiros 

anos. Não obstante, nunca único. A complexidade do campo da Psicologia da 

Educação sempre se mostrou resistente à sua redução a uma única posição de 

observação e de trato de dados da pesquisa. Assim, pois, o ingresso da análise do 
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comportamento no campo visual do laboratório não teve nada de inesperado. 

Muito pelo contrário, tratou-se de um deslocamento necessário a inclusão de no-

vas formas de ver epistemologicamente as relações entre Psicologia e Pedagogia. 

Define-se aqui análise do comportamento como campo do conhecimento  

desenhado sob controle das contribuições de três planos indissociáveis: o beha-

viorismo radical, a análise experimental do comportamento e a análise do com-

portamento. (TOURINHO; SÉRIO, 2010) O behaviorismo constitui a dimensão 

filosófica da análise do comportamento sem a qual nenhum enunciado de con-

ceitos seria possível. Propõem-se que o comportamento de um organismo se 

instala, se mantém ou se extingue em função da sua seleção em três níveis: nível 

filogenético, nível ontogenético e nível cultural. A análise experimental do com-

portamento constitui a dimensão geradora de seus princípios gerais e de seus 

conceitos a partir da experimentação sistemática realizada preferencialmente 

em laboratório sob égide do sujeito único com destaque para a longa tradição 

do uso de ratos e pombos iniciada por Skinner (1999) e seus colaboradores. A 

análise do comportamento aplicada é também uma prática experimental siste-

mática de princípios e conceitos da análise do comportamento para além dos 

limites do laboratório e da lógica inerente aos princípios regentes do método do 

sujeito único. Para alguns analistas do comportamento, a exemplo de Carvalho 

Neto (2002), essa vertente da análise do comportamento melhor pode ser en-

tendida como o lugar das práticas sociais realizadas por analistas do compor-

tamento, sejam elas realizadas em clínicas, escolas, empresas, organizações etc. 

Sublinhe-se aqui um certo grau de estranhamento e de resistência de alguns 

muitos pesquisadores do campo da Psicologia da Educação para com esse instante 

de virada epistemológica desse laboratório. Supõe-se ser tal estranhamento pos-

sivelmente derivado de um conjunto de mal-entendidos referentes à análise do 

comportamento veiculados por manuais de Psicologia ao longo de todo século 

XX, sobre os quais Skinner (1976) de forma brilhante se debruça na introdução 

de About Behaviorism e dos quais aqui se destacam cinco: 1. a análise do com-

portamento ignora a consciência e os estados mentais; 2. a análise do compor-

tamento formula o comportamento simplesmente como um conjunto de res-

postas a um estímulo; 3. a análise do comportamento não delega nenhum papel 

ao “eu” ou ao senso de si mesmo; 4. a análise do comportamento desumaniza o 
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homem, é reducionista e destrói a natureza humana; e 5. a análise do compor-

tamento é indiferente ao calor e à riqueza da vida humana e incompatível com 

a criação e com a fruição da arte, da música, da literatura e com o amor fraterno. 

As ondas e marolas da história das relações entre Pedagogia e Psicologia estão 

cheias de exemplos desses reducionismos da crítica nada elegante e superficial 

e à qual, ainda que não possa ser esse laboratório imune à sua prática, sempre se 

foi aqui espaço de paralaxe. Os fenômenos observados e interpretados à luz da 

análise do comportamento têm proporcionado aos integrantes desse laborató-

rio instantes ímpares de interpretação dos fenômenos educativos nesse campo 

de interface do trabalho pedagógico com o behaviorismo radical, com a análise 

experimental do comportamento e com a análise do comportamento aplicada. 

Silva (2015) realizou um estudo sobre a arquitetura teórico-conceitual de 

Skinner e de Bourdieu destacando suas contribuições para o processo educa-

cional contemporâneo e suas possíveis correlações entre os campos da análise 

do comportamento e da Sociologia. Através de levantamento bibliográfico cri-

terioso, o autor tomou como ponto de partida o pressuposto de que a pesquisa 

educacional brasileira tem não apenas ignorado o conjunto das obras psicoló-

gicas e sociológicas desses autores como também demonstrado resistências às 

suas contribuições específicas no terreno da educação e suas práticas pedagó-

gicas. De início, considerando as especificidades dos ramos disciplinares dos 

pensadores, o autor fez um cuidadoso estudo das relações da Psicologia e da 

Sociologia com o campo educacional levando em consideração sua gênese e 

desenvolvimento após seus respectivos processos de institucionalização como 

campos do conhecimento. Nesse particular, ressaltaram-se, entre outros, os sis-

temas teóricos antagônicos e os vínculos fluidos, dispersos e, muitas vezes, in-

determinados daqueles ramos do saber na construção e desenvolvimento dos 

objetos de estudo da Psicologia da Educação e da Sociologia da Educação. Por 

outro lado, destacou as contribuições próprias da Psicologia de Skinner para o 

campo educacional, evidenciando aspectos do seu arcabouço teórico-metodoló-

gico e as especificidades de sua estrutura pedagógica na efetivação do trabalho 

educativo, sem desconsiderar as dúvidas, críticas e réplicas acerca da fecundi-

dade de sua obra nos domínios da educação. 
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Paralelamente, a tese enfatizou também as contribuições da Sociologia de 

Bourdieu para o processo educacional, descrevendo os fundamentos de seus pi-

lares sociológicos e evidenciando, entre outros, a relação “educação e sociedade” 

e os efeitos das desigualdades escolares na sociedade de classes, sem perder de 

vista a reputação dos escritos educacionais do autor e suas réplicas. Ademais, 

partindo de referenciais epistemológicos, a pesquisa apresentou a possibilida-

de de correlacionar e/ou corresponder conceitos próprios do edifício teórico de 

Bourdieu, especificamente os conceitos de habitus e de capital cultural, com as-

pectos particulares da plataforma teórica de Skinner encontrados no seu modelo 

de seleção de comportamento por consequências em seus níveis da ontogênese 

e da cultura e com as noções de contingências de reforçamento e repertórios 

comportamentais. Concluiu-se, então, ser viável e procedente, nos projetos inte-

lectuais dos autores estudados, a observação de notáveis interações conceituais 

com fortes repercussões no campo da Psicologia da Educação. 

Nóbrega (2018) realizou um trabalho de dissertação objetivando identifi-

car, em teses e dissertações produzidas no Brasil entre 2005 e 2015, como con-

ceitos da análise do comportamento foram aplicados em contextos educacio-

nais. Para atingir tal objetivo, o autor realizou uma pesquisa bibliográfica do 

tipo estado do conhecimento. A coleta de dados foi feita no Portal Brasileiro de 

Publicações Científicas em Acesso Aberto, a partir das seguintes descritores: aná-

lise do comportamento; behaviorismo radical; B. F. Skinner; educação infantil; 

ensino fundamental; ensino médio; educação superior; educação de jovens e 

adultos; educação profissional e tecnológica; educação especial; educação bá-

sica do campo; educação escolar quilombola; e educação adistância. As buscas 

retornaram 45 trabalhos, sendo15 teses e 30 dissertações. A região Sudeste foi 

a que mais produziu trabalhos selecionados: 82%. A Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP) produziu 44% dos trabalhos selecionados, e a 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) concebeu 20%. Os conceitos mais 

frequentes foram, respectivamente: matching-to-sample, regras e modelagem. 

O nível de ensino mais citado foi a educação básica, mais especificamente o 

ensino fundamental. Quanto às modalidades de ensino, somente a educação 

especial foi citada. 

Grupo de pesquisa e producao do conhecimento-miolo.indb   187 21/10/2020   09:31



PAULO ROBERTO HOLANDA GURGEL188

Rocha (2018) realizou trabalho de dissertação abordando estado do conhe-

cimento de práticas parentais na perspectiva da análise do comportamento, no 

período de 2001 a 2015, com os descritores “práticas parentais” e “análise do 

comportamento”. A autora usou como definição de práticas parentais estraté-

gias de socialização utilizadas pelos pais para desenvolver o comportamento 

de seus filhos. Tais práticas foram classificadas: 

• como positivas e que favorecem o desenvolvimento socioemocional de 
crianças e adolescentes, melhoram o desempenho acadêmico e promo-
vem habilidades sociais; ou 

• como negativas e que promovem problemas de comportamento e até 
comportamento antissocial. 

Entre os seus principais resultados encontrados, o estilo respeitoso (author-
itative) apareceu como o estilo parental mais adequado, bem como práticas 

parentais como monitoria positiva e comportamento moral como as mais de-

sejáveis ao desenvolvimento de crianças e adolescentes. Algumas das pesquisas 

analisadas investigaram os resultados de treinos parentais sobre o comporta-

mento dos filhos, que se mostraram ferramentas eficazes de mudança, tanto de 

comportamentos-problemas quanto da qualidade da relação parental. A região 

Sudeste foi a que mais produziu pesquisas nessa temática no período analisado 

– 45,83% das produções –, evidenciando a hegemonia da região na produção de 

conhecimento apontada pela literatura.

Além disso, 41,93% das produções apresentaram fundamentação teórica da 

análise do comportamento de forma explícita, evidenciando contribuição sig-

nificativa de tal aporte teórico para a compreensão do tema. Algumas lacunas 

foram encontradas na produção de conhecimento presente nessa amostra, como 

a escassez de estudos longitudinais que abordem adolescentes e jovens adultos, 

bem como estudos que abordem a relação entre práticas parentais, educação e 

desempenho acadêmico. Concluiu-se que há potencialidade nas pesquisas nesse 

tema para subsidiar práticas preventivas baseadas em orientação e treino de 

pais, práticas essas norteadas pela análise do comportamento, que se mostrou 

útil e capaz de contribuir para a problemática. 
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Gurgel e Haydu (2019) realizaram uma pesquisa na interface da análise do 

comportamento com a História e com as Ciências Sociais com o objetivo geral de 

contribuir para desconstrução da percepção da escolarização enquanto projeto 

salvacionista e trans-histórico. O seu objetivo específico foi avaliar a adequação 

de conceitos da análise do comportamento para fins historiográficos. O percur-

so metodológico do trabalho foi realizado em três tempos: 

• revisão da literatura referente aos estudos de práticas culturais à luz da 
análise do comportamento; 

• revisão da literatura referente aos estudos da escolarização à luz da His-
tória e das Ciências Sociais; e 

• exercício de interpretação. 

Concluiu-se que a escolarização, enquanto prática cultural da modernidade, 

modelou diferentes tipos ideais de produtos agregados em função de sucessivas 

alterações nos metacomponentes do sistema cultural: o sujeito cortesão cató-

lico e letrado para sociedade mercantil ascendente do século XVI; o indivíduo 

súdito cristão e leitor para a sociedade manufatureira em expansão do século 

XVII; o sujeito cidadão do mundo e ilustrado da sociedade maquinofatureira 

nascente do século XVIII; o sujeito ético e instruído da sociedade industrial em 

expansão do século XIX nascente; e o indivíduo ético e pragmático da sociedade 

tecnológica instalada do século XX. Sugere-se que analistas do comportamento 

usem resultados da presente pesquisa como estímulos discriminativos para 

interpretar a atual crise da escolarização com vistas e elaborar uma agenda de 

pesquisa que vise contribuir para construção de uma escola do futuro de qua-

lidade e socialmente referenciada. 

Observa-se como a análise do comportamento, enquanto lugar de produção 

de conhecimentos nesse laboratório, tem desenhado novos contornos de pesquisa 

e agregado valores ao campo da Psicologia da Educação ao permitir variação de 

foco em suas análises. Mesmo que, para alguns pesquisadores mais ortodoxos, 

tal possibilidade de alternância de lugares de observação dos fenômenos edu-

cativos entre versões cognitivistas e ambientalistas da Psicologia possa parecer 

da ordem do impossível epistêmico, o laboratório tem se lançado nesse desafio 

Grupo de pesquisa e producao do conhecimento-miolo.indb   189 21/10/2020   09:31



PAULO ROBERTO HOLANDA GURGEL190

de se abrir ao universo do improvável. Para tanto, investe-se neste instante em 

formação de jovens pesquisadores no curso de licenciatura em Pedagogia, em 

tempo que se aposta no ingresso de novos membros do laboratório interessados 

em realizar suas pesquisas de pós-graduação nesse espaço plural. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo se propôs apresentar ao leitor percursos do trabalho e do desafio da 

pesquisa no campo da Psicologia da Educação, aqui definido como espaço mul-

tirrefencial desenhado na interseção dos campos da Pedagogia e da Psicologia. 

Deslocando-se de um olhar epistêmico de lentes construtivistas para um olhar 

de lentes comportamentais, o capítulo tomou como inspiração o pensamento 

de Žižek (2008), para quem a visão em paralaxe é a única via possível de inter-

pretação de pontos de vistas mutáveis entre pontos impossíveis de síntese ou 

de mediação. Corre-se um risco quando assim se propõe a fazer ciência, mas 

não parece viável qualquer outra alternativa para a complexidade das relações 

estruturais e estruturantes entre Pedagogia e Psicologia. 
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PESQUISAS SOBRE MEDICALIZAÇÃO 
NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM EDUCAÇÃO DA FACULDADE DE 
EDUCAÇÃO DA UFBA: OS ESTUDOS 
REALIZADOS NO GRUPO EPIS

LYGIA DE SOUSA VIÉGAS
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA

INTRODUÇÃO

Neste capítulo, pretendemos apresentar um breve panorama das pesquisas sobre 

medicalização da educação realizadas pelo grupo de pesquisa Educação, Política, 

Indivíduo e Sociedade (Epis) no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE)

da Faculdade de Educação (Faced) da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

De pronto, reiteramos ser fundamental explicitar o que entendemos por 

medicalização, já que esse é conceito polissêmico. (OLIVEIRA; HARAYAMA; 

VIÉGAS, 2016) Ultrapassando sua definição como sinônimo de patologiza-

ção, ou ainda como relativa ao uso abusivo de medicamentos, compreende-

mos que: 
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medicalização envolve um tipo de racionalidade determinista que descon-
sidera a complexidade da vida humana, reduzindo-a a questões de cunho 
individual, seja em seu aspecto orgânico, seja em seu aspecto psíquico, seja 
em uma leitura restrita e naturalizada dos aspectos sociais. Nessa concepção, 
características comportamentais são tomadas apenas a partir da perspectiva 
do indivíduo isolado, que passaria a ser o único responsável por sua inadapta-
ção às normas e padrões sociais dominantes. A medicalização é terreno fértil 
para os fenômenos da patologização, da psiquiatrização, da psicologização 
e da criminalização das diferenças e da pobreza. (FÓRUM SOBRE MEDICA-
LIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DA SOCIEDADE, 2015, p. 1)

Embora o debate mais amplo sobre medicalização remonte os anos 1960 

(GAUDENZI; ORTEGA, 2012) e as pesquisas no campo da educação brasileira 

sejam realizadas ao menos desde o final dos anos 1970, pode-se dizer que o co-

nhecimento no campo da medicalização da educação no Brasil ganha fôlego 

sobretudo a partir da fundação do Fórum sobre Medicalização da Educação e 

da Sociedade1 em 2010. (VIÉGAS; FREIRE, 2015)

Segundo levantamento bibliográfico de Viégas e Peretta ([2020?]) no portal 

Scientific Electronic Library Online (SciELO), até o final de março de 2019, havia 

281 publicações usando o termo “medicalização” como palavra-chave, a mais 

antiga data de 1983, única da década, sendo seguida de um breve crescimento 

nos anos 1990, com seis artigos publicados. Já na primeira década dos anos 2000, 

há uma ampliação das publicações sobre medicalização, sendo registrados 64 

artigos. No entanto, tal produção se intensifica a partir de 2010, ano no qual se 

concentram 74% dos artigos. Trata-se, portanto, de tema candente na produção 

de conhecimento atual, tendo o Fórum sobre Medicalização da Educação e da 

Sociedade um papel fundamental na ampliação do debate crítico sobre o tema. 

Considerando nossa militância no referido fórum, a qual é calcada, essen-

cialmente, na nossa trajetória no campo da Educação – uma como psicóloga e 

outra como fonoaudióloga –, assumimos o compromisso, como pesquisadoras do 

grupo Epis, de produzir e difundir conhecimento no campo da medicalização da 

1 O Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade é um movimento social que congrega 
outros movimentos sociais, entidades, instituições e pessoas interessadas em fazer o enfrentamento 
político aos processos de medicalização da vida no Brasil. Para maiores informações, acessar: http://
medicalizacao.org.br/.
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Educação, sobretudo por meio da orientação de pesquisas em nível de pós-gra-

duação no PPGE da UFBA. Estando credenciadas desde 2012 – Lygia de Sousa 

Viégas – e 2016 – Elaine Cristina de Oliveira –, já foram concluídas 13 pesquisas 

com esse tema sob nossa orientação, sendo 1 pós-doutorado, 3 doutorados e 9 

mestrados, os quais pautaram a medicalização da Educação, seja como foco cen-

tral, seja como tema transversal. No presente capítulo, apresentamos um breve 

apanhado dessas pesquisas.

O QUE DIZEM AS PESQUISAS SOBRE MEDICALIZAÇÃO DA 
EDUCAÇÃO FEITAS PELO EPIS

A apresentação que se segue buscou articular as pesquisas a partir de suas afini-

dades, não sendo, portanto, dividida pelo nível de formação no PPGE ou pelo 

ano de conclusão. 

Dentre as pesquisas realizadas, quatro fizeram um levantamento mais amplo 

da medicalização da educação, articulando a pesquisa qualitativa à quantitativa. 

É o caso do pós-doutorado de Elizabete Bassani, intitulado Classificação, 
patologização e medicalização do “fracasso escolar” em escolas públicas muni-
cipais de ensino fundamental de Vitória-ES (2018). Bassani (2018) objetivou co-

nhecer os motivos de encaminhamento para diagnóstico médico de 1.628 alu-

nos matriculados em 45 escolas públicas de ensino fundamental de Vitória, no 

Espírito Santo. Os dados levantados são referentes a todos os encaminhamentos 

realizados pelas escolas no ano de 2013. A análise dos dados indica a predomi-

nância dos seguintes motivos para os encaminhamentos: dificuldades de apren-

dizagem (67% dos alunos) e problemas de comportamento (54,8%). Quanto ao 

perfil dos alunos, predomina o encaminhamento de meninos (67,6%), em sua 

gigantesca maioria matriculados no ensino fundamental I (72,3%), sobretudo 

no segundo e terceiro anos, e assim distribuídos quanto à faixa etária: entre 8 e 

10 anos (41,3%); entre 11 e 13 anos (31,6%). Para além de analisar o predomínio 

desse perfil, a pesquisa ainda traz importantes contribuições para pensar na au-

sência de espaço e olhar para os estudantes a partir dos 13 anos de idade, quan-

do a queda dos encaminhamentos, mais do que indicar a falta de preocupação 
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com esses jovens, parece, ao contrário, denunciar certa desistência de todos em 

relação a seus futuros. 

Embora em menor escala, outras três pesquisas, todas de mestrado, realiza-

ram o levantamento sistemático de dados registrados em prontuários de aten-

dimento de psicólogas2 as crianças encaminhadas por queixas escolares para 

diferentes instituições: um serviço-escola de um curso de Psicologia de uma 

universidade pública no interior da Bahia; um Centro de Atenção Psicossocial 

de Salvador, na Bahia; e uma instituição de internação de jovens em conflito 

com a lei para cumprimento de medida socioeducativa.

A pesquisa de Antonio Carlos Dias da Encarnação Junior, intitulada Entre 
crianças, queixas escolares e atendimento psicológico: um estudo em um serviço 
de psicologia de uma universidade pública baiana (2015), objetivou caracterizar 

as crianças encaminhadas por queixas escolares a um serviço de Psicologia de 

uma universidade pública baiana, bem como identificar as concepções teóricas e 

metodológicas presentes nas modalidades de atendimento prestadas em regime 

de estágio supervisionado. Inicialmente, foram explorados 312 prontuários – nos 

quais havia as seguintes fichas: Triagem, Evolução do Caso, Encaminhamento 

Interno e Encerramento. Desse total, foram selecionados 106 prontuários, refe-

rentes aos casos de queixa escolar. Mais uma vez, nota-se a predominância de 

meninos (69%), cursando entre o segundo e o quarto ano do ensino fundamen-

tal (39%) e com idades entre sete e dez anos (48%). 

Além disso, desvela-se o predomínio de negros e pardos (67%), oriundos de 

famílias com renda até dois salários mínimos (71,6%). Quanto aos motivos dos 

encaminhamentos, foram listadas 246 queixas, dando uma média de 2,3 quei-

xas por criança. Nelas, predominam os Problemas de Atitude (41% dos casos), 

seguido pelos Problemas de Aprendizagem (13%). Dos 106 casos, foi identifi-

cado o acompanhamento de 60 e, embora a queixa seja escolar, a maior parte 

dos casos (41) passou por atendimento clínico individual, com destaque para a 

abordagem cognitivo-comportamental, com enfoque no ajustamento escolar, 

desvelando-se a força da perspectiva medicalizante no atendimento. Apenas 

2 Referimo-nos às psicólogas e, mais adiante, às fonoaudiólogas, no gênero feminino, em respeito à 
maioria das profissionais das duas áreas.
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oito casos passaram pelo Acompanhamento à Queixa Escolar, a qual se apoia 

em uma perspectiva crítica. Embora modesta do ponto de vista quantitativo, a 

presença de tal modalidade de atendimento indica a potencialidade da disputa 

teórico-metodológica na formação de psicólogas, na direção de uma compreen-

são desmedicalizante do fracasso escolar.

Outra pesquisa que também analisou prontuários foi realizada por Klessyo 

do Espírito Santo Freire, intitulada Educação e saúde mental: uma análise crí-
tica sobre as queixas escolares em um CAPSi de Salvador-BA (2017), a qual bus-

cou compreender como as queixas escolares são entendidas e atendidas em um 

Centro de Atenção Psicossocial infanto-juvenil de Salvador, Bahia. A pesquisa, 

de inspiração etnográfica, sustentou-se no tripé clássico documento-observa-

ção-entrevista. Quanto aos documentos, foram levantados 283 prontuários de 

atendimento, desvelando que 55% dos casos envolviam a queixa escolar, repe-

tindo, novamente, o perfil: majoritariamente meninos, com média de idade 

de 12 anos; em sua maioria, na educação infantil e no ensino fundamental I. 

Quanto às observações participantes, foram observações de diversas situações 

– acolhimento, atendimento individual, encontro em grupo de adolescentes, 

visita à escola, reunião de equipe –, indicando que, em uma estrutura precari-

zada, reforça-se o predomínio do modelo clínico tradicional de atendimento, 

com tendência à medicalização da educação e da pobreza. Por fim, foram entre-

vistadas três profissionais do CAPSi, as quais reconhecem que suas formações 

básicas não as habilitaram para atuar na saúde mental infanto-juvenil, de onde 

parecem advir algumas incompreensões em relação à complexidade envolvida 

nas queixas escolares.

Por fim, a análise de prontuários de atendimento também foi realizada na 

pesquisa de Paulo Roberto Cardoso Pereira Júnior, intitulada Atuação da(o) psi-
cóloga(o) em uma instituição de internação para adolescentes e jovens em con-
flito com a lei no estado da Bahia: desafios e possibilidades (2018). Tal pesquisa 

objetivou compreender a atuação de psicólogas que acompanham adolescentes 

e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em uma instituição de 

internação no Estado da Bahia. Para tanto, foram analisados 94 relatórios de 24 

adolescentes, desvelando, mais uma vez, a maciça presença de meninos negros 

e pobres, com baixa escolaridade, por vezes reportados a partir de um olhar 
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medicalizante. A pesquisa também realizou entrevista semidirigida com psicó-

logas que atuam na instituição, tornando possível conhecer os desafios viven-

ciados na atuação profissional, com destaque para a dificuldade de implemen-

tação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (Sinase), sobretudo em um contexto de ausência 

de formação básica e em serviço voltada para essa pauta.

Se todas as pesquisas anteriores analisaram o perfil de um conjunto amplo 

de crianças e adolescentes com histórico de fracasso escolar, as três últimas tam-

bém lançaram luz às concepções e práticas de psicólogas no atendimento desses 

casos em diferentes serviços públicos baianos. Os desafios enfrentados no chão 

dos serviços apontam para lacunas no processo de formação de psicólogas em 

nível de graduação, que dificultam a compreensão crítica do fracasso escolar e 

da desigualdade social, favorecendo processos de medicalização. 

Considerando a importância de se conhecer como tem sido a formação bá-

sica em torno do tema, Sarah Lemes de Almeida realizou a pesquisa de mes-

trado intitulada Psicologia Escolar e Educacional na formação de psicólogos na 
Bahia: do desenho curricular à construção do trabalho docente (2015), visando 

compreender as concepções teóricas e práticas que embasam as disciplinas e 

os estágios relacionados à Psicologia Escolar e Educacional na formação de 

psicólogas na Bahia. A pesquisa realizou um levantamento em todos os cursos 

de graduação em Psicologia no estado, apresentando um mapa com dados ge-

rais das Instituições de Ensino Superior (IES) responsáveis e dos cursos; bem 

como produzindo uma análise detalhada de todas as disciplinas e estágios em 

Psicologia Escolar e Educacional. De caráter quantiqualitativo, o trabalho de 

campo envolveu análise documental – englobando ementas e planos de curso –, 

aplicação de questionários e realização de entrevistas com docentes responsáveis. 

Sendo o trabalho de campo realizado entre os anos de 2014 e 2015, a pesquisa 

apontou um esforço das docentes em avançar com a leitura e prática críticas 

na compreensão do fracasso escolar, incluindo debates acerca dos processos de 

medicalização da educação nas disciplinas ligadas à educação na formação de 

psicólogas. Assim, nota-se que o debate político e acadêmico recente em torno 

do tema impactou a formação de psicólogas, o que pode se desdobrar em prá-

ticas críticas das futuras profissionais.
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Também situada na formação de psicólogas, a tese de doutorado de Liliane 

Alves da Luz Teles, intitulada O estágio em Psicologia Escolar e Educacional em 
uma perspectiva crítica: contribuições de supervisoras na formação de psicólo-
gas (2019), buscou dar visibilidade às contribuições de supervisoras de estágio 

em Psicologia Escolar e Educacional em uma perspectiva crítica na formação 

de psicólogas. Para tanto, foram entrevistadas seis supervisoras de estágio em 

Psicologia Escolar e Educacional, as quais, sabidamente, atuam em uma perspec-

tiva crítica em instituições públicas ou privadas de ensino superior e em diversas 

localidades do Brasil – Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Piauí. Por meio 

das entrevistas, foi possível compreender concepções e práticas desenvolvidas 

pelas supervisoras de estágio; discutir os atravessamentos ético-políticos que 

emergem da experiência de supervisão a partir da triangulação supervisora-es-

tagiárias-campo de estágio; e analisar elementos de criticidade que considerem 

aspectos singulares e coletivos que marcam essas experiências. Embora o foco 

da pesquisa não seja estritamente a medicalização da educação, as supervisoras 

ouvidas na pesquisa apontam diversas estratégias para pensar os processos de 

medicalização e desmedicalização da educação, em muito contribuindo para 

pensar o processo de formação teórico-prática densa e consistente nesse campo.

As pesquisas sobre os processos de medicalização da educação no Epis não 

envolvem apenas a atuação de psicólogas no atendimento das queixas escola-

res. Também a atuação de fonoaudiólogas tem sido objeto de pesquisa, como 

é o caso dos dois trabalhos de mestrado que se seguem, as quais priorizaram a 

análise qualitativa da queixa escolar tendo como enfoque o olhar e atuação de 

fonoaudiólogas no atendimento de tais demandas.

A pesquisa de Danielle Pinheiro Carvalho, intitulada Concepções e práti-
cas na fonoaudiologia educacional: reflexões sobre a atuação do fonoaudiólogo 
na rede básica de ensino (2018), teve por objetivo conhecer e analisar as bases 

epistemológicas e teóricas que fundamentam as práticas desenvolvidas por fo-

noaudiólogas na rede básica de ensino pública e privada de Salvador e outras 

cidades do interior da Bahia. De caráter qualitativo, a pesquisa realizou entre-

vistas semiestruturadas com fonoaudiólogas, as perguntas envolvendo arelação 

entre linguagem e educação, as principais práticas desenvolvidas e as percep-

ções sobre o fracasso escolar e as dificuldades de escolarização. A análise das 
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entrevistas desvela o predomínio do olhar e prática clínicas, individualizando 

os problemas educacionais e responsabilizando o aluno, a família ou o profes-

sor pelo fracasso escolar. Assim, prevalece a compreensão das dificuldades de 

escolarização na chave medicalizante dos problemas de aprendizagem, descon-

siderando a complexidade envolvida no processo de escolarização.

Também a pesquisa de Bárbara Aparecido Botelho, intitulada A queixa es-
colar sob o olhar do fonoaudiólogo (2018), objetivou analisar qualitativamente 

como fonoaudiólogas que atendem queixas escolares nos serviços públicos e 

privados da cidade de Salvador, Bahia, compreendem e definem sua atuação 

clínica com as crianças e jovens com esse perfil. Para tanto, foram entrevistadas 

seis fonoaudiólogas, cujas falas apontam para posicionamentos distintos quanto 

à compreensão e à atuação com a queixa escolar. Destacam-se temas como: a 

precarização do sistema educacional; a desvalorização do professor; a patolo-

gização do processo de aprendizagem; a tensa relação entre profissionais da 

saúde e educação; a subestimação do papel da família na clínica fonoaudioló-

gica; o rompimento com a clínica hegemônica biomédica; e individualização 

dos profissionais da saúde. Com discursos oscilando ora para uma vertente 

medicalizante, ora para uma perspectiva não medicalizante, a pesquisa aponta 

os desafios presentes na tentativa de ruptura com um sistema dominante que, 

com várias estratégias, captura nossos olhares e práticas, de onde se reforça a 

necessidade de um movimento de resistência constante para não medicalizar 

o fracasso escolar. 

Mas, se as práticas de psicólogas e fonoaudiólogas indicam a presença mar-

cante de um olhar medicalizante, é importante virar os olhos para os efeitos que 

os diagnósticos produzem na trajetória de crianças e adolescentes de quem se 

suspeita da normalidade. Considerando que um dos diagnósticos mais presentes 

no contexto educacional brasileiro atual é o Transtorno do Déficit de Atenção 

e Hiperatividade (TDAH), duas pesquisas foram realizadas focando especifica-

mente esse suposto transtorno.

O mestrado de Pérola Roberta da Silva Veneza, intitulado Impactos subjeti-
vos do diagnóstico do suposto Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade 
na vida de uma criança: um estudo de caso (2015), buscou compreender os im-

pactos do diagnóstico do TDAH na vida diária de uma criança. Realizada em 
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regime de estudo de caso, o trabalho de campo envolveu observação partici-

pante em diversos contextos com a criança, bem como entrevistas com os pais 

e com a educadora que o acompanhava em um espaço educativo frequentado 

no contraturno escolar. A análise aponta que o diagnóstico pode suscitar apri-

sionamentos que comprometem a experiência escolar e social bem-sucedida. 

A tese de doutorado de Maria Izabel Souza Ribeiro, intitulada A medicali-
zação na escola: uma crítica ao diagnóstico do TDAH (2015), buscou investigar 

os fatores da/na escola de produção de dificuldades no processo de escolariza-

ção que são interpretados como resultantes do TDAH. Compreendendo que 

comportamentos e manifestações interpretados como “problema”, “sintoma”, 

“doença” revelam e denunciam fatores da própria escola que produzem a difi-

culdade de escolarização, foi realizada uma pesquisa qualitativa, contando com 

a participação de seis estudantes com queixa/diagnóstico de TDAH. Por meio 

de encontros temáticos e análise de documentos, buscou-se conhecer as queixas 

dos alunos em relação ao próprio processo de escolarização, identificar expe-

riências de dificuldades enfrentadas na escola e possibilidades de intervenção 

pedagógica na perspectiva de superar a medicalização. Entre as queixas feitas 

por eles, destacam-se: quantidade significativa de atividades reprodutivas, de-

sinteressantes, repetitivas e cansativas; ausência de tempo e espaço para ativi-

dades criadoras; falta ou tempo insuficiente do recreio; impaciência por parte 

dos profissionais da escola; ausência da escuta e do diálogo com os estudantes; 

e falta de atenção da escola. Assim, a tese conclui que, para superar a medicali-

zação na escola, é preciso construir práticas pedagógicas que acolham os dife-

rentes modos de aprender e criem condições para a apropriação do patrimônio 

cultural, científico e tecnológico no processo de escolarização.

Análises como essa despertam o interesse em buscar uma aproximação mais 

concreta com o chão da escola, a fim de conhecer como tem sido a compreensão 

do fracasso escolar por parte de todos aqueles que constroem a vida diária es-

colar. Esse foi o trabalho das duas pesquisas de mestrado apresentadas a seguir.

A pesquisa de Cacio Romualdo Conceição da Silva, intitulada A queixa es-
colar na educação infantil: uma incursão em uma sala de aula de uma escola 
popular na cidade de Salvador (2016), buscou compreender a constituição das 

queixas escolares acerca de crianças de uma turma de cinco anos da educação 
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infantil de uma escola de um bairro popular na cidade de Salvador a partir da 

perspectiva da professora e das próprias crianças. Assim, a partir de um estudo de 

caso de inspiração etnográfica, o pesquisador realizou observações participantes 

da dinâmica escolar, entrevistas semidirigidas com a professora e um encontro 

em grupo com algumas crianças acompanhadas pela pesquisa, desvelando que, 

embora não seja esperado, tendo em vista os objetivos da educação infantil, as 

queixas escolares já surgem nessa etapa da educação básica, sobretudo quan-

do voltada para a escolarização de crianças pobres e negras. Sobre elas e suas 

famílias, recai a força do disciplinamento moral sustentado pelo preconceito e 

alimentado por olhares medicalizantes acerca da escolarização. Tais olhares fe-

rem mesmo a dignidade das professoras, todas também negras e pobres, indican-

do, portanto, a importância de se resistir à estigmatização dos atores escolares.

Ariane Rocha Felício de Oliveira pesquisou os processos de medicalização 

da educação tendo o chão da escola como espaço privilegiado. Sua dissertação, 

intitulada Medicalização da Educação: discursos que ecoam na vida diária es-
colar (2015), objetivou compreender como os discursos medicalizantes ecoam 

na vida diária escolar a partir da aproximação com uma escola municipal da 

cidade de Salvador, na Bahia. De inspiração etnográfica, a pesquisadora realizou 

observações participantes em uma sala de terceiro ano do ensino fundamental, 

bem como entrevistas à professora da turma. A análise da pesquisa aponta para 

o impacto das políticas educacionais, sobretudo de ciclos de aprendizagem, na 

reprodução de discursos medicalizantes, na medida em que as dificuldades de 

escolarização no bojo dessa política tendem a ser traduzidas em explicações in-

dividualizantes, ao mesmo tempo em que o sucesso escolar é lido na chave me-

ritocrática do esforço pessoal, tanto de alunos como de professores. Também é 

marcante na pesquisa a presença de discursos que reproduzem a medicalização 

da pobreza, reforçando estigmas e preconceitos em relação aos alunos pobres e 

suas famílias. Vale ressaltar que a pesquisa buscou realizar uma análise densa, 

a fim de evitar reduzir a compreensão de um fenômeno extremamente com-

plexo ao mito da incompetência docente. Assim, aponta para continuidades, 

contradições e rupturas com o olhar medicalizante, apostando na possibilidade 

de fortalecimento das ações de resistência.
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Na perspectiva de ampliar uma leitura das resistências possíveis em território 

tão árido como a escola pública brasileira, Denise Silva de Souza desenvolveu a 

tese de doutorado intitulada Nós na rede: formação continuada na perspectiva 
do coletivo de coordenadores pedagógicos de Salvador: tensões, desafios e poten-
ciais (2018). Embora não tenha como foco a medicalização, a tese faz articula-

ções importantes com essa pauta, sobretudo ao criticar o mito da incompetência 

docente e, na mesma intensidade, visibilizar estratégias desmedicalizantes na 

formação e atuação de coordenadoras pedagógicas. Tendo por objetivo com-

preender tensões, desafios e potenciais da formação continuada na perspectiva 

de coordenadoras pedagógicas do Coletivo de Coordenadores Pedagógicos 

de Salvador, a pesquisa realizou encontros em grupo com coordenadoras pe-

dagógicas do referido coletivo, revelando o acirrado e ininterrupto confronto 

entre o discurso oficial, a prática institucional e o cotidiano das escolas, onde a 

disputa de versões é visível nos movimentos de adaptação impostos pela insti-

tucionalidade e, dialeticamente, de resistência construídos coletivamente pela 

via sindical, por mobilizações no chão das escolas e pelo coletivo pesquisado.

Nesse sentido, à luz do apanhado apresentado anteriormente, é possível 

reconhecer um amplo escopo de pesquisas sobre os processos de (des)medica-

lização da educação, todas elas já concluídas e com os trabalhos já publicados 

no repositório da UFBA. Para concluir, apresentamos as perspectivas futuras de 

pesquisas sobre o tema no Epis.

A MEDICALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NAS PESQUISAS  
DO EPIS: PERSPECTIVAS FUTURAS

Para além das pesquisas já concluídas e apresentadas anteriormente, cumpre 

ressaltar que estão em andamento outras oito pesquisas realizadas no PPGE da 

UFBA pelo grupo de pesquisa Epis, as quais dialogam com a medicalização da 

educação, sendo cinco mestrados e quatro doutorados, algumas em fase inicial 

e outras próximas ao processo de conclusão e defesa pública.3 Considerando 

3 Vale mencionar o trabalho de coorientação da pesquisa de doutorado de Carmedite Moreira Santos 
Silva, a qual está sendo realizada na Universidade de Lisboa, em Portugal, garantindo um aspecto de 
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que tais pesquisas ainda estão em andamento e que, portanto, seus processos 

podem ser transformados a partir da sua construção concreta, vamos apenas 

mencionar tais estudos, a fim de reconhecer suas existências e andamentos.

No campo da atuação de psicólogas, a pesquisa de doutorado de Meire Pereira 

Checa objetiva investigar os impasses ético-políticos de psicólogas diante das 

demandas escolares nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) da 

cidade de Salvador. De caráter qualitativo, foram realizadas entrevistas com psi-

cólogas que atuam em Cras, visando compreender como se dá o acolhimento e 

posterior acompanhamento ou encaminhamento das queixas escolares, anali-

sando os processos (des)medicalizantes que atravessam essa atuação. 

No campo da formação de professores, duas pesquisas de mestrado estão sen-

do realizadas. A pesquisa de Najla Gama Passos Silva objetiva analisar os limites 

e as possibilidades da Psicologia da Educação, enquanto componente curricular, 

para a formação crítica de professores. Para tanto, a pesquisadora acompanhou, 

em regime de inspiração etnográfica, a construção da disciplina Psicologia da 

Educação em uma turma de graduação em Pedagogia, cuja professora, sabida-

mente, trabalha em uma perspectiva crítica na análise do fracasso escolar e dos 

processos de medicalização. O trabalho de campo incluiu análise documental, 

observação participante e entrevista com estudantes e com a professora. 

A pesquisa de Tito Loiola Carvalhal visa a conhecer como um coletivo de 

estudantes e professoras da Faced/UFBA vêm construindo experiências curri-

culantes contra-hegemônicas, numa perspectiva interseccional e desmedicali-

zante, ou seja, vivências formativas comprometidas com as vidas da população 

pobre, negra, indígena, LGBTIQ, levando em consideração as diversas marcas 

sociais que as atravessam. Para tanto, a pesquisa irá realizar entrevistas semies-

truturadas coletivas e individuais com participantes de um coletivo. 

Outras duas pesquisas buscam compreender os desafios enfrentados por 

professoras e estudantes no processo de escolarização. A pesquisa de mestrado 

de Érika Carvalho Silva visa analisar de que modo a medicalização da educação 

internacionalização às pesquisas sobre medicalização realizadas no PPGE da UFBA. A referida pesquisa 
tem por finalidade analisar as representações sociais de psicólogas educacionais/escolares frente às 
questões da diversidade sexual no contexto escolar no Brasil e em Portugal.

Grupo de pesquisa e producao do conhecimento-miolo.indb   206 21/10/2020   09:31



PESQUISAS SOBRE MEDICALIZAÇÃO NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO... 207

e da vida atravessa o processo de trabalho de professoras da educação básica 

da rede pública municipal de Salvador. De caráter qualitativo e com inspiração 

etnográfica, a pesquisa está sendo realizada com professoras da rede pública de 

ensino da cidade de Salvador, Bahia, por meio de entrevistas semiestruturadas 

e acompanhamento in loco do trabalho docente.

A pesquisa de doutorado de Ariane Rocha Felício de Oliveira, por sua vez, 

objetiva compreender, à luz do conceito de medicalização, como os discursos 

meritocráticos impactam na projeção de futuro de alunos do nono ano do en-

sino fundamental. O interesse desse trabalho é pesquisar a relação entre meri-

tocracia, medicalização, juventude, escolarização e projeção de futuro, a partir 

de condicionantes políticos, sociais, econômicos, históricos, de classe, de raça e 

de gênero. Para tanto, foi realizada pesquisa qualitativa, envolvendo alunos do 

nono ano do ensino fundamental de uma escola pública estadual de Salvador, 

os quais participaram dos seguintes procedimentos: questionário, grupo refle-

xivo e entrevistas individuais. 

Além disso, três pesquisas buscam pensar os atravessamentos da medicaliza-

ção de crianças no processo de escolarização. A pesquisa de mestrado de Josélia 

Silva Carneiro objetiva analisar os encaminhamentos realizados por professores 

da rede pública para o CAPSi. Para tanto, irá proceder com análise de documen-

tos – prontuários, encaminhamentos e relatórios – e entrevistas semiestruturadas 

com professores da rede pública de ensino que encaminharam nos últimos três 

anos crianças com queixa escolar para o Centro de Atenção Psicossocial (Caps).

A pesquisa de mestrado de Hanna Moitinho Freire Queiroz da Silva visa 

analisar como a escola e a clínica participam no processo de inclusão de crian-

ças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no ensino regular. Para tanto, 

está sendo realizado um estudo de caso, por meio do qual será desvelada a ex-

periência de uma criança com diagnóstico médico do TEA, em idade escolar, a 

qual está em atendimento fonoaudiológico no Centro Docente Assistencial em 

Fonoaudiologia (Cedaf ), no Instituto de Ciências da Saúde (ICS), da UFBA. O 

material analisado envolverá dados secundários do prontuário da criança, bem 

como entrevistas semiestruturadas com os atores e atrizes sociais que convivem 

e participam diretamente no processo de escolarização da criança. 
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Duas pesquisas de doutorado serão desenvolvidas com objetivo de apro-

fundar os estudos sobre queixas escolares. A pesquisa de Bárbara Aparecido 

Botelho terá como objetivo analisar quais estratégias de enfrentamento e cui-

dado à queixa escolar têm sido realizadas por fonoaudiólogos e professores 

da rede pública de ensino. O estudo, de caráter qualitativo e transversal, será 

realizado por meio de entrevistas com cinco fonoaudiólogas que atendam 

crianças e jovens com dificuldades de aprendizado em serviços públicos ci-

dade de Salvador, Bahia, e que realizem alguma intervenção junto à escola 

dentro da sua proposta terapêutica; e com cinco professoras dos alunos acom-

panhados pelos fonoaudiológicos selecionados devido às queixas escolares. Já 

a pesquisa de Danielle Pinheiro Carvalho Oliveira terá como objetivo analisar 

como educadores compreendem e atuam sobre as queixas escolares relativas 

à linguagem em uma escola da rede pública de ensino da educação básica. 

Esse estudo configura-se uma pesquisa qualitativa de inspiração etnográfica 

e será desenvolvido em uma escola da rede pública de ensino da cidade de 

Salvador, na Bahia. Participarão do estudo a equipe escolar composta por um 

professor, um gestor e um coordenador. 

Por fim, a pesquisa de doutorado de Sarah Lemes de Almeida irá realizar o 

acompanhamento, em regime de estudo de caso, de uma criança com históri-

co de dificuldades de escolarização, a fim de compreender como o processo de 

alfabetização e letramento é vivenciado por uma criança cuja história escolar 

é atravessada por marcadores sociais de gênero, raça, classe e território. Vale 

ressaltar que tem sido oportunizado à criança acompanhada pela pesquisa o 

atendimento da queixa escolar em uma perspectiva desmedicalizante, de forma 

que sua história escolar tem sido movimentada. Assim, a pesquisa irá apontar 

tanto as marcas da medicalização, quanto os desafios para sua superação, em 

uma perspectiva interseccional. 

Nesse sentido, à luz das pesquisas em andamento, é possível notar a pre-

sença de pesquisas sobre medicalização da educação a partir de diversos en-

foques, sendo possível antever importantes contribuições para o debate no 

cenário brasileiro.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do levantamento realizado nesse capítulo, envolvendo o conjunto de 

pesquisas sobre medicalização da educação realizadas no grupo de pesquisa 

Epis do PPGE da UFBA, é possível tecer algumas considerações.

A primeira envolve o reconhecimento de que todas as pesquisas apresenta-

das acima possuem enorme relevância social, acadêmica e política, cumprindo, 

assim, a função social da produção de conhecimento em um país tão marcado 

pela desigualdade social como o Brasil, e isso em um programa de pós-gradua-

ção de um estado nordestino, ou seja, fora do eixo considerado central na pro-

dução de pesquisas no país.

Outro aspecto que pretendemos destacar é que temos priorizado no grupo a 

realização de pesquisas de campo, sobretudo de caráter qualitativo, na medida 

em que apostamos que a aproximação com o como da vida é essencial para com-

preendermos os desafios enfrentados na construção de uma experiência escolar 

bem-sucedida. Seja no chão das instituições educativas (da educação infantil ao 

ensino superior), onde se constrói o processo de escolarização/formação, seja 

no chão dos serviços para onde são encaminhadas crianças e jovens que vivem 

dificuldades no processo de escolarização, nossas pesquisas têm analisado o 

fenômeno da (des)medicalização em sua concretude. Para tanto, temos obser-

vado situações, entrevistado pessoas (individualmente ou em grupo), analisado 

documentos, promovido reflexões coletivas e analisado o material colhido nas 

pesquisas de campo buscando compreender a complexidade envolvida nos fe-

nômenos pesquisados, sem julgamentos.

Dessa constatação desdobra-se outra, de extrema relevância: por envolver 

pesquisa de campo, nossos projetos de pesquisa foram submetidos à Plataforma 

Brasil para avaliação ética. Entendemos que esse mecanismo, embora burocráti-

co e por vezes labiríntico (VIÉGAS; HARAYAMA; SOUZA, 2015), é fundamental, 

pois implica olharmos para os aspectos éticos da pesquisa de forma mais cuida-

dosa, além de receber o crivo de nosso cuidado no trato com os participantes da 

pesquisa. No entanto, frisamos que a preocupação ética não se esgota no aceite 

do Comitê de Ética, mas acompanha todo nosso fazer. Assim, tanto nas orienta-

ções individuais como nas orientações coletivas, a preocupação ética é aspecto 
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acompanhado de forma detida, o que impacta positivamente na qualidade das 

pesquisas já concluídas ou em andamento no grupo.

Por fim, entendemos que nossa agenda de pesquisas tem contribuído de 

forma consistente com o debate em torno do tema no âmbito da pesquisa nacio-

nal e internacional. A intenção é prosseguir nesse trabalho, bem como agregar 

novos orientadores de mestrado e doutorado, consolidando, dessa maneira, o 

PPGE da UFBA como centro de pesquisa sólido e consistente nos estudos sobre 

(des)medicalização da educação e da sociedade.
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REDE DA MATRIZ ANALÍTICA DO 
FUNDAMENTO METODOLÓGICO DAS 
PESQUISAS SOBRE INCLUSÃO DIGITAL 
NA EDUCAÇÃO: A AGENDA CIENTÍFICA

BARBARA COELHO NEVES

INTRODUÇÃO

Inicialmente, este capítulo trata da apresentação de alguns dos principais resul-

tados de uma pesquisa analítica que buscou observar os aspectos inscritos nas 

teses e dissertações sobre inclusão digital defendidas ao longo dos anos 2000 

na área de Educação. A preocupação deste estudo é a fundamentação metodo-

lógica que os autores dos campos da Educação utilizam para construir sua res-

posta de pesquisa. Após atribuição de critérios de seleção da amostra, o recorte 

temporal desta pesquisa compreendeu de 2000 a 2011. 

Paralelo a isso, o termo “agenda” é destacado neste estudo com dois signi-

ficados. Em primeiro lugar, por se tratar de um estudo que aborda a inclusão 

digital, a palavra “agenda” geralmente corresponde ao conjunto das políticas 

públicas de um determinado período e voltada a uma questão social específica. 
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Aqui, a inclusão digital é entendida como categoria política e, desse modo, a 

pesquisa perpassou pelas políticas públicas de inclusão digital que influenciam 

na educação. Nesse caso, as políticas públicas são “pano de fundo” em algumas 

discussões, das possíveis respostas, que o estudo apresenta. Em segundo lugar, 

a palavra “agenda” diz respeito ao resultado proposto e resultante da pesquisa 

que ora se apresenta,ou seja, o termo se refere também a “agenda de pesquisa” 

da inclusão digital na área da Educação. Pretende-se que os resultados apresen-

tados neste capítulo possam se somar aos estudos que discutem a temática da 

inclusão digital nessa área.

A investigação trata de um acompanhamento e uma análise da agenda de 

pesquisas sobre inclusão digital na Educação do Brasil. Partiu-se do pressuposto 

que o crescente interesse dos pesquisadores do campo da Educação por esse 

tema está diretamente relacionado às mudanças recentes na sociedade brasileira. 

Adicionalmente, as novas questões da agenda política brasileira constituem também 

um problema para o desenvolvimento da agenda de pesquisa em inclusão digital.

As políticas públicas estão associadas às políticas sociais que vêm sendo 

construídas a partir da promulgação da Constituição Federal (CF) de 1988. Desse 

modo, compreende-se que a agenda de pesquisa é determinada pelas políticas 

públicas. Os sujeitos que pesquisam sobre o termo “inclusão digital” na área da 

Educação estão preocupados com as formas de acesso, treinamento e forma-

ção que envolvem os alunos, os professores, os processos pedagógicos, com as 

políticas públicas, os programas e os projetos de inclusão digital, assim como 

também como se dão esses aspectos no contexto escolar. 

O que se vislumbra atualmente no âmbito da educação brasileira com re-

lação à inclusão digital é o resultado, principalmente, das transformações que 

envolvem o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) nessa 

área, que procedem de maneira mais intensa desde o início dos anos 2000. Desse 

modo, observar e analisar os objetos de discussão, como são fundamentados e 

sob quais lentes paradigmáticas são abordados na literatura é uma maneira de 

reconstruir o caminho desse tema na Educação. Assim, também é uma forma 

de olhar para o futuro, aproximando-se de elementos e aspectos do objeto que 

permitem traçar novas agendas para lidar com as transformações das relações 

humanas em curso. 
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Os questionamentos deste estudo são: qual o campo empírico das teses e dis-

sertações que tratam da inclusão digital na Educação, durante o período de 2000 

a 2011, no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (BTD Capes);1 que enfoques têm sido apontados 

por pesquisadores do campo da Educação como indicadores (clusters) relacio-

nados à inclusão digital no ensino; e qual a rede da matriz que demonstra o 

grafo do fundamento metodológico que sustenta as pesquisas sobre inclusão 

digital na Educação. 

Em seguida, são expostos os principais conceitos utilizados para o desenvol-

vimento da problematização, análises e discussões requeridas. O núcleo deste 

texto é a apresentação dos clusters e da rede da matriz (sociograma) represen-

tada pelo grafo do fundamento metodológico utilizado pelos pesquisadores 

que debatem o termo “inclusão digital” na Educação.

EDUCAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL: O CONTEXTO E  
A PROBLEMÁTICA

A inclusão digital é compreendida como uma categoria de análise, sendo esta 

“para si” um objeto político. Trata-se de um discurso político materializado em 

programas, linhas e estratégias de ação, projetos e centros sociodigitais. Enquanto 

categoria, a inclusão digital vem sendo observada na Educação no viés da polí-

tica pública. O principal contexto (universo) dos sujeitos sobre os quais se de-

senvolvem as análises nessa área tem sido a escola.

No Brasil, a inclusão digital, na maioria das vezes, é um discurso político 

apropriado pelos governos para o desenvolvimento de programas e linhas de 

ação. Isso quer dizer que parcelas da sociedade, a partir do discurso dos gover-

nantes, têm uma “noção” da inclusão digital que vislumbra uma compreensão 

distorcida e restrita em relação ao acesso às tecnologias, sobretudo aos compu-

tadores e à internet. É para esse aspecto que Jan van Dijk (2006) chama aten-

ção, alertando que o discurso político é muito mais poderoso e predominante 

quando se trata do par dialético “exclusão/inclusão” digital. 

1 Ver: http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/.
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Nessa perspectiva, observa-se que não há um conceito, mas sim uma série 

de elementos que apontam perspectivas que se baseiam em propostas voltadas 

para o acesso, treinamento ou formação. (NEVES; COUTO, 2012) Partindo disso, 

localiza-se este estudo na compreensão de que se faz da inclusão digital como 

um contexto, movimento social, da atual demanda de formação dos indivíduos 

frente às tecnologias na sociedade contemporânea. 

Com base nesses aspectos, percebe-se a ausência de trabalhos que mapeiem, 

observem e discutam, simultaneamente, o comportamento e as tendências 

teóricas, metodológicas e conceituais que fundamentam o tema da inclusão 

digital na produção da pós-graduação em Educação. Nas cercanias desse pro-

blema, um levantamento prévio utilizando as palavras-chave “inclusão digital 

+ educação” e “exclusão digital + educação” mostrou a tendência da procura 

do termo no Google. 

A problematização foi feita com base nos dados coletados a partir de pes-

quisa exploratória no Google. A Figura 1 demonstra a tendência mundial das 

buscas na Search Engine Results Page (Serp)2 do site pelo termo “inclusão digital 

na educação”. Em cinza claro está representado o quantitativo de busca utilizan-

do o termo “education digital divide” e em preto a busca por “education digital 

inclusion”. A média de procura por mês no decorrer dos anos compreendidos 

entre 2012 e 2019 para “exclusão digital na educação” é de >50%, enquanto que 

para “inclusão digital” é um pouco mais que 9%. 

Figura 1 – Tendência mundial: buscas na Serp do Google sobre o termo “inclusão digital na 
educação” – “education digital divide” versus “education digital inclusion”, dados de janeiro 
2012 a janeiro 2019

Fonte: elaborada pela autora com base nos dados fornecidos pelo Google.3

2 Serp é a página em que está disponível o campo de buscas e são apresentados os resultados. 

3 Google Trends, em: https://www.google.com/trends/.
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Em seguida, procurou-se mapear a situação das buscas dos mesmos ter-

mos, agora escritos em português, durante o mesmo período. Como é possível 

perceber na Figura 2, a tendência de busca do termo-chave “inclusão digital na 

educação” difere da busca mundial.

Figura 2 – Tendência brasileira: buscas na Serp do Google sobre o termo “inclusão digital 
na educação” – “exclusão digital na educação” versus “inclusão digital na educação”, dados 
de janeiro de 2012 a janeiro 2019

Fonte: elaborada pela autora com base nos dados fornecidos pelo Google.

Em cinza claro está representada a busca utilizando o termo “exclusão di-

gital na educação” e em preto “inclusão digital na educação”. Diferente da ten-

dência mundial, a média para procura de exclusão digital é de 6%, enquanto 

que para inclusão digital é > 41% por mês no decorrer do tempo de recorte da 

pesquisa. Os estados brasileiros que apresentam as maiores consultas sobre o 

termo “inclusão digital na educação” são: Minas Gerais, com 100 consultas por 

mês; Pará, com 83; Bahia, com 75; e Pernambuco, com 74. 

Ao comparar as duas figuras apresentadas, nota-se que a consulta pelo ter-

mo – no maior site de buscas da web – se mantém estável tanto no Brasil quanto 

no mundo. A principal diferença é com relação àprocura pelo par dialético. Os 

brasileiros se interessam mais pela inclusão digital que envolvem as questões 

na educação, e os estrangeiros que buscam pela terminologia em inglês se preo-

cupam coma exclusão.

Materiais e método

A pesquisa reúne a perspectiva de compreender a consistência do tema da 

inclusão digital, considerando aspectos da fundamentação e pressupostos teó-

ricos, em teses e dissertações defendidas nos anos 2000 na área de Educação.  

Grupo de pesquisa e producao do conhecimento-miolo.indb   219 21/10/2020   09:31



BARBARA COELHO NEVES220

A maior inquietação diz respeito às abordagens que sustentam as discussões so-

bre tecnologia no âmbito da Educação e o conceito de inclusão que se encontra 

por trás do termo “inclusão digital”. Para tanto, utilizou-se na pesquisa a infome-

tria,4 observação indireta e análise por meio da aplicação do teste sociométrico. 

O método, segundo os objetivos da pesquisa, foi descritivo e, quanto aos proce-

dimentos técnicos utilizados, se trata de um estudo bibliográfico e infométrico 

– com atribuição da Lei de Zipf para frequência de palavras. Quanto à natureza, 

é de cunho analítico com abordagem quantitativa e qualitativa. 

O instrumento de coleta de dados no campo foi o formulário construído com 

base em métricas para identificar e extrair informações. As técnicas de análise 

de dados foram Tech Mining e a análise de conteúdo. 

As palavras-chave utilizadas para a coleta de dados no BTD Capes foram: 

“inclusão digital” e “educação”. Muitos foram os trabalhos recuperados, sendo 

necessário atribuir critérios de seleção da amostra.

Os estudos no campo da sociometria estão fundamentados na Psicologia 

e na Sociologia. A sociometria, segundo Alves (1964), a partir do teste socio-

métrico, compreende uma técnica de psicodrama e sociodrama. Essa técnica é 

defendida pela sua sistematicidade na exploração da estrutura e dinâmica de 

grupos sociais. De acordo com o autor, o teste sociométrico se divide em dois 

tipos gerais de dados:

• relativos à projeção de cada componente com o seu grupo;

• relativos à percepção que cada componente do grupo tem de si mesmo 
em relação ao grupo – preferências e rejeições que acredita receber dos 
componentes do grupo.

Já o estudo infométrico considera a informação registrada nos variados 

formatos, a exemplo do digital, do sonoro e do escrito, e em qualquer suporte 

material, como papel, disco, filme, banda magnética, nuvem informática, den-

tre outros. Talvez o maior expoente de investigação nesse sentido sejam os es-

tudos elaborados pela American Library Asociation (ALA), e cabe destacar os 

4 A infometria é um método de pesquisa utilizado para a captura dos dados sobre essa temática. Utili-
zamos para a mineração o VantagePoint. 
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escritos que tratam e definem a infometria e suas leis de aplicação, a exemplo de 

Vanti (2002, 2005), Guedes e Borschiver (2003), Bufrem (2007) e Sanz-Casado e 

García-Zorita (2014). A infometria possibilitou, nesta pesquisa, levantar os estu-

dos sobre inclusão digital na área de Educação com rigor metodológico próprio, 

permitindo, ao mesmo tempo, a flexibilidade de movimentar e propor análises 

variadas dos resultados, devido às suas saídas de dados em formato de rede.

Os Estudos Métricos da Informação (EMI) se desenvolveram, principalmente,  

na utilização de novas técnicas. Entretanto, os objetivos gerais seguem 

mantendo-se muito similares desde que os primeiros estudos começaram. 

(SANZ-CASADO, 2014) Muito embora os objetivos das pesquisas sejam mui-

to distintos e o número de trabalhos tenha apresentado um crescimento ex-

ponencial, diversos estudos desse porte se denominam como bibliometria.

Contudo, os estudos que se propõem a fazer observações dessa ordem pos-

suem como fundamentos a Bibliografia Estatística, a Ciência da Informação e 

a História das Ciências. Desse modo, a infometria nos possibilita o cruzamento 

de registros informacionais nesses documentos, permitindo observar medidas, 

relevância e renovação de palavras que indicam a localização das respostas dos 

problemas sobre inclusão digital desses pesquisadores na educação.

O estudo sociométrico consiste na elaboração de perguntas, sendo reali-

zada a tabulação das respostas e elaboração do sociograma. Essa atividade foi 

necessária para a representação gráfica ou pictórica da tabulação sociométri-

ca dos indicadores que cercam os estudos levantados. A técnica sociométrica 

e o sociograma – que é a sua representação gráfica – admitem verificar como 

se apresentam as relações sociais entre os pesquisadores e distinguir os líderes 

aceitos nos grupos (clusters).

Sua problemática está na junção da infometria – método para abordagem 

quantitativa – com a sociometria – análise qualitativa –, considerando o tema da 

inclusão digital na Educação. Assim, consequentemente, as temáticas principais 

que envolvem o tema em foco nas teses e dissertações, que se constituem obje-

tos desta análise, também perpassam as preocupações na discussão deste texto. 

Desse modo, para compreender as incidências da inclusão digital na pós-gradua-

ção em Educação, foi necessário realizar um mapeamento dessa produção. Para 
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traçar tal mapa, realizou-se uso da aplicação de métodos estatísticos específicos, 

sendo a infometria associada à sociometria os mais adequados.

Os números da pesquisa na área de Educação: enfoque na 
inclusão digital 

Vale salientar que, quando foi iniciada, a pesquisa tinha o intuito de levantar 

no campo empírico as teses e dissertações do período de 2000 até os dias atuais. 

Ao se iniciarem os procedimentos no BTD Capes, no início de 2013, percebeu-se 

que estavam disponíveis documentos até 2011. Desse modo, este capítulo traz 

resultados balizados em um marco temporal que compreende a primeira etapa 

do estudo, de 2000 a 2011. 

O BTD Capes apresentou sobre o tema da inclusão digitalo seguinte volume 

exibido pela Figura 3, que demostra o número total de trabalhos defendidos so-

bre essa temática nas diversas áreas do conhecimento. As produções alocadas 

no BTD Capes, mantido pelo Ministério da Educação (MEC), mostram que exis-

te uma preocupação crescente com o tema da inclusão digital em várias áreas.

Figura 3 – Número de trabalhos sobre inclusão digital no BTD Capes

Fonte: elaborada pela autora.

Na área da Educação o tema da inclusão digital também apresenta um cres-

cimento constante até o ano de 2006. É possível perceber o início de uma curva. 
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Esse é um dos aspectos passíveis de problematização, quando se leva em conside-

ração o crescimento da produção da temática nas demais áreas do conhecimento. 

Figura 4 – Número de trabalhos mapeados sobre inclusão digital na Educação no BTD Capes

Fonte: elaborada pela autora.

Diante do quantitativo de teses e dissertações recuperadas que tratam sobre 

inclusão digital na Educação, foi necessário atribuir critérios de seleção da amos-

tra. Desse modo, designaram-se dois critérios, conforme representa a Tabela 1.

Tabela 1 – Seleção da amostra de teses e dissertações sobre inclusão digital na Educação

CRITÉRIO TESES RECUPERADAS DISSERTAÇÕES 
RECUPERADAS

TOTAL

1. Vínculo dos programas que financiam as 
unidades de análise (teses e dissertações)

20 50 70

2. Indicação da linha de pesquisa 8 23 31

AMOSTRA SELECIONADA 8 23 31

Fonte: elaborada pela autora.

Após atribuição de dois critérios, foi possível selecionar 8 teses e 23 disser-

tações para compor a amostra do estudo. 

Outro ponto de problematização diz respeito à predisposição das discussões 

nas variadas temáticas que esses estudos sinalizam. São temáticas voltadas para 

inquietações em diferentes contextos e situações-problema da qual a Educação, 
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em sua magnitude, é abordada tendo como pano de fundo ou permeando o 

tema da inclusão digital. 

UMA APROXIMAÇÃO COM O ESTADO DA ARTE DO 
CONHECIMENTO SOBRE O TEMA PROPOSTO 

O aprofundamento da revisão de literatura é essencial na busca do enfoque 

teórico deste estudo. A acepção de tecnologia pode ser entendida como uma 

formação histórica que envolve questões de características experimentais e 

cotidianas. Suas forças convergem e interagem com a sociedade, impondo, na 

maioria das vezes, desafios. 

Nesse contexto, o conceito de tecnologia é relevante para situar o entendi-

mento de inclusão digital, assim como a compreensão de ensino-aprendizagem. 

Compreende-se que a aproximação de tais acepções agrega valor à discussão.

O conceito de tecnologia e de informação

O conceito de tecnologia entendido neste projeto encontra respaldo nos 

escritos de Pinto (2005). Nessa perspectiva, compreendem-se quatro acepções 

principais do termo “tecnologia”: 

• de caráter etimológico, atribuindo como tecnologia teoria, ciência e es-
tudos da técnica, as profissões etc., logos da técnica;

• como sinônimo pura e simplesmente da técnica, know-how;

• como conjunto de todas as técnicas de uma sociedade, considerando 
seu processo histórico;

• e como ideologização da técnica. 

Para fins de fundamento deste estudo, entende-se tecnologia como o con-

junto de todas as técnicas influenciadas pelo processo histórico de uma socie-

dade. Nesse contexto, destacam-se as proposições para pensar as tecnologias de 

Wolton (2012), procurando diminuir a pressão da técnica sobre a comunicação. 

O teórico do campo da Comunicação defende que o essencial da técnica é de 

outra ordem, nesse caso, cultural e social, enfocando as relações sociais. 
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Quem discute inclusão digital na Educação, sobretudo na pós-graduação, 

apresenta um entendimento sobre as TICs, sinalizando como estas podem ser 

usadas ou apropriadas pelos sujeitos no processo de inclusão. 

Desse modo, o conceito de informação por trás das ideias defendidas neste 

texto é aquele discutido por Capurro e Hjørland (2007), especificamente no 

contexto da recuperação da informação. Concorda-se com a junção da semânti-

ca com a pragmática na recuperação da informação proposta pelos autores, em 

que texto, documento, semântica e significado estão relacionados à informação. 

A definição de informação traz influências de Saracevic (2009). O termo é 

utilizado na Ciência da Informação, área no qual é compreendido como con-

junto estruturado de representações mentais codificadas, socialmente con-

textualizadas e passíveis de serem registradas num qualquer suporte material 

e, portanto, comunicadas de forma assíncrona e multidirecionada. (SILVA; 

RIBEIRO, 2008)

A compreensão de inclusão e ensino-aprendizagem que 
respalda o termo “inclusão digital” na Educação

As discussões sobre inclusão digital na Educação estão imersas em um con-

texto de cibercultura balizada nos trabalhos de Lévy (1994, 1997) e Primo (2007). 

Próximos a esse debate, estão os estudos de Pretto (2002) que tratam da forma-

ção no contexto de informática na Educação.

A compreensão de ensino-aprendizagem que envolve este estudo privi-

legia a perspectiva de mediação e interacionismo com ênfase na abordagem 

vigotskiana. Nesse âmbito, destacam-se os trabalhos de Duarte (1993, 2008) e 

Luria e demais autores (2005). A partir dessa ótica é que se propõe a análise crí-

tica dos trabalhos selecionados no estudo infométrico que foi realizado através 

do desdobramento da pesquisa. 

Para investigar a incidência de uma tendência do discurso pedagógico con-

temporâneo – instrumental ou determinista – nos estudos que tratam do tema 

da inclusão digital na Educação, julgou-se necessário o distanciamento do de-

bate habitual sobre tecnologias no âmbito educacional. Esse aspecto, por sua 

vez, permite explicar se há uma perspectiva de inclusão digital instrumental, 
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que vislumbra a integração das TICs na educação com foco no uso, ou deter-

minista, que entende o fenômeno como o surgimento de um novo paradigma 

estruturante na Educação. Para observar essa questão, os estudos de Peixoto e 

Araújo (2012) e de Gómez Galán e Santos (2012), que tratam sobre o discurso 

pedagógico acerca e junto da tecnologias na educação e as correntes de investi-

gação em tecnologia educativa, são trabalhos relevantes para nossa discussão. 

Para analisar o esquema paradigmático das teses e dissertações e indicar os 

clursters, utilizou-se a abordagem de Gamboa (2008).

Para observar o conceito de inclusão social que sustenta o tema inclusão digital 

tratado na área da Educação, resultam interessantes os estudos de Ribeiro (1999), 

Demo (2002), Freitas (2002), Silva Filho (2003), Dijk (2005, 2006), Warschauer 

(2003, 2005-2006, 2007), Assumpção e Mori (2007), Buzato (2007) e Leite (2011). 

As discussões nessa literatura selecionada sobre inclusão digital problematizam 

pelo viés das políticas públicas. Somando-se a essas, salientam-se ainda os tra-

balhos de Oliveira (2012), Bonilla (2012) e os textos organizados por Hetkowski 

(2008). A noção que permeia ou embasa o tema pode influenciar na defesa do 

debate que direciona o assunto na Educação. 

A compreensão de inclusão que respalda a concepção de inclusão digital 

debatida neste capítulo está balizada no conceito de integração social (CASTEL, 

1998), em que os indivíduos estão incluídos e excluídos simultaneamente no 

mundo, no sistema, dependendo da perspectiva do objeto de desejo. Essa con-

cepção de inclusão entende como base os vínculos relacionais que os sujeitos 

podem desempenhar em seus diferentes papéis. 

O social não se reduz ao digital, por certo, mas ambos caminham juntos, com-

prometendo-se mutuamente. A inclusão digital reencontra velhos problemas no 

caminho da equalização de oportunidades, mesmo em países mais avançados, 

a ponto de ocorrer atualmente uma desconstrução da noção vulgarizada dos 

“nativos digitais”. (THOMAS, 2011)

Outro aspecto que é considerado, nessa perspectiva de inclusão, é que todos 

estão integrados no sistema, sendo que uns estão mais próximos do centro ca-

pitalista e outros mais nas bordas, a exemplo de moradores de rua, detentos e 

deficientes não assistidos. Contudo, mesmo esses indivíduos à margem, pressio-

nam e influenciam todo o sistema. Esse aspecto também encontra sustentação na 
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discussão realizada por Demo (2002), quando este observa o charme conferido 

ao conceito exclusão social. Esse debate que envolve o par dialético exclusão/

inclusão, assim como a perspectiva de integração social, tem sido de extrema 

importância para a área das Ciências Sociais. 

Percebendo isso, entendemos a relevância de discutir esses conceitos à 

luz de Sorj (2006) e Sorj e Martuccelli (2008). Quando necessário, visitare-

mos as teorias que envolvem homem e sociedade e da sociedade em rede, 

de Castells (2000). A perspectiva sociológica não constitui o eixo principal 

do estudo, mas certamente lubrifica as engrenagens da discussão desta aná-

lise. Afinal, parte-se da premissa de que todos os trabalhos que discutem a 

inclusão possuem como prerrogativa o acesso, a inserção ou emancipação 

dos sujeitos em um novo paradigma implementado por conta de inovações 

e tecnologias nas suas interrelações sociais. Essas transformações alteram a 

cultura e as relações sociais e, em um movimento dialético, estruturam e são 

estruturadas pela sociedade.

PESQUISAS DE INCLUSÃO DIGITAL NA EDUCAÇÃO: 
CLUSTERS E A REDE DA MATRIZ (SOCIOGRAMA) DO 
FUNDAMENTO METODOLÓGICO NA EDUCAÇÃO

Acredita-se que a agenda de inclusão digital na educação está ligada às políti-

cas públicas. Elementos dessas políticas são abstraídos para discutir questões 

relacionadas à infraestrutura de acesso, treinamento e formação. No Brasil, 

as discussões acerca da inclusão digital começam a partir da difusão do Livro 
Verde da Sociedade da Informação. O lançamento do Programa Sociedade da 

Informação no Brasil (Socinfo) teve início no ano de 1999 em Brasília, no Distrito 

Federal. A agenda de lançamentos e discussões das linhas de ação do programa 

se estendeu até o ano 2000, passando por várias capitais.

Vale destacar que os assuntos que dizem respeito à inclusão digital tive-

ram início com o Socinfo. A partir desse marco, os ministérios do governo 

brasileiro ligados à área da Informação passaram a ter preocupações com re-

lação à infraestrutura de acesso e inserção das organizações públicas e priva-

das na nova ordem de TICs mundial que se instalava. O desenvolvimento de 
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variados programas e projetos para acesso das populações às TICs vem sen-

do, desde então, oriundo de linhas de ação do Ministério do Planejamento, 

do Ministério das Telecomunicações, do Ministério da Ciência Tecnologia 

e Inovação e do MEC. 

Desse modo, este estudo identificou que as linhas de pesquisas que se de-

bruçam nas discussões sobre políticas públicas de inclusão digital na Educação 

têm considerado a evolução das propostas de informatização na Educação. Foi 

possível perceber que as políticas públicas para inclusão digital possuem liga-

ção implícita com períodos e linhas de estudo, influenciando o aparecimento 

de produções com temas nesse campo. 

O tema da inclusão digital é tratado na área da Educação sob várias abor-

dagens próprias de questionamentos que emergem entre sujeitos e recursos na 

ação educativa. O estudo encontrou, a partir do mapeamento dos indicadores 

(clusters), que o enfoque dos pesquisadores dessa área parte de preocupações 

relacionadas a: formação de professores, processos educacionais, políticas pú-

blicas, currículo, acessibilidade e educação no campo.

Esses indicadores, levantados no estudo macro, são compreendidos como 

categorias nas quais são agrupadas as principais perspectivas dos pesquisa-

dores da área de Educação. A identificação desses clusters permite elaborar 

novos questionamentos, sendo um dos pontos que se procurou traduzir 

em questões de pesquisa, visando clarificar a agenda da inclusão digital na 

Educação.

Com base em autores como Warschauer (2005-2006), observa-se que a edu-

cação e o aprendizado se constituem em um viés preponderante na construção 

de uma sociedade da informação de acordo com os moldes do atual contexto 

socioeconômico, baseando-se nos novos meios de entretenimento, relaciona-

mento, empregabilidade, consumo e formação de identidades.

Desse modo, as categorias que formam a agenda atual dos temas de 

preocupação das pesquisas de inclusão digital na Educação tratam especi-

ficamente de:

• Formação docente como experiência de inclusão digital com ênfase na 
formação do professor;
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• TICs nos processos educacionais com ênfase no aluno;

• Políticas públicas e educação com ênfase na inclusão digital;

• Currículo e inclusão digital;

• Inclusão digital e acessibilidade na Educação;

• Barreiras e avanços da inclusão digital na Educação no campo.

Em entrevista realizada para este estudo, em 2013, Pedro Demo acrescentou: 

[...] a pesquisa em Educação é reconhecida como a razão fundante da vida 
acadêmica de seus pesquisadores. Ou seja, o investigador é por si curioso, 
enxergando a pesquisa como umas das principais fontes para formar seu 
conhecimento. Esse pesquisador deseja somar as informações adquiridas 
em situações anteriores com outras acessadas através dos dados fornecidos 
pela pesquisa.

Existem informações prévias que, no decorrer de uma pesquisa, vão condi-

zendo com as suspeitas do pesquisador; já outras mostram o contrário do que 

se esperava do objeto através dos resultados obtidos. É certo que toda pesquisa 

tem seu método, seus instrumentos e suas classificações para seguir um padrão 

e, assim, obter da melhor forma as informações necessárias para sua conclusão. 

Nesse contexto, o fundamento metodológico influencia e direciona as con-

cepções dos pesquisadores, assim como também é verdadeiro o contrário. Do 

ponto de vista do esquema paradigmático que os investigadores adotam, as 

etapas de construção da resposta em nível técnico e metodológicos podem ser 

manipuladas pelos pesquisadores conforme as suas concepções paradigmáticas. 

(GAMBOA, 2008) Tais concepções se encontram no nível teórico do esquema 

paradigmático. 

Essa afirmação não é nova, uma vez que Thomas Kuhn já havia percebido isso 

quando anunciou que a observação do pesquisador é antecedida por teorias e, 

portanto, não é neutra. Esse aspecto superou a perspectiva positivista de ciência, 

indicando para a inseparabilidade entre observações e pressupostos teóricos. 

Em seu livro A estrutura das revoluções científicas, com a primeira edição 

publicada em 1962, Kuhn (2007) aborda que o paradigma para a ciência, assim 

como para qualquer área do conhecimento, se define por ser uma visão do mundo 
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do investigador, sendo uma perspectiva na qual ocorre o processo científico sob 

o olhar de quem observa.

Nesse contexto, apresenta-se a rede analítica do fundamento metodológico 

encontrado nos trabalhos que compuseram a amostra desta pesquisa sobre in-

clusão digital na Educação. Como é possível perceber na Figura 1, os autores 

mais citados pelos pesquisadores das teses e dissertações selecionadas na amos-

tra foram Lüdke e André, com a obra de metodologia Pesquisa em Educação: 
abordagens qualitativas. Esse resultado sustenta a predileção dos investigado-

res por estudos com abordagem qualitativa. Com um quantitativo de citações 

um pouco menor, aparecem Pedro Demo e Bogdan e Biklen. Esse último grupo 

de autores citados também aparece nos trabalhos que tratam de abordagem 

quantitativa na Educação.

Dando seguimento, o segundo autor mais citado nas dissertações foi Yin, com 

a obra de metodologia Estudo de caso: planejamento e métodos. Esse fundamento 

está em consonância com o método de procedimento mais indicado pelos inves-

tigadores de inclusão digital na Educação, que se constitui no estudo de caso. 

As dissertações de inclusão digital que citaram Minayo apresentam uma dis-

cussão mais direcionada para a Sociologia da Educação. Esse aspecto também 

pode ser justificado pela formação do pesquisador nas áreas que compõem a 

grande área das Ciências Sociais. Percebemos que a mesma circunstância con-

verge nos estudos que citaram Triviños. 

O grafo representado na Figura 5 mostra a disposição do fundamento 

metodológico para responder as questões sobre inclusão digital na Educação 

e apresenta autores citados nas 8 teses e 23 dissertações selecionadas para 

amostra.

Como é possível perceber na Figura 5, esses autores apresentam a maior 

quantidade de relações na rede. Esse aspecto permite inferir que as teses e dis-

sertações que se encontram na periferia da rede compõem, potencialmente, 

do ponto de vista do método, os trabalhos de fronteira da inclusão digital na 

Educação (DEMO, 2002; GÓMEZ GALÁN; SANTOS, 2012), apontando novas 

tendências metodológicas para esse tema nessa área do saber, a exemplo da 

“Tese 3”, que se encontra no grupo fronteiriço.
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Figura 5 – Grafo da fundamentação metodológica dos autores que escrevem sobre inclusão 
digital na Educação

Fonte: elaborada pela autora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa empreendida, que ora se apresenta neste capítulo, vislumbrou a opor-

tunidade de se estudar com maior profundidade o tema da inclusão digital, dessa 

vez na área da Educação. Para tanto, além do levantamento da produção acadêmi-

ca até agora defendida e registrada no BTD Capes, procurou-se associar métodos 

específicos de pesquisa – infometria e sociometria – e análise de dados consoli-

dados na Ciência da Informação, mas pouco explorados no campo da Educação.

Compreender como os pesquisadores dessa área constroem suas perguntas 

de pesquisa e abordam o tema da inclusão digital representa uma contribuição 

relevante para se traçar uma agenda de pesquisa sobre tal temática. 

Os resultados apresentados neste capítulo fazem parte de uma pesquisa mais 

ampla e profunda, pois mapeia de maneira exaustiva o BTD Capes com o intui-

to de analisar como a inclusão digital vem sendo estudada e fundamentada ao 
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longo dos anos 2000 no que concerne a sua agenda de pesquisa para a Educação 

brasileira.

Destaca-se que o quantitativo de trabalhos defendidos sobre o tema nas di-

versas áreas do conhecimento continua em crescimento. Em comparação, no 

mesmo período, na área de Educação, é possível perceber uma curva no cálculo 

da idade média da produção – defesas sobre o tema.

Este capítulo também apresentou que os principais clusters identificados são: 

formação de professores, processos educacionais, políticas públicas, currículo, 

acessibilidade e educação do campo. Esses âmbitos de estudo são amplamente 

discutidos na Educação, se constituindo como principais linhas de trabalho/es-

tudo para os pesquisadores que tratam do tema nessa área. Também foi possível 

apresentar o sociograma que representa a rede da matriz dos fundamentos me-

todológicos das pesquisas sobre inclusão digital na área da Educação brasileira.

Assim sendo, este texto apresenta a importância de se formular uma agenda 

da inclusão digital, considerando os aspectos emergentes na área de Educação. 

Os tópicos identificados apontam os campos principais que os pesquisadores 

estão tendo como preocupação. A inclusão digital não se contenta em continuar 

a produzir as necessidades do passado, pois novos desafios estão sendo viven-

ciados. Independentemente de serem temas inéditos ou não, percebe-se que os 

atuais clusters tendem a romper com a continuidade que nos liga ao passado, 

instituindo abordagens de lidar com exclusões absolutamente novas. 
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A DELIMITAÇÃO DO ESTUDO SOBRE 
POLÍTICA EDUCACIONAL NO PROGRAMA 
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

MARTA LÍCIA TELES BRITO DE JESUS
CRISTIANE BRITO MACHADO

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo discutir as características da produção em 

políticas educacionais no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) 

da Faculdade de Educação (Faced) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

Procurou-se identificar uma possível articulação entre os achados do estudo e 

a narrativa presente na literatura acerca dos desafios que envolvem a delimita-

ção, institucionalização e o fortalecimento do campo acadêmico em questão. 

A discussão sobre a existência de um campo acadêmico é inspirada na teoria 

social de Pierre Bourdieu (2005, 2007a, 2007b, 2008, 2010), autor que tem sido 

utilizado de forma recorrente em projetos de pesquisa semelhantes, os quais 

perspectivam explorar as permanências e as tensões inerentes à produção de 
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conhecimento nos diversos centros de pesquisa e universidades existentes nas 

interações que realizam na comunidade acadêmica, formada por um conjunto 

de atores que se especializaram em determinados campos do saber. 

A partir dessa perspectiva, apreende-se ser possível o reconhecimento de um 

campo específico sobre políticas educacionais (MAINARDES; STREMEL; ROSA, 

2017), explorado por diversos autores, nem sempre de maneira consensual, cujo 

debate acerca de sua constituição será mais adiante apresentado e problemati-

zado em razão dos dados empíricos escolhidos para este trabalho de pesquisa. 

O estudo teve o intuito de desenvolver uma pesquisa exploratória acerca dos 

resumos das dissertações e teses defendidas na história da existência da linha 

de pesquisa denominada Políticas e Gestão da Educação, que, desde 1993, se re-

conhece e é igualmente reconhecida pelos pares que compõem a comunidade 

acadêmica de um modo geral e, em particular, pelo PPGE da UFBA do qual faz 

parte, como sendo o lócus responsável pelos estudos em políticas educacionais, 

muito embora tais estudos possam ser encontrados em outras linhas em função 

das importantes formas multirreferenciadas que precisam ser consideradas no 

tratamento dos fenômenos educacionais. 

É importante dizer que o PPGE iniciou suas ações em 1991 e começou a se 

organizar por linhas de pesquisa desde 1993. Como é de se esperar, a produção 

acadêmica investigada é um espaço dinâmico, em constante disputa, cujas teses 

e dissertações produzidas revelam as configurações que privilegiam determi-

nados temas e objetos em detrimento de outros. Nesse dinamismo no interior 

do programa, a linha de pesquisa em Políticas e Gestão da Educação funciona 

regularmente com uma demanda significativa de mestrandos e doutorandos 

anuais, sem interrupção, desde a sua criação.

Neste capítulo, apresentam-se os resultados de uma investigação instigante 

sobre os temas estudados, evidenciando dados úteis aos interessados no de-

senvolvimento das pesquisas em políticas educacionais na Faced/UFBA, muito 

embora se reconheça a necessidade de, posteriormente, aprofundar a análise 

epistemológica da produção, conforme recomendado pela Red Latinoamericana 

de Estudios Teóricos Y Espistemológicos en Políticas Educativas (ReLePe).1

1 Mais informações podem ser consultadas em: http://www.relepe.org.
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A PESQUISA DE CAMPO E O SEU CONTEXTO

A pesquisa sobre o mapeamento da produção focalizada na linha de pesquisa 

em Políticas e Gestão da Educação consistiu em analisar a seguinte base empí-

rica: leitura dos resumos e palavras-chave das teses e dissertações defendidas. 

Para tanto, orientou-se na longa tradição teórica e metodológica de estudos que 

abordam qualitativamente os objetos de investigação eleitos. 

Para Minayo (2012), em um texto escrito com a finalidade de divulgar princí-

pios gerais que, na sua opinião, devem fazer parte de uma pesquisa qualitativa, 

o objetivo desse tipo de abordagem é compreender o objeto investigado através 

de um trabalho continuado de compreensão e interpretação. 

Interpretar é um ato contínuo que sucede à compreensão e também está pre-
sente nela: toda compreensão guarda em si uma possibilidade de interpretação, 
isto é, de apropriação do que se compreende. A interpretação se funda exis-
tencialmente na compreensão e não vice-versa, pois interpretar é elaborar as 
possibilidades projetadas pelo que é compreendido. (MINAYO, 2012, p. 623)

Diante do desafio de se aproximar do objeto investigado, apresenta-se a in-

terpretação possível, neste momento, acerca da análise qualitativa dos 205 re-

sumos dos trabalhos que fizeram parte da pesquisa de campo, quais sejam, 97 

teses e 108 dissertações, o que corresponde a 14,2% das dissertações e 23,9% das 

teses do total da produção geral do PPGE da UFBA. Trata-se da análise de mais 

de 20 anos da produção da linha de políticas, com a ressalva de que, nesse uni-

verso, apenas três trabalhos não foram localizados na biblioteca física e digital. 

A interpretação proposta neste artigo teve como fio condutor de investiga-

ção a seguinte questão: quais aprendizagens acerca da delimitação do campo 

de estudos em política educacional é possível apreender do exercício de iden-

tificação dos temas e objetos privilegiados nas dissertações e teses defendidas 

na linha de pesquisa responsável pela produção acadêmica sobre políticas edu-

cacionais no PPGE da UFBA? 

Durante a revisão de literatura e definição do caminho teórico-metodológico 

para realização da pesquisa, a partir da questão central formulada, chamou a 

nossa atenção a forma como as concepções defendidas por Pierre Bourdieu 

possuem elevada capilaridade. De um modo geral, verificou-se, para além das 
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ferramentas conceituais encontradas na obra desse pesquisador – tais como as 

noções de campo, capital simbólico e habitus –, um estímulo ao surgimento de 

trabalhos empíricos pautados na necessidade de discutir processos e práticas 

geralmente “naturalizados” no mundo social.

[...] não podemos capturar a lógica mais profunda do mundo social a não ser 
submergindo na particularidade de uma realidade empírica, historicamente 
situada e datada, para construí-la, porém, como ‘caso particular do possível’, 
conforme a expressão de Gaston Bachelard, isto é, como uma figura em um 
universo de configurações possíveis. (BOURDIEU, 2007a, p. 15)

A produção acadêmica estudada foi analisada como sendo parte de um es-

paço social em disputa, marcado por regras próprias de um campo específico, 

articulado com as determinações de outros campos que o extrapolam e que 

são também influenciados pela relação recíproca estabelecida entre os diversos 

processos de ressignificação de “velhas” e “novas” práticas científicas no campo 

das políticas educacionais. 

O campo acadêmico em políticas educacionais, tal como em outros campos, 

é dotado de capital simbólico, que se trata de “[...] um capital com base cogni-

tiva, apoiado sobre o conhecimento e reconhecimento” (BOURDIEU, 2007b, 

p. 150), por isso o exercício investigativo foi definido na perspectiva de um 

olhar histórico e reflexivo do que constitui a identidade da produção analisada.

Tal atitude evidencia a possibilidade real de se deslocar da produção da qual 

fazemos parte, não como agentes que se colocam “acima” da produção analisada, 

até porque isso não é possível na visão bourdiesiana, mas com vistas a conhe-

cer melhor a dinâmica que constitui as teses e dissertações, intuindo questões 

úteis para pensar criticamente o campo das políticas educacionais no contexto 

pesquisado e em outros contextos que vivem dilemas comuns.

Assim, de alguma maneira, o reconhecimento de uma identidade própria 

aos estudos que foram realizados na linha de pesquisa estudada sugere pistas 

para um debate acerca do que diz a literatura sobre as questões próprias da de-

limitação histórica do campo de estudos em políticas educacionais no Brasil. 

(ARRETCHE, 2003; BELLO; JACOMINI; MINHOTO, 2014; DEUBEL, 2002; 
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MAINARDES; TELLO, 2015; SOUZA, 2003a, 2003b; SANTOS; AZEVEDO, 2009; 

STREMEL; MAINARDES, 2016)

A produção de dissertações e teses investigadas faz parte de um programa de 

pós-graduação em Educação no Brasil, situado em Salvador - Bahia, no Nordeste, 

criado na década de 1970, que passou a se organizar em linhas de pesquisa a 

partir de 1993, dentre as quais está a linha de Políticas e Gestão da Educação, 

objeto de reflexão deste artigo, a qual, como dito anteriormente, nunca sofreu 

descontinuidades e mudanças no seu escopo e denominação desde que foi cria-

da, conservando, assim, sua ementa:

Desenvolvimento de estudos, pesquisas e projetos sobre política – incluindo 
as políticas públicas – planejamento, gestão, financiamento e avaliação da 
educação básica e superior dos sistemas de ensino presencial e a distância, 
tanto no nível dos sistemas quanto no nível das instituições de ensino. 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, [20--])

De acordo com a ementa da linha de pesquisa investigada, sua identidade 

deve ser reconhecida pela sua responsabilidade com os estudos das políticas 

públicas educacionais na educação básica e ensino superior, e esse tem sido o 

compromisso dos docentes que fizeram e fazem parte de um esforço coletivo 

de oferecer contribuições no campo de investigação proposto.

O CAMPO DE ESTUDOS EM POLÍTICAS EDUCACIONAIS

A constituição do campo de estudos sobre políticas públicas no contexto histó-

rico internacional e nacional, particularizando o desenvolvimento de pesquisas 

na área das políticas educacionais, é uma tarefa fundamental para a compreen-

são do movimento observado na produção analisada neste artigo. 

Obviamente, é preciso dizer que conceituar política pública tem sido um 

exercício complexo, dada a diversidade de termos e significados que vêm sendo 

construídos ao longo dos tempos e de situações geradas no período recente de 

consolidação desse campo de estudos e práticas. Além disso, ao fazer a trans-

posição de conceitos e ideias entre os idiomas de países com línguas distin-

tas, nem sempre são encontrados termos correspondentes que possam definir 
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com clareza essas concepções. No caso específico do Brasil e demais países da 

América Latina, as traduções dos termos ligados ao conceito de política trazem 

dificuldades semânticas em relação ao inglês, já sinalizadas por diversos auto-

res, a exemplo de Deubel (2002) e Mainardese Tello (2015). 

A dificuldade também é identificada no âmbito da política pública edu-

cacional, sendo que nesse campo há um debate específico no que diz respeito 

aos diversos entendimentos sobre o que vem a ser a ação político-educativa do 

Estado ou governo em si: elaboração de um programa ou projeto educacional 

a ser implementado pelo Estado e sociedade organizada e o próprio campo de 

estudos que tem as políticas educacionais como objeto de conhecimento. 

O nosso interesse decorre da configuração das políticas educacionais como 

objeto de conhecimento. Nesse sentido, é inegável a recente ampliação do nú-

mero de estudos no campo das políticas públicas, constituindo-se essa consta-

tação em praticamente um consenso entre os autores, inclusive evidenciada 

há mais de 20 anos por Souza (2003b), organizadora de um dossiê publicado 

sobre esse assunto.

Uma característica muito destacada nos estudos sobre o campo das políti-

cas públicas é a presença de uma abordagem multidisciplinar, visto tratar-se 

de uma área situada em várias disciplinas, teorias e modelos analíticos. Mesmo 

havendo destaque nas Ciências Políticas, outros campos do conhecimento es-

tão presentes, sobretudo a Psicologia, a Filosofia, a Economia e a Sociologia. 

(AZEVEDO, 2004; SOUZA 2003a, 2003b) E, ainda que a pesquisadora Elisa Reis 

(2003) tenha chamado a atenção para o fato de as políticas públicas respon-

derem mais diretamente a uma especialidade da prática das Ciências Sociais, 

ela destaca a necessidade da dedicação não apenas aos aspectos técnicos, mas 

aos aspectos teóricos, pois, na sua opinião, o pesquisador deve pensar sobre as 

questões morais, teóricas e técnicas de forma interligada, ainda que o empírico 

seja bastante evidenciado. 

Souza (2006) afirmou que existem definições que relacionam políticas públi-

cas a soluções de problemas por parte de governos. Existem, entretanto, críticas 

para essa definição, afinal, essa ideia pode ignorar a essência da política públi-

ca, isto é, os embates em torno das ideias e interesses de grupos em uma dada 

sociedade. Além disso, deixam de lado os aspectos conflituosos e os limites que 
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cercam as decisões dos governos e as possibilidades de cooperação que podem 

ocorrer entre estes, outras instituições e grupos sociais. O que a autora mostrou, 

há bastante tempo, com essas colocações é que, ao definir políticas públicas, não 

podemos limitar o olhar apenas para o que o governo faz, assim como é redu-

cionista associar políticas públicas à solução de problemas. 

Na discussão sobre o papel do governo e do Estado, Souza (2003b, 2006) adver-

tiu também que as análises sobre políticas públicas implicam responder à questão 

sobre que espaço cabe aos governos na definição e implementação de suas ações 

e a necessidade de superação de visões simplistas e funcionalistas do Estado.

Ao abordar os aspectos teóricos, praticamente no mesmo período, Azevedo 

(2004) revelou ainda, em suas pesquisas, que havia heterogeneidade quanto 

ao estudo de políticas públicas, pois existia uma pluralidade de abordagens 

teórico-metodológicas nesse campo. A autora cita os estudos que se utilizam 

de ferramentas dos paradigmas clássicos que podem ser identificados como 

liberais, marxistas e funcionalistas, cada um dando contribuições analíticas 

para estudar os fenômenos das políticas públicas e, em especial, das políticas 

educacionais. Praticamente dez anos depois, sobre essa mesma questão apon-

tada, Almeida e Tello (2013) destacam que nem sempre o posicionamento e 

as perspectivas epistemológicas são suficientemente explicitadas pelos pes-

quisadores do campo das políticas públicas e, em especial, das políticas edu-

cacionais na América Latina, revelando uma tensão a ser considerada no que 

diz respeito ao fortalecimento das pesquisas ainda nos dias de hoje. 

Mainardes, Ferreira e Tello (2011) informam que o campo acadêmico em 

questão tem se mostrado também receptivo em termos da adoção de novos mo-

delos analíticos. Após uma fase positivista das décadas de 1970 e 1980, na qual 

imperavam os estudos sobre os problemas e as análises eram predominante-

mente técnicas, surgem, a partir dos anos de 1990, críticas aos modelos lineares 

de análises, sendo que várias abordagens e metodologias foram formuladas por 

autores de diferentes países. Em geral, o debate teórico, na visão desses autores, 

tem recebido contribuições do materialismo dialético, das teorias estruturalistas, 

do pós-estruturalismo, das teorias feministas e das pluralistas.

Convém lembrar que, somente a partir das décadas de 1950 e 1960, o status 
epistemológico da Ciência Política, cujo campo acadêmico também caminha 
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para a consolidação, fica evidente. Houve, inclusive, uma ampliação quantita-

tiva das pesquisas sobre políticas públicas em geral (ALMEIDA; TELLO, 2013), 

descoladas do enfoque jurídico-institucional normativo que marcou, até então, 

os estudos nas universidades latino-americanas de Ciência Política. 

Por isso, em certo sentido, o campo acadêmico das políticas educacionais 

é permeado de inúmeros desafios à exploração acadêmica e guarda semelhan-

ças ao campo de estudo da Ciência Política, das Ciências Sociais e da própria 

Pedagogia. Além disso, trata-se também de um campo multidisciplinar que visa 

lançar um olhar particular para as políticas educacionais na perspectiva da pro-

dução do conhecimento. (MAINARDES; TELLO, 2015)

Mainardes, Ferreira e Tello (2011) defendem que a pesquisa em políticas 

públicas educacionais, tanto no cenário nacional quanto no internacional, vem 

se constituindo em um campo de investigação distinto e tendendo a uma con-

solidação, sendo que, nos Estados Unidos, os estudos se alinham ao campo da 

Administração Educacional – gerenciamento e liderança – e, no Reino Unido, as 

pesquisas sobre políticas se relacionam mais ao campo da Sociologia da Educação. 

É importante assinalar que a pesquisa em Educação no Brasil se inicia nos 

anos de 1930, com a criação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep), 

que começa a desenvolver pesquisas de cunho pedagógico. A intensificação 

das pesquisas educacionais ocorre com a criação e o aumento dos programas 

de pós-graduação nos anos de 1960 e 1970. (SANTOS; AZEVEDO, 2009) Tal 

contexto fortalece também a existência de um campo de estudos em políticas 

educacionais no Brasil, conforme defendido por Azevedo (2001, 2004), Bello, 

Jacomini e Minhoto (2014) e Stremel e Mainardes (2016), estimulado também 

pelo contexto de criação e institucionalização do grupo de trabalho Estado e 

Política Educacional na Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (Anped), no final da década de 1980, bem como da Associação Nacional 

de Política e Administração da Educação (Anpae), a partir de 1995. 

Outro aspecto que vale a pena mencionar, explicitado detalhadamente em 

um artigo recente da área de políticas educacionais que teve como objetivo ana-

lisar a situação da pesquisa sobre a disciplina Política Educacional no Brasil nos 

cursos de Pedagogia e outras licenciaturas, diz respeito ao surgimento, a partir 

da década de 1990, de componentes curriculares de política educacional como 
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parte do processo de delimitação e defesa da política educacional como campo 

acadêmico especializado e autônomo. (MAINARDES; STREMEL; ROSA, 2017)

Assim, para além da existência do campo de estudos em políticas educacio-

nais, é importante destacar os esforços do tipo estado da arte, dossiês e balanço 

da produção em reuniões científicas no sentido de contribuir para uma visão 

mais ampla do campo e, ao mesmo tempo, sugerir caminhos mais produtivos 

aos pesquisadores de políticas educacionais em face da tendência de fragmenta-

ção dos estudos apontada por Azevedo e Aguiar (2001a, 2001b) e Barreto (2009). 

Nessa direção, recentemente, destacam-se as contribuições de três autoras, 

Silva, Scaff e Jacomini (2016), em um estudo que teve como objetivo perceber 

possíveis mudanças nas comunicações aprovadas pela Anped, no grupo de tra-

balho Estado e Política Educacional, entre 2000 e 2010. Entre as contribuições 

dessa pesquisa, problematizam-se os usos e sentidos da categoria Estado e sua 

centralidade como chave explicativa do campo. Esse trabalho é posterior a uma 

iniciativa importante que diz respeito ao trabalho de Souza (2014), que anali-

sou a produção do mesmo grupo de trabalho Estado e Política Educacional da 

Anped, entre 2000 e 2011, e constatou que, de um modo geral, as pesquisas ver-

sam sobre os problemas da ação do governo na área educacional, denominado 

de “(não) ação do Estado diante das demandas da população”. 

Destaca-se também a análise de outros três autores, Bello, Jacomini e Minhoto 

(2014), os quais discutem a produção da pós-graduação na área das políticas edu-

cacionais a partir da análise de 1.305 teses e dissertações no Banco de Teses da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) produzidas 

no período de 2000 a 2010. Esse estudo permitiu observar a mesma tendência em 

relação à abordagem da ação e políticas do Estado, por parte dos pesquisadores. 

Além disso, no plano de análise dos avanços epistemológicos dessas pes-

quisas na América Latina, considera-se de extrema importância a iniciativa da 

ReLePe, constituída com a finalidade de promover estudos teóricos e epistemo-

lógicos nesse campo. Essa rede tem sido responsável por aglutinar e fomentar 

a troca de experiência entre pesquisadores, oferecer cursos de formação para 

especialistas e realizar pesquisas que têm o intuito de estimular o desenvolvi-

mento do campo, através da metapesquisa como um recurso de fortalecimento 

epistemológico dos estudos em políticas educacionais. 
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[...] consideramos que a metapesquisa no campo da política educacional possui 
diversas contribuições: a) permite a ampliação do conhecimento produzi-
do no campo; b) ajuda na reflexão sobre as possibilidades dos critérios de 
cientificidade e de vigilância epistemológica e c) contribui para intensificar 
o intercâmbio de informação e críticas sobre a produção de conhecimento 
do campo. (MAINARDES; TELLO, 2015, p. 169)

Diante das preocupações com o desenvolvimento do campo de estudos 

em políticas educacionais, esboçadas de maneira diferente pelos diversos 

estudos e iniciativas anteriormente sinalizados, pode-se afirmar que o atual 

momento traz em si a necessidade de pensar agendas de estudos que possam 

dialogar com as múltiplas realidades de construção de pesquisas sobre as po-

líticas educativas.

O QUE DIZ A PRODUÇÃO ACADÊMICA DA LINHA DE 
POLÍTICAS E GESTÃO DA EDUCAÇÃO?

A análise da produção investigada neste trabalho revela que há uma focalização 

de temas, direta ou indiretamente, relacionados com o campo de estudos em 

políticas educacionais no PPGE da UFBA, conforme é evidenciado na Figura 1.

Figura 1 – Temas das teses e dissertações da linha de pesquisa Políticas e Gestão da Educação

Fonte: elaborada pelas autoras.

Grupo de pesquisa e producao do conhecimento-miolo.indb   246 21/10/2020   09:31



A DELIMITAÇÃO DO ESTUDO SOBRE POLÍTICA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO... 247

A Figura 1 revela que 67% das teses e dissertações discutem temas inerentes 

às políticas educacionais, em contraste com 31% que aborda o tema da gestão, 

do currículo e das inovações pedagógicas, tangenciando o campo das políticas 

educacionais. Uma característica dos trabalhos – um total de 118 teses e disser-

tações – foi a de privilegiar explicitamente análises sobre as ações do Estado, 

tal como também ocorre com a produção no campo das políticas educacionais 

brasileiras nacional e internacionalmente. 

Nos resumos das teses e dissertações investigadas, as reflexões referem-se 

praticamente de forma equitativa às políticas da educação básica, que somam 

41 trabalhos, e educação superior, que apresentam 47. Por outro lado, pouca 

atenção foi identificada em relação aos estudos de iniciativas gestadas pelos 

movimentos sociais e/ou terceiro setor: apenas quatro trabalhos. Tal tendência 

indica a centralidade do Estado observada no universo dos trabalhos comenta-

dos anteriormente. (SILVA; SCAFF; JACOMINI, 2016)

No que diz respeito às políticas da educação básica, as teses e dissertações 

privilegiam as instituições escolares e os sistemas de ensino a partir de suas 

interações com as políticas educacionais de Estado, bem como os desafios da 

gestão democrática em conselhos municipais, escolares e as práticas de gestão 

das redes escolares. Há trabalhos que focalizam o Plano de Desenvolvimento 

de Educação (PDE), o Plano de Ações Articuladas (PAR), o Plano Nacional de 

Formação de Professores (Parfor) e formas diversas de abordar a regulação na-

cional e internacional das políticas educacionais, explorando os princípios que 

regem e influenciam o quadro normativo legal brasileiro, com ênfase nas polí-

ticas e dados de avaliações sistêmicas sobre a compreensão da realidade educa-

cional e de que maneira vem ocorrendo o debate e as ações que dizem respeito 

à garantia do direito à educação.

Em relação às políticas da educação superior, é importante destacar que 

foi observado nos trabalhos da linha de pesquisa em questão uma tentativa de 

compreender, prioritariamente, as políticas no interior da universidade que as 

abriga, ou seja, a maioria das pesquisas investigam a UFBA, muito embora tam-

bém tenha se revelado a abordagem de experiências que são desenvolvidas na 

rede estadual de ensino superior público no Estado, iniciativa ainda tímida se 

comparada ao computo geral dos trabalhos. 
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Entre os temas investigados na linha de Políticas e Gestão, pode-se destacar a 

relação das instituições de ensino superior com o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (Sinaes), bem como a implantação de propostas institu-

cionais consideradas inovadoras, a exemplo: do Bacharelado Interdisciplinar 

(BI); a avaliação de cursos de graduação e pós-graduação e cursos de educação 

à distância; o estudo de termos de cooperação técnica da universidade com par-

ceiros no exterior, a exemplo do Timor Leste; bem como a expansão, o financia-

mento, as formas de acesso e, mais recentemente, a permanência dos estudantes 

cotistas e o impacto das políticas afirmativas nesse nível de ensino. 

É importante observar se a tendência da linha de pesquisa em atender à 

demanda de mestrandos e doutorandos interessados em abordar a educação 

superior continuará ocorrendo, visto que recentemente, em 2011, foi criado um 

programa de pós-graduação específico para tratar de assuntos ligados à univer-

sidade, o Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares Sobre a 

Universidade (PPGEISU) da UFBA.2

Ainda sobre os estudos das políticas na educação superior, a ênfase recente 

em dissertações e teses de temas relacionados às políticas de acesso e permanên-

cia nesse nível de ensino, no contexto das ações afirmativas, tem indicado uma 

contribuição importante da linha de pesquisa nos debates. Essa ênfase pode 

ser atribuída à execução de editais do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), com recursos e compromissos firmados de nú-

mero de dissertações e teses com temas relacionados, submetidos e aprovados 

por membros da linha de pesquisa analisada. Trata-se do projeto de pesquisa 

Determinantes da Equidade no Ensino Superior, no qual diversas dissertações 

e teses foram produzidas, seminários realizados e houve também a publicação 

de livro com os principais resultados divulgados.3

A influência dos editais do CNPq também pode ser visualizada no que diz 

respeito ao interesse na investigação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens 

(Projovem), que foi o programa mais investigado dentre as dissertações e teses, 

conforme será evidenciado mais adiante. A mesma influência foi identificada 

2 Mais informações podem ser consultadas no endereço: http://www.ihac.ufba.br/eisu/.

3 Mais informações podem ser consultadas no endereço: http://www.equidade.faced.ufba.br/tags/obeduc

Grupo de pesquisa e producao do conhecimento-miolo.indb   248 21/10/2020   09:31



A DELIMITAÇÃO DO ESTUDO SOBRE POLÍTICA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO... 249

na década de 1990, por exemplo, período em que a linha de Políticas e Gestão 

da Educação manteve um forte e intenso trabalho de pesquisa no campo da for-

mação de gestores escolares, impulsionado pelo projeto Lideranças em Gestão 

Educacional: Buscando Caminhos para a Escola Efetiva, financiado pelo CNPq 

em parceria com diversas instituições. (FREITAS, 2005)

Esses editais, portanto, revelam-se importantes indutores de temas investi-

gados no campo de disputa material e simbólica entre os agentes do campo de 

estudos em pesquisas educacionais da linha de pesquisa investigada (BOURDIEU, 

2005, 2010), a saber pesquisadores iniciantes e seniores, e merece a atenção dos 

analistas de tendências dos temas e objetos privilegiados no contexto pesquisado 

neste e em outros trabalhos, no sentido de elucidar o impacto na produção aca-

dêmica educacional local e nacional. 

Sobre os programas e projetos investigados na linha, de um modo geral, não 

há algum específico que seja alvo de diversas pesquisas em uma série histórica 

ou outro que tenha sido investigado sob diferentes ângulos. A exceção fica por 

conta do já citado Projovem, visto que quatro trabalhos abordaram aspectos do 

funcionamento e implementação desse programa, seguido por dois trabalhos 

que investigaram ações do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(Pronera) e dos trabalhos que investigaram o Parfor. 

Além disso, as pesquisas sobre projetos diversos propostos pelo Estado, em 

suas diversas instâncias, desenvolvidos em parceria, na maioria das vezes, com 

a UFBA, têm sido estudadas nas teses e dissertações, a exemplo do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), do Programa Mais 

Educação, do Programa Escola de Gestores, do Programa TV Escola etc. Outros 

trabalhos focalizam iniciativas da UFBA, a exemplo do Programa UFBA em 

Campo e o Programa de Assistência e Apoio ao Estudante, ou impacto de pro-

postas curriculares em cursos e unidades específicas. 

Além disso, entre os demais programas e/ou projetos, é importante desta-

car que, na maioria dos casos, os autores e orientadores das teses e dissertações 

tinham algum tipo de ligação com a execução das propostas, algumas delas de-

senvolvidas pelo Estado em parceria com a universidade e/ou organizações não 

governamentais e empresas. Tais trabalhos expressam o compromisso da linha 

de Políticas e Gestão em conhecer mais de perto iniciativas locais importantes, a 
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exemplo do Projeto Axé, do Projeto Educativo Ilê Ayê, Projeto Escola de Capoeira 

Mestre Bimba, Programa A Tarde na Escola, entre outros.

A proposição de temas da linha de Políticas e Gestão, ao que parece, está 

ligada a uma experiência particular que, geralmente, diz respeito à tensão vi-

venciada entre os limites e as possibilidades da prática de uma política educa-

cional em um tempo específico de permanência dos mestrandos e doutorandos 

no programa de pós-graduação. Diante disso, cabe questionar se esse comporta-

mento pode ser considerado uma característica dos estudos em políticas educa-

cionais em outros estados e se poderia ser pensada uma agenda de trabalho que 

contemple futuramente um mapeamento do impacto da (des)continuidade de 

políticas educacionais do Estado e suas relações com mudanças nos programas 

e projetos investigados. 

No caso da pesquisa de programas e projetos no contexto pesquisado, con-

sidera-se importante pensar formas de problematizar os achados dos estudos 

particulares com o desenvolvimento do campo de trabalhos em políticas edu-

cacionais e seus desafios teórico-metodológicos na linha de Políticas e Gestão 

da Educação.

Retomando ainda os dados apresentados sobre o escopo dos estudos da li-

nha, interessa-nos discutir os trabalhos que não demonstraram interesse em fo-

calizar temas próprios do campo das políticas educacionais. Chamou a atenção 

o percentual não desprezível de 31% da produção analisada. Trata-se, portanto, 

de 55 trabalhos que se centraram em abordagens do currículo, das metodologias, 

das inovações educacionais, da História, Economia e Sociologia da Educação. 

Tais dados revelam as tensões próprias da delimitação do campo observadas 

em estudos do tipo estado da arte e nos impuseram pensar uma hipótese pro-

visória do quão fugidio tem sido o campo das políticas educacionais também 

no contexto pesquisado. 

A constatação anterior reitera a importância da opção metodológica da 

pesquisa que considerou na sua análise o universo das teses e dissertações dos 

últimos anos de existência da linha de pesquisa. Como foi dito, a proposta me-

todológica analisou o total dos trabalhos, sem fazer a exclusão na sua origem, 

seja a partir da escolha prévia de descritores, seja devido à exclusão posterior 

dos trabalhos em função da dificuldade encontrada em categorizá-los, como 
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geralmente ocorre nos estudos do tipo estado da arte, nos quais geralmente os 

trabalhos que não fazem parte do escopo do objeto em análise são excluídos 

previamente. Portanto, convém chamar a atenção para a tendência positiva 

observada no contexto particular dessa investigação, de que a dispersão em 

outros temas tem sido cada vez menor com o passar dos anos da série histórica.

Figura 2 – Enfoque das teses e dissertações da linha de Políticas e Gestão da Educação

Fonte: elaborada pelas autoras.

Observa-se na figura anterior, em números absolutos, uma tendência à dimi-

nuição de trabalhos fora do escopo das pesquisas em políticas educacionais com 

o passar dos anos. Pode-se dizer que a diminuição observada está relacionada 

diretamente com a delimitação e o fortalecimento do campo juntamente com 

a perenidade da linha, que existe há mais de 20 anos, bem como do investimento 

pessoal e coletivo que resultou em muito trabalho e rigor dos pesquisadores 

da linha de Políticas e Gestão, que evidentemente colaboram para o reconhe-

cimento do campo das políticas educacionais através do importante empenho 

intelectual que empreenderam e vêm empreendendo ao longo dos anos. 

CONSIDERAÇÕES

Como resultado da pesquisa socializada neste trabalho, espera-se ter conseguido 

revelar uma reflexão necessária sobre a produção da comunidade acadêmica  

da qual somos integrantes, o PPGE da UFBA, indicando o rico universo de 
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possibilidades de interpretação sobre o campo das políticas educacionais, ao 

contrário de uma postura habitual de cristalização da forma como se apresen-

tam os produtos de pesquisas concluídas.

O levantamento e a análise dos resumos das teses e dissertações da linha de 

pesquisa em Políticas e Gestão do referido programa de pós-graduação reve-

lam uma caminhada importante dos seus pesquisadores no que diz respeito à 

delimitação do campo de estudos em política educacional e uma concentração 

de esforços no sentido de abordar as ações do Estado e suas implicações para a 

área da educação, ao longo de mais de 20 anos de existência.

Os dados indicam de forma otimista o papel relevante e pioneiro da linha de 

pesquisa em tela na tendência à delimitação e consolidação do recente campo 

das políticas educacionais no Brasil, pois revela uma produção constante, sem 

interrupção, portanto, duradoura e longe de ser pontual, no primeiro programa 

de pós-graduação em Educação do Norte e Nordeste. 

Assim, registra-se o quanto foi importante o empenho individual e coletivo 

de diversos pesquisadores que fizeram e fazem a história de reconhecimento 

público de que há um espaço sempre pulsante e propositivo de estudos que 

venham a colaborar para a nossa compreensão das políticas educacionais, bem 

como dos projetos e programas que são desenvolvidos no âmbito macro e micro 

do fazer educacional na educação básica e na educação superior.

É preciso registrar o quanto foi importante discutir os dados ora apresen-

tados, no sentido de colaborar criticamente para um ambiente de formação 

e aperfeiçoamento de pesquisadores para os estudos no campo das políticas 

educacionais. Além disso, a divulgação dos resultados em um contexto mais 

amplo visa motivar empreitadas dessa natureza em outros espaços e propiciar 

novos diálogos.

Por fim, a continuidade deste trabalho de pesquisa exploratório que foi 

apresentado ao longo deste capítulo aponta a necessidade de um programa de 

investigação das pesquisas em políticas educacionais que privilegie a meta-aná-

lise e a epistemologia desse recente campo. Essa iniciativa pode colaborar para 

o fortalecimento das escolhas teóricas e metodológicas, bem como dos autores 

e ferramentas conceituais mais utilizadas no contexto pesquisado, além do im-

pacto dessa produção nos agentes envolvidos em diversos níveis na formulação 
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e implementação das políticas educacionais, já que muitos dos mestres e douto-

res formados na linha de Políticas e Gestão hoje atuam como gestores, docentes 

ou servidores de instituições e sistemas da educação básica e educação superior, 

públicas e privadas.
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