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Apresentação

Os capítulos do presente livro delineiam e conformam uma experiência de forma-
ção bastante singular considerando não só o público com o qual se trabalhou, 
mas, e sobretudo, a situação de migrantes e de constituição de um fazer docente 

em realidade diferenciada daquela com a qual nos habituamos, no caso a Universidade 
Federal do Mato Grosso (UFMT), mais especificamente o Instituto de Educação (IE) e nele 
o Núcleo de Educação Aberta e a Distância. Se desde o ano de 1992 o núcleo se dedica à 
formação de professores utilizando-se da educação a distância (EaD) para tanto, no ano 
de 2008 foi chamado a trabalhar a formação de professores que atuavam com crianças 
brasileiras no Japão, fosse em escolas brasileiras naquele país fosse com aqueles que atua-
vam em organizações não governamentais, entidades filantrópicas ou religiosas ou, ainda, 
como “mediadores” culturais em escolas do sistema público de ensino japonês.

A grande surpresa com relação à experiência é frequentemente a mesma: mas por que 
no Japão? A resposta à indagação parece simples, embora envolva uma série de particula-
ridades. Nem todas serão aqui explicadas por conta da complexidade do trabalho, o mais 
importante é lembrar de que foi constituído no Japão, especialmente nos locais de maior 
concentração de brasileiros que coincide com a área central de “Honshu”, a principal ilha 
que compõe esse território, um sistema de escolas brasileiras para atender a crianças e jo-
vens cujos pais trabalhavam e trabalham como “decasséguis”. As peculiaridades da cultura 
e língua japonesas, bem como a alta competitividade que define uma das características 
do sistema educacional nipônico, além da quantidade de horas que os pais “decasséguis” 
trabalham nas fábricas das empresas japonesas são fatores que levaram à criação de es-
colas brasileiras do outro lado do mundo.

Diferente de outras apresentações, a em tela terá por objetivo, mais que tratar dos 
capítulos que compõem a obra, traçar os principais elementos da proposta de formação 
de modo que os relatos que os constituem capítulos possam ser entendidos desde aqui. A 
ideia foi a de dispor ao leitor as informações gerais e básicas para que os relatos tenham 
então sentido e sejam entendidos no contexto de produção do curso, é daí pois que se 
efetivou essa primeira parte de diálogo com quem queira conhecer mais de perto a expe-
riência de formação em pauta.

O curso de Licenciatura em Pedagogia Acordo Brasil/Japão – Modalidade a Distância – 
desenvolvido pela Universidade Federal de Mato Grosso em parceria com a Universidade 
Tokai/Japão surgiu no sentido de que fosse reconhecido o trabalho das 72 escolas brasilei-
ras existentes no ano de 2008, conforme constatado pela Embaixada Brasileira em Tóquio, 
bem como pelo Ministério da Educação do Brasil.

O projeto, por sua vez, trouxe a proposta de formação de Licenciatura em Pedagogia, 
na modalidade a distância, visando capacitar futuros professores/gestores que atuavam 
com crianças brasileiras no Japão. Isso em escolas brasileiras lá instaladas ou em outros 
espaços educativos formais ou não. Essas escolas e outras instituições atendiam, segundo 



a Associação de Escolas Brasileiras no Japão (ABEJ, em sua maioria – aproximadamente 
80% – crianças da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental que permane-
ciam nas escolas em período integral, das segundas-feiras aos sábados, para que os pais 
pudessem trabalhar.

Nos espaços escolares, as crianças e jovens, filhos e filhas de pais nipo-brasileiros resi-
dentes no Japão, eram escolarizados segundo os padrões brasileiros, tendo como primeira 
língua a portuguesa e o japonês como segunda. O fenômeno das escolas brasileiras em 
solo japonês relaciona-se ao processo migratório ocorrido na segunda metade de 1980. 
Naquele momento, a busca por melhores condições de renda, por parte dos trabalhadores, 
era incentivada pelas leis japonesas que facilitavam a entrada destes cidadãos, frente à 
necessidade de mão de obra trabalhadora que o país enfrentava. 

No Japão viviam, até dezembro de 2008, 317.000 brasileiros. Com a crise econômica 
esse número caiu para 267.000 em 2009, no ano de 2013 havia caído para 190.000. Esta 
população de imigrantes era composta por brasileiros de origem japonesa e seus cônjuges 
que iam para trabalhar. Nesse país, considerando-se o início do projeto, encontrava-se a 
terceira maior comunidade brasileira em solo estrangeiro e, por sua vez, esta era a terceira 
maior comunidade imigrante no Japão, depois da coreana e chinesa, respectivamente.

A concepção do curso foi pautada na experiência do NEAD/IE e reconhecimento da ex-
periência da UFMT na formação de professores, em especial na formação de pedagogos. 
Nesse contexto a universidade, por meio desse núcleo, foi chamada a atender à demanda 
da SEED/MEC. 

A Universidade Tokai se responsabilizou pela coordenação do curso no Japão e pela 
instalação de infraestrutura para atendimento dos alunos, incluindo a criação de seis polos 
de apoio presenciais situados nos municípios de: Ota, Hamamatsu, Nagoia, Kani, Hikone 
e Chino. Esses polos, como antes mencionado, se localizavam em municípios com alta 
concentração de brasileiros. 

A proposta foi, então, de por meio da interveniência da SEED/MEC, da Embaixada do 
Brasil em Tóquio, da UFMT e Universidade Tokai, estabelecer nos seis municípios japone-
ses um sistema de educação a distância com o objetivo também de aproximar a comuni-
dade brasileira das instituições educacionais japonesas. Ainda, por meio da Universidade 
Tokai, promoveu-se o reforço da língua japonesa aos professores em formação, com o 
intuito de integrá-los de forma mais adequada à cultura japonesa.

Conforme o PPP do curso (p. 46), os recursos didáticos previstos para desenvolvimento 
da formação se apoiaram na utilização de diferentes mídias para veiculação de conteúdos 
impressos ou em suporte digital. Esses materiais estavam disponíveis no ambiente virtual 
de aprendizagem/Moodle. 

O ambiente/Moodle foi especificamente customizado para atender aos alunos do cur-
so de Pedagogia Acordo Brasil/Japão. Além deste, o curso previu momentos presenciais, 
realizados no início do estudo de uma área de conhecimento, encontros presenciais por 
meio de videoconferência e, ao final de cada semestre, encontros presenciais entre alunos 
e professores para apresentação dos estudos relacionados às denominadas Práticas Edu-
cativas e Seminários Temáticos I, II e III e Práticas Pedagógicas e Ensino/Estágio I, II e III. 



O curso foi criado na UFMT pela Resolução CONSEPE N. 10/fev. 2008 com oferta de 
300 vagas. O processo de seleção especial ocorreu em 17 de maio de 2008. As provas foram 
eletrônicas e trabalhadas no Moodle, além da redação. Foram 574 inscritos para concorrer 
às 300 vagas previstas conforme possibilidade de financiamento pela SEED/MEC. O curso 
teve início no dia 11 de julho de 2009, com encontro presencial na Universidade Tokai e 
formação de 20 horas dos alunos nesse ambiente. 

 O curso contava com um total de 270 alunos regularmente matriculados até o ano 
de 2013. Seis alunos desistiram formalmente e 24 não se fizeram presentes durante o 
desenvolvimento da formação. As desistências se deram em razão da crise econômica 
vivida pelo Japão que afetou, direta e intensamente, os trabalhadores brasileiros. Com o 
terremoto seguido de tsunami ocorrido em março de 2011, também o desastre nuclear na 
Usina de Fukushima,várias alunas, sobretudo grávidas e com filhos pequenos, regressaram 
ao Brasil, seguindo aqueles em situação de desemprego. Quando questionados sobre o 
motivo da desistência, todos os alunos responderam que a falta de trabalho, no caso dos 
professores, com o fechamento de várias escolas, redundou no abandono. O curso jamais 
foi motivo de insatisfação para aqueles que não prosseguiram com os estudos. Importan-
te destacar que foi tomada a decisão de acompanhar os alunos que retornaram ao Brasil 
mas que haviam cumprido mais de 50% do currículo do curso. Nesses casos, conforme 
legislação do ensino superior, os alunos deveriam ser apoiados pelas instituições a que 
pertencem. Assim os alunos que desistiram foram aqueles que de fato não tiveram opor-
tunidade, por razões variadas, de concluir a formação.

Do total citado 202 efetivaram suas colações de grau. Uma primeira turma, com 181 
alunos no dia 03/08/2013 e outra em 07/12/2013 com participação de 21 formandos. Es-
tas cerimônias aconteceram quase simultaneamente na Universidade Tokai e na UFMT 
levando-se em conta os 32 alunos que haviam retornado ao Brasil após março/2011.

Para atendimento aos alunos foi constituída equipe de 16 orientadores acadêmicos 
que trabalhavam na UFMT: 15 deles vinculados às 15 turmas do curso, atendendo no 
máximo 20 alunos. Havia um coordenador da Orientação. A seleção destes profissionais 
se deu por meio de edital, com previsão de 30 horas semanais de trabalho. Por conta do 
financiamento, o curso foi integralizado em no máximo quatro anos e meio (julho 2009 a 
dezembro de 2013), fato que impôs ritmo de trabalho intenso aos alunos. 

Dos 16 orientadores acadêmicos, todos tinham formação na área das licenciaturas, 3 
possuíam especialização e 13 mestrado. A maior parte – 12 – tinha experiência de no mí-
nimo dez anos como professor da rede pública de ensino. Destes, oito também já haviam 
atuado no ensino superior, quatro possuíam alguma experiência na educação a distância. 
Para o trabalho na orientação a equipe recebia formação continuada, isso na modalidade 
de EaD e nas áreas de conhecimento com que trabalhavam, contabilizando, geralmente, 
20 horas de formação mensais.

Segundo o PPP do curso, os professores especialistas tinham por atribuição desen-
volver todo o trabalho pedagógico da formação. Organizavam, assim, desde o material 
didático a ser trabalhado nas áreas de conhecimento até as formas e instrumentos de ava-
liação da aprendizagem, se responsabilizando ainda pela formação e acompanhamento 



dos alunos e orientadores acadêmicos que, por sua vez, acompanhavam os alunos em suas 
turmas cuidando para a realização cotidiana das atividades previstas tanto nas disciplinas 
como as relacionadas às Práticas Educativas e Seminários Temáticos I, II e III e Práticas 
Pedagógicas e Ensino/Estágio I, II e III. Juntamente com os professores, acompanhavam 
os processos de avaliação.

Importante destacar que o PPP do curso indicava o trabalho de acompanhamento 
dos alunos como fulcro do desenvolvimento da EaD. A coordenação e as equipes de pro-
fessores e orientadores convergiam seu fazer não para a ideia de “aulas”. Elas – as aulas 
– estariam explicitadas no material didático do curso. O trabalho no e com o Moodle tinha 
por foco o estudo cotidiano pelos alunos, tendo em vista as atividades previstas que davam 
o “mote” à participação no ambiente. Tanto é assim que a avaliação da aprendizagem foi 
caracterizada pela observação do percurso de estudos dos alunos, de modo que a qualquer 
momento pudessem retomar seus trabalhos, lembrando que no caso desse curso havia 
limite de tempo para a finalização da formação, como mencionado há pouco. Em razão 
da distância geográfica, fuso horário, da forma pela qual o curso se estruturou, a maior 
parte da comunicação e do trabalho pedagógico se centrava nas atividades organizadas 
no Moodle.

O curso contou ainda com uma coordenação e coordenação adjunta. Havia uma equipe 
de oito profissionais de apoio tecnológico para manutenção do ambiente e página, e os 
professores especialistas em cada uma das áreas de conhecimento atendiam, sempre, em 
equipes de no mínimo três docentes, de modo que cada professor pudesse acompanhar 
cinco turmas, totalizando 105 orientadores acadêmicos.

As equipes se reuniam todas as terças-feiras. Coordenação, professores, orientadores 
acadêmicos debatiam, nas reuniões semanais, os encaminhamentos, dúvidas e possíveis 
rearranjos dos processos de acompanhamento, com ênfase na maior participação dos 
alunos. 

Para apoiar o desenvolvimento do curso no Japão, a Universidade Tokai contratou 
uma coordenação ali sediada e outras três coordenadoras locais, todas profissionais bilín-
gues (português/japonês), que organizavam os trabalhos de atendimento aos alunos nos 
polos de apoio presencial. Essas coordenações respondiam pelo apoio logístico ao curso e 
alunos. O desenvolvimento pedagógico, bem como a responsabilidade pelo atendimento 
acadêmico dos alunos, foi atribuição especifica da UFMT.

O currículo do curso de Licenciatura em Pedagogia Acordo Brasil/Japão, com 3.300 
horas, foi estruturado e organizado em três núcleos:

 ▶ Núcleo Fundamentos da Educação, com carga horária de 800 horas. Tratava das 
áreas de conhecimento de Estudos em EaD e Pesquisa em Educação, da Filosofia, da 
Sociologia, da Antropologia, da Psicologia e da Pedagogia da Infância; 

 ▶ Núcleo Ciências Básicas e Metodologias, com carga horária de 1.100 horas. Forma-
do pelas ciências que embasam o processo educativo como as Múltiplas Linguagens, o 
Pensamento Matemático, as Ciências Naturais e o Pensamento Geográfico e Histórico;



 ▶ Núcleo Gestão e Trabalho Pedagógico na Educação possuía carga horária de 400 
horas, constituindo-se núcleo de discussão sobre aspectos institucionais, organizacio-
nais e da dinâmica do trabalho educativo, bem como dos elementos que possibilita-
riam o trabalho pedagógico. 

Por fim, as Atividades Acadêmicas Científico-culturais com 100 horas, as denominadas 
Práticas Educativas e Seminários Temáticos I, II, III e IV totalizavam 400 horas, Atividades 
de Ensino/Estágio I, II e III com 400 horas e o Acompanhamento do Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC) de 100 horas. 

A estruturação do trabalho pedagógico no ambiente foi antecedida pelo trabalho da 
equipe de professores, que elaborava o material didático impresso e os guias didáticos das 
áreas de conhecimento. Depois disso, os orientadores acadêmicos passavam por processo 
de formação em que eram discutidos conteúdos e formas de encaminhamento da área. 
Após consenso das equipes de professores e orientadores, os guias seguiam para a equipe 
tecnológica. Esta fase consistia na interação entre a equipe pedagógica e a equipe técnica. 
Esses profissionais trabalhavam com as atividades discutidas e encaminhadas pela equipe 
pedagógica. Os procedimentos usuais, ao menos no curso em pauta, consistiam na orien-
tação dos professores especialistas à equipe de apoio tecnológico, que se reuniam para 
propor alternativas que contemplassem a proposta pedagógica e didática. Muitos foram 
os momentos em que o uso de determinados recursos foi abolido ou destacado a depender 
do trabalho entre equipe de apoio tecnológico, professores e orientadores acadêmicos.

Concomitante ao trabalho das áreas de conhecimento no Moodle, os encontros pre-
senciais foram efetivados ou por videoconferência ou em encontros entre alunos, profes-
sores e orientadores acadêmicos no Japão. Todo o trabalho de orientação dos alunos na 
consecução das Práticas Educativas e Seminários Temáticos I, II, III e IV e Práticas Pedagó-
gicas e Ensino I, II e III se deu via Moodle, aspecto que impôs afinidade entre equipe técnica 
e pedagógica. Esse foi um fator preponderante nas relações estabelecidas entre elas. 

Vale lembrar que os encontros presenciais por videoconferência duravam 10 horas. 
Por três horas os alunos permaneciam com os professores da UFMT e as outras sete com 
professores da Universidade Tokai, em atividades face a face, relacionadas à “japanologia”1 
– assuntos afetos aos conteúdos trabalhados no curso e o idioma japonês. No encontro 
presencial/regional ao final de cada semestre, os professores da UFMT atendiam aos alu-
nos nos polos em solo japonês.

No caso do curso em pauta, e com base em informações obtidas pelos orientadores e 
professores, foi estimado trabalho no e com o Moodle entre 20 e 25 horas distribuídas ao 
longo de uma semana, com acesso diário ao ambiente. Embora com espaço físico especí-
fico de trabalho na UFMT, a maior parte dos acessos teve origem nas residências desses 

1 Conforme acordo estabelecido com a Universidade Tokai, as horas trabalhadas com a “japanologia” 
foram certificadas por esta instituição, de modo a compor parte das “atividades científico-culturais”, 
necessárias para integralização curricular do curso. 



profissionais. O espaço institucional foi utilizado, preferencialmente, para a formação e 
reuniões pedagógicas, mesmo contando com computadores em número suficiente cada 
um dos profissionais envolvidos na formação. 

Os alunos do curso, por sua vez, evidenciavam conjunto muito diverso tanto com 
relação a naturalidade, faixa etária, formação anterior, condições de trabalho, acesso e 
familiaridade no uso das tecnologias da informação e comunicação (TIC). 

Aproximadamente 70% dos alunos eram professores de escolas brasileiras. Os demais 
estavam distribuídos entre os que atuavam em escolas japonesas, trabalhando como “me-
diadores culturais” junto a crianças brasileiras com dificuldades para seguir os estudos no 
sistema escolar japonês, profissionais que atuavam em organizações não governamentais 
e estrangeiros que trabalhavam nesses espaços2. Quase 60% deles já possuíam diploma 
de nível superior, com formações que variavam das engenharias, ciências da saúde e bio-
lógicas, e um número pequeno de licenciados, outros, que não pedagogos.

A maior parte, em razão da situação de migrante e com o propósito de manter contato 
com familiares no Brasil, já tinha bastante familiaridade com o uso das TIC. Fator que in-
fluenciou muito a maneira pela qual o trabalho no Moodle foi desenvolvido no curso: com 
participação intensa dos alunos.

O curso de Pedagogia Acordo Brasil/Japão teve especificidades ainda com relação à 
instalação de seus polos presenciais. Foram instalados seis polos para os encontros presen-
ciais que ocorriam segundo calendário que estava disponível em página própria do curso. 
Estes encontros ocorriam em datas previamente estabelecidas compreendendo videocon-
ferência com os professores da UFMT e encontro com professores da Universidade Tokai 
para trabalhar com a “japanologia”, como antes mencionado. Os denominados encontros 
presenciais por polo ocorriam em seis locais diferentes, tendo sido selecionados em razão 
de maior proximidade dos alunos. Assim, nas datas estabelecidas em calendário para os 
nove semestres do curso, os alunos se reuniam em Chino, Hikone, Kani, Ota, Hamamatsu 
e Nagoia. Os locais em que ocorriam os encontros presenciais consistiam em espaços 
ou cedidos por centros multiculturais ou instituições educativas. Os encontros de Chino 
ocorriam em escola de Ensino Médio do Grupo Tokai, o de Hikone em espaço cedido pela 
Universidade de Chiga, em Kani os alunos frequentam um centro multicultural – FREVIA 
– que atendia a estrangeiros, em Nagoia o espaço foi cedido pela JAICA e em Hamamatsu 
trabalhou-se em um centro de eventos – Hall Center. Esses espaços possuíam serviços de 
comunicação e equipamentos de videoconferência, além do mobiliário necessário para os 
alunos. Para os chamados encontros regionais que ocorriam duas vezes ao ano – junho e 
dezembro – os alunos frequentavam os espaços de Ota, Hamamatsu e Nagoia apenas, 
isso em razão do sistema de transportes que facilitava a locomoção para tais localidades.

Além dos espaços dedicados aos encontros presenciais e para atendimento face a 
face com os coordenadores locais e com os professores nos encontros regionais, também 

2 Eram dez alunos estrangeiros: entre japoneses, peruanos, paraguaios, bolivianos e argentinos, todos 
fluentes no idioma português. 



a Universidade Tokai se prontificou a ceder espaços em seu campus Shonan, situado em 
Hiratsuka, que abrigava também a Coordenação Geral do curso no Japão.

Nos polos, os alunos tinham acesso à bibliografia específica do curso adquirida pela 
UFMT e enviada ao Japão, também disposição de espaços para estudos individuais ou em 
grupo, além de acesso a computadores ligados à internet.

O serviço de Orientação Acadêmica foi realizado por corpo de profissionais sediados 
na UFMT, segundo informação antes mencionada. Por conta da dificuldade em se ter 
profissionais devidamente qualificados e bilíngues no Japão, houve impossibilidade de se 
contratar orientadores para apoio presencial, toda a orientação foi realizada a distância, 
excetuando os dias que antecedem os encontros regionais, quando os professores e orien-
tadores acadêmicos da UFMT se deslocavam até o Japão. Também nos polos os alunos 
tinham contato com os coordenadores locais que cuidavam da logística do curso.

A disponibilidade de diferentes espaços, com diferentes características, tinha sen-
tido de ser como iniciativa para que os alunos do curso pudessem se relacionar com as 
populações locais. As escolas brasileiras eram bastante isoladas das comunidades que as 
circundavam, estabelecendo poucos contatos com outras escolas e a comunidade japone-
sa. A ideia foi a de buscar maior aproximação dos alunos com instituições/pessoas locais, 
sobretudo por meio da frequência em espaços multiculturais. Daí as parcerias instituídas. 
A interveniência da Universidade Tokai foi fundamental para tanto.

Na realização dos estágios os alunos optaram para os efetivar em escolas brasileiras 
ou japonesas. Isso redundou num rico material de observação e propostas de intervenções 
nas áreas de conhecimento que compunham o curso. Da mesma maneira que com relação 
aos espaços para constituição dos polos presenciais, a Universidade Tokai teve, por meio 
da coordenação ali sediada, papel ativo na consecução dessa atividade de formação. 
Pelas características do sistema educacional japonês, bem como das peculiaridades das 
escolas brasileiras, a parceria com uma instituição de ensino superior japonesa concorreu 
na chancela para a cessão dos espaços escolares quando dos estágios. Em muitos casos a 
proposta/estágio foi discutida, avaliada e aprovada pelas direções dos estabelecimentos, 
apoiando também maior aproximação dos alunos do curso com realidades, contextos e 
situações pouco conhecidas, mas cuja viabilização em termos do trabalho da formação 
acabou por compor laços e novas experiências de docência.

Da mesma maneira que os alunos do curso de Licenciatura em Pedagogia, os profes-
sores que dele participaram construíram experiências, vivências e cotidianos que trans-
cenderam o trabalho da formação como o conhecemos. É, pois, nesses novos contextos 
que o livro se conforma. Aqui são trazidos os relatos sobre uma experiência em que mais 
aprendemos que ensinamos...

O livro está organizado na forma de capítulos que expressam as experiências dos 
professores especialistas que acompanharam orientadores acadêmicos e alunos. Os rela-
tos estão pautados na proposição do material didático, na organização das disciplinas no 
Moodle e no acompanhamento dos alunos. A ordem dos capítulos é cronológica, os relatos 
são apresentados segundo sequência de apresentação/desenvolvimento das disciplinas 
que foram trabalhadas na forma modular. Nem todos os professores especialistas que 



participaram da formação se fizeram presentes na composição do livro. Sabemos o quanto 
de trabalho temos realizado em nossas instituições, muitas vezes, como foi agora, não há 
tempo suficiente nos prazos estabelecidos para uma produção acadêmica nos cotidianos 
sobrecarregados. Temos aqui então o conjunto de um possível, relatos mais comedidos, 
mais acadêmicos, mais apaixonados, pungentes... Ou melhor: como se faz e se realiza uma 
experiência de formação!!!

Importante destacar que o presente trabalho teve financiamento do Banco do Brasil 
(um dos financiadores do projeto junto com o MEC) e do PROCAD NF/171/2009 – CAPES. 
O PROCAD aqui mencionado tem como um de seus objetivos evidenciar experiências de 
formação de professores em contextos diversos daqueles mais tradicionais, daí então a 
consecução do ebook como expressão deste objetivo. 

Katia Morosov Alonso
Coordenadora do curso de Licenciatura 

em Pedagogia Acordo Brasil/Japão
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No começo (de) uma aventura

Em 1992, os cursos de Licenciatura da Universidade Federal de Mato Grosso foram 
desafiados pela reitoria e pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso a pen-
sarem a possibilidade de oferecer formação a professores “leigos”, sem titulação em nível 
superior, por meio da modalidade a distância.

Ao longo de acaloradas discussões foi crescendo a crença nesta possibilidade, o grupo 
foi se fortalecendo e empreendeu o desafio de elaborar uma proposta de formação de 
professores na modalidade a distância. Disso tudo nasceu o Núcleo de Educação Aberta 
e a Distância (NEAD), 1993.

Quando, finalmente, em 1994, o projeto pedagógico estava desenhado e as condi-
ções básicas para empreender a oferta de um curso a distância estavam postas, cresceu 
a angústia dos envolvidos: “E agora? Os estudantes estão preparados para estudar sem 
a presença física do professor? Estes estudantes que são professores de sala de aula irão 
acreditar que poderão aprender sem frequentar uma sala de aula? O que poderia ser feito 
para minimizar esta angústia?”.

Durante o processo de construção da proposta pedagógica, os especialistas das dife-
rentes áreas que compõem o currículo do curso foram reunidos para discutir a produção 
do material didático impresso. Naquele momento não estava presente esta angústia, não 
havia sido ainda proposta uma estratégia para preparar os estudantes para uma nova 
modalidade de estudo, antes do início do curso. Afinal, eram professores, aliás, professo-
ras (99,9% dos estudantes matriculados), com anos e anos de experiência no magistério 
ou exercendo outras funções pedagógicas na escola, foram estudantes na modalidade 
presencial ao longo da vida, necessitaríamos prepará-los para o estudo, não saberiam o 
significado de voltar a estudar?

À medida que as discussões avançavam, algumas preocupações começaram a tomar 
conta da equipe e dos orientadores acadêmicos5 em processo de formação, para atuar na 
modalidade e no curso. Conhecíamos o perfil dos estudantes que iriam fazer o curso, pois 
há uma década a maioria dos implicados na proposta vinha atuando, no período das férias, 
em cursos de extensão e de graduação nos municípios mais interioranos do estado. Como 
apoiar esses estudantes em sua caminhada?

3 Professor aposentado UFMT; coordenador residente do Programa de Apoio à Expansão da Educação 
Superior a Distância na República de Moçambique – UAB/CAPES (2011-2013).

4 Docente da UFMT/DEOE/NEAD/UAB; Doutoranda em Educação e Comunicação – UFSC.
5 Nos cursos oferecidos pelo NEAD/UFMT, desde 1994, os tutores são chamados de Orientadores acadê-

micos, pois sua função e intervenção vão além do que costuma realizar um tutor nos cursos a distância.
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O fato de serem adultos e profissionais do ato de ensinar, de terem uma trajetória de 
estudantes, isso era garantia de hábitos eficazes de estudo, de terem desenvolvido méto-
do de estudo eficiente? Suas habilidades de leitura e escrita eram suficientes para o estudo 
do material didático proposto no curso, cuja exigência de compreensão e interpretação era 
mais complexa do que a dos livros didáticos utilizados na escola, muitas vezes os únicos 
livros a que tinham acesso?

Os resultados dos Exames Vestibulares, realizados para que pudessem ingressar no 
curso de Pedagogia, tanto na sede, em Cuiabá, quanto no interior do estado (no período 
de férias escolares) traziam dados que justificavam essa preocupação. A maioria dos can-
didatos apresentava desempenho baixíssimo em redação e interpretação de textos. 

Além disso, tratando-se de curso oferecido na modalidade a distância, os professores, 
acostumados a cursos presenciais, iriam compreender a proposta de formação a distância 
e entrariam no clima do curso, ou sentimentos de solidão e abandono tomariam conta 
deles? Como superar preconceitos em relação a essa modalidade, presentes, certamente, 
entre os próprios estudantes e arraigados no meio educacional?

Assim, a equipe decidiu que, logo após a matrícula dos estudantes, em lugar de centrar 
esforços para realizar uma espécie de “nivelamento” desses estudantes, como é prática em 
situações como essas, seria mais oportuno e produtivo, ao longo do primeiro semestre, 
criar ambiente de acolhida e de entrada no curso, propiciando-lhes momentos de encon-
tros e discussões sobre a proposta pedagógica, sobre a modalidade, sobre o sentido de 
“ser estudante” e de voltar a estudar, conhecer sua história de vida, como estudantes e 
professores, desenvolver estratégias de autoconhecimento e oficinas de leitura e produção 
de textos e elaborar um texto relatando suas memórias de estudante. 

Em 1994, então, fizemos a primeira versão dos fascículos de “A aventura de ser estu-
dante”, com essas preocupações e nos baseando na experiência de mais de uma década 
como professor da disciplina Iniciação à Metodologia Científica, na Universidade Federal 
de Mato Grosso. Ao longo desses anos, o material foi sendo revisto a partir das críticas de 
orientadores, estudantes e de aprendizagens pessoais6.

Neste texto, nos propomos a socializar o percurso que realizamos, em 2009, como 
docentes formadores e como aprendizes, com estudantes brasileiros, descendentes de 
japoneses (decasséguis), residentes no Japão e matriculados no curso de Pedagogia, mo-
dalidade a distância, oferecido pelo NEAD/UFMT.7

6 O fascículo “A aventura de ser estudante” (1994) é composto por três volumes: vol. 1 – Ser estudante; 
vol. 2 – Leitura de textos acadêmicos; vol. 3 – Os caminhos da pesquisa. Posteriormente, em 2005, o 
título foi modificado para “Estudar a distância: uma aventura acadêmica”.

7 Projeto resultado do Acordo Brasil/Japão, uma solicitação do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
à Secretaria de Educação da Distância do MEC. A UFMT, pela longa experiência reconhecida do NEAD 
na formação de professores na modalidade a distância, foi convidada a elaborar e assumir este projeto 
de formação a distância de profissionais da educação que atuavam em escolas que atendiam crianças 
brasileiras, no Japão.
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1. Uma proposta para a aventura

Como professores formadores, ficamos responsáveis pela disciplina Introdução à Edu-
cação a Distância e pelo Seminário Integrador. Na verdade não tinha o cunho de “disciplina”, 
pois seu objetivo era propiciar a aproximação e o diálogo entre professores formadores, 
orientadores acadêmicos e estudantes do curso, a discussão sobre a proposta pedagógica, 
a autoavaliação de práticas de estudo e de leitura e desenvolver estratégias de estudo e de 
leitura para que o estudante se tornasse leitor e escritor.

Dentre os temas presentes no material didático desta disciplina, destacamos: os sen-
tidos de ser estudante a distância, autoconhecimento, hábitos de estudo, estratégias de 
estudo, registros das leituras, planejamento dos estudos, estudo em grupo, avaliação da 
caminhada, orientações para a elaboração das memórias de estudante e a organização do 
Seminário Integrador.

Foi um momento de incursão no material didático impresso do curso (fascículo)8, na 
plataforma de ensino9, seus multimeios e formas de uso pedagógico no contexto do curso 
para postagem de atividades, aprendizagem pessoal, colaboração, interação, interativida-
de e mediação. Este momento inicial requereu a atenção dos professores formadores no 
sentido do acompanhamento da mediação entre orientadores e acadêmicos, envolvendo 
questões relacionadas aos temas em estudo, mas também a questões operacionais.

Ao iniciar as discussões, orientamos os estudantes quanto à importância de prestar 
atenção aos objetivos de aprendizagem contidos no Guia de Estudo, para compreender o 
que deveriam ter domínio ao término do processo de ensino-aprendizagem, que envolve 
o estudo e a realização das atividades propostas no material e na plataforma de ensino, 
bem como pela interação e diálogo com os orientadores, os professores formadores, a 
coordenação pedagógica, a equipe técnica e administrativa e com os colegas de curso. E, 
ainda, sobre a necessidade de compreender o Guia de Estudo das disciplinas como tem-
poralizador e orientador das atividades semanais (de processo) e das atividades avaliativas 
no final das disciplinas, favorecendo a realização do estudo e das atividades dentro dos 
tempos previstos.

8 Fascículo: do latim, com o sentido de “feixe”, algo composto por diferentes “gravetos”, que, no entanto, 
faz um todo firme e compacto. Transmite a ideia de reunir determinado conteúdo em unidades temáti-
cas interligadas, formando um todo. Neste sentido, o fascículo apresenta e discute determinada temáti-
ca, sem a necessária dependência de temas tratados em outros fascículos. Assim, em determinado cur-
so ou área de conhecimento, não há necessidade, por parte do estudante, de realizar leitura sequencial 
preestabelecida dos fascículos. Neste sentido, o currículo do curso e o material didático são organizados 
por áreas temáticas e não por disciplinas.

9 Anterior ao início destas disciplinas, os estudantes receberam capacitação presencial no Japão, sobre a 
plataforma Moodle. Foi realizada pela equipe de tecnologia da UFMT, com o objetivo de apresentar a 
plataforma de ensino do curso e explorar cada uma de suas ferramentas/meios de comunicação assín-
crona e síncrona, como web mail, lista de discussão, fórum, chat, blog, web conferência, wiki, comparti-
lhamento de arquivo, diretórios, videoconferência e outros.
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O processo de formação se deu em rede, assim, professores, orientadores e estu-
dantes formaram e se formaram mutuamente. O texto-base do curso (fascículo) foi o 
ponto de partida deste processo. A ele fomos acrescentando, ao longo do percurso, 
outras leituras, vídeos, filmes, muitas vezes sugeridos por orientadores e estudantes, e 
que foram disponibilizadas na plataforma de ensino, como uma grande biblioteca com 
acervo virtual variado. A interação e a participação dos envolvidos se deram de forma 
ativa e efetiva durante o processo, condição fundamental para que o estudante obtivesse 
êxito no curso.

Ao tratar de concepções e modelos de EaD construídos historicamente e a concepção 
que embasa a proposta do curso, os acadêmicos foram instigados a refletir sobre o sen-
tido de ser estudante em um curso nesta modalidade, com apoio da leitura do material 
didático do curso, construindo mapas conceituais sobre as primeiras impressões, sentidos 
e compreensões. 

Os alunos foram convidados também a refletir sobre seu passado de estudantes, sua 
trajetória escolar e, a partir deste olhar para o passado, a iniciar a elaboração de suas 
memórias de estudante. O objetivo era exercitar o autoconhecimento, a motivação, 
identificar habilidades pessoais, hábitos de estudo, modos pelos quais aprendem e buscar 
estratégias produtivas de estudo como possibilidade para desenvolver um método próprio 
de estudo e superar possíveis dificuldades. 

Depoimentos de estudantes indicam que a proposta os provocava nesta direção:

Neste momento já sinto a diferença que essa disciplina tem feito em minha vida, 
quanta mudança! A cada dia reconheço que esta disciplina tem mesmo que es-
tar presente o todo tempo no curso [...] me sinto como se estivesse aprendendo 
a andar, assim como uma criança que dá seus primeiros passos [...] neste curso 
o importante é estarmos dispostos a recomeçar sempre que possível e incor-
porar as informações recebidas, têm sido descobertas [...] estou aprendendo a 
estabelecer disciplina, horários [...] reorganizando minha vida estudantil. Tenho 
feito isso com ajuda dos nossos orientadores e professores e também procura-
do estar em contato com outros estudantes para trocar experiências [...] tenho 
certeza que mudar hábitos [...] tem sido o maior desafio, mas não há conquistas 
sem luta. (Carmélia de Paula Oliveira, Japão, 2009)

Sigo em busca do autoconhecimento para construir um planejamento mais 
satisfatório. Pretendo aperfeiçoar a minha disciplina de estudos seguindo os 
exemplos levantados por nossos colegas, considerando as propostas do ma-
terial do curso. Reconfirmando o que já sabemos e que precisamos continuar 
praticando durante a nossa vida estudantil: escutar, ler, selecionar, escrever e 
arquivar. (Erica Massani Otani, Japão, 2009)

Neste sentido, analisamos com os estudantes que estratégias cognitivas e metacog-
nitivas podem ser praticadas e a rede de relações e de comunicação que é estabelecida 
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no curso para dar apoio ao processo de ensino-aprendizagem. Este processo foi finalizado 
com a elaboração de uma espécie de projeto de vida, para que os estudantes pudessem 
definir objetivos de vida pessoal, acadêmica e profissional, a curto, médio e longo prazo. 
Este exercício foi fundamental para que pudessem pensar sobre sua autoestima, a auto-
gestão do tempo e fazer o planejamento dos horários, dos espaços, dos materiais e das 
estratégias a serem usadas em seus estudos no curso.

Outro aspecto importante foi, num segundo momento da caminhada, o estudo so-
bre conceitos, hábitos e práticas de leitura10, bem como os processos e estratégias que 
poderiam buscar para tornar a leitura eficiente, produtiva e interativa11. Neste processo 
estavam envolvidos também, além das especificidades da leitura de textos acadêmicos, 
o planejamento da aprendizagem e o processo de registro dos estudos que envolvem a 
escuta, as anotações, a memorização, os fichamentos, os trabalhos escritos, a pesquisa, 
os trabalhos em equipe e a autoavaliação da aprendizagem12.

Como possibilidade de exercitar práticas de leitura e compartilhamento de experiên-
cias, os estudantes foram orientados a produzir fichas das leituras que vinham realizando 
no curso, por meio de resumo, esquema, ficha técnica de filme e outros, com o apoio das 
bases teóricas que deram sustentação ao ato de ler na perspectiva interacionista proposta 
no curso, levando em conta o jeito e o gosto de cada leitor. Nesse sentido, orientamos os 
estudantes também a criarem o hábito de fazer o registro do percurso de estudo em um 
caderno de campo (eletrônico), um diário de navegação, uma espécie de diário pessoal, 
para anotações, reflexões, dúvidas e questionamentos que fossem surgindo ao longo da 
“aventura de ser estudante a distância”. 

A mediação no processo de ensino-aprendizagem, realizada pela equipe de professo-
res e orientadores, possibilitou acompanhar todo o percurso realizado pelos estudantes 
no processo de estudo, orientando-os individualmente, ou em pequenos grupos virtuais, 
procurando estimulá-los frente às dificuldades, motivá-los a prosseguir os estudos e a 
ampliar as leituras extrapolando o material didático, orientando-os também em sua au-
toavaliação no processo.

10 Os estudantes responderam um questionário na plataforma de ensino que traçou o seu perfil como lei-
tor. Os resultados deste questionário foram compartilhados com os estudantes por meio de uma video-
conferência.

11 Sobre este tema os acadêmicos tiveram, além do volume 2 do fascículo “A aventura de ser Estudante 
– Leitura de Textos Acadêmicos”, outros textos complementares e uma palestra via videoconferência 
para discussão, esclarecimentos e proposições.

12 Sobre o processo de avaliação da aprendizagem destinamos um tópico específico neste texto, uma vez 
que esta discussão teve início com os estudantes nesta disciplina e se deu de forma continua durante 
todo o processo.
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2. Memórias de Estudante

Ao iniciar a disciplina, propusemos aos estudantes que o primeiro material a ser estu-
dado e lido no curso seria de sua autoria. Tornar-se-iam autores, no primeiro momento do 
curso, para depois se debruçarem sobre textos de outros autores estabelecendo o diálogo 
com eles.

Convidamos, então, os estudantes a abrirem o baú das suas lembranças, para produzir 
suas “memórias de estudante”, do jeito que quisessem, por escrito, com desenhos, em 
forma de poesia, de peça teatral, em vídeo. Uma produção ao seu estilo, à sua maneira de 
ser, de pensar, de se manifestar, sem preocupação com regras, com limites, com censuras. 
Mas,

— O que é uma memória? – perguntou Guilherme Augusto. 
Ele vivia fazendo perguntas.
— É algo de que você se lembre – respondeu o pai [...]
Ele procurou o Sr. Cervantes, que lhe contava histórias arrepiantes.
— O que é uma memória? – perguntou.
— Algo bem antigo, meu caro, algo bem antigo.
Ele procurou o Sr. Valdemar, que adorava remar.
— O que é uma memória? – perguntou.
— Algo que o faz chorar, meu menino, algo que o faz chorar.
Ele procurou o Sr. Mandala, que andava com uma bengala.
— O que é uma memória? – perguntou.
— Algo que o faz rir, meu querido, algo que o faz rir.
Ele procurou o Sr. Possante, que tinha uma voz de gigante.
— O que é uma memória? – perguntou.
— Algo que vale ouro, meu jovem, algo que vale ouro.
(Men Fox. Guilherme Augusto Araújo Fernandes, 1995)

Então, se memória é algo “que se lembre, antigo, que faz chorar, que faz rir e que vale 
ouro”, deve ser muito importante! Assim propusemos aos estudantes que escrevessem sua 
história, sua biografia, o registro da vida pessoal como estudante. 

A partir da pergunta “Que lembranças foram mais marcantes no seu percurso esco-
lar?”, os estudantes iniciaram a construção de uma espécie de linha do tempo da vida13, 
com os períodos e fatos mais importantes que vinham à memória. Fornecemos também 
algumas pistas:

13 A construção de uma cronologia ou linha do tempo, segundo Lopez (2008, p. 19), possibilita “fazer esco-
lhas e selecionar o que quer contar e registrar, revelando os marcos, as rupturas, as escolhas”.
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 ✓ Como foi sua trajetória escolar?
 ✓ Que lembranças ficaram na memória, que foram 
marcantes sobre a escola, colegas e professores?

 ✓ O que o/a agradou e desagradou? O que foi bom e ruim? 
 ✓ Que disciplinas e que tipo de professores lhe agradavam ou desagradavam?
 ✓ Como você era como estudante? 
 ✓ Qual era a “pedagogia” da sua escola? Que valores, 
concepções e práticas eram “aprovados”?

 ✓ Em que contexto político e educacional você vivenciou essa experiência?
 ✓ Que expectativas você tem para este curso, na modalidade a distância?

A partir dessas “pistas”, o estudante abriu o baú no qual tinha guardado – há muitos 
anos – seus primeiros cadernos de escola, boletins, fotos, diários. À medida que ia reti-
rando do baú o seu passado, lembranças de sua trajetória escolar, dos professores, dos 
colegas, das aprendizagens, das experiências, dos medos, dos sucessos, dos sonhos, iam 
se reavivando, ganhando força e despertando os mais diferentes sentimentos. 

A aventura ultrapassa somente conhecer, mas evidencia um exercício paciente 
e impaciente de quem não pretende tudo simultaneamente, que percebe e é 
consciente de que o processo é uma sucessão de angústias e de alegrias, de 
lágrimas e sorrisos, de incertezas e segurança, como também de introspecção 
tímida ao arriscado voo da liberdade. (FREIRE, 1993)

Mas nem sempre as lembranças guardadas no baú são detentoras de toda nossa his-
tória. Assim, foi necessário que os estudantes entrassem em contato com pais, avós, tios 
e tias, irmãos, colegas e até com professores da época que ajudaram a buscar no fundo do 
baú memórias de fatos passados, vividos na infância e esquecidos. 

Após terem encontrado as primeiras pistas que lhes dava elementos para a constru-
ção das memórias, os primeiros parágrafos começaram a ganhar vida, os textos foram 
tomando características diversas, estilos diferentes – da narrativa à poética –, misturando 
real e imaginário, relatos representados pelo discurso de experiências vividas e situadas 
no tempo social e histórico.

A (re)construção do [...] passado é seletiva; faço-o a partir do presente, pois é 
este que me aponta o que é importante e o que não é; não descrevo, pois; inter-
preto. [...] Conto o passado [...] não propriamente em função do ponto de che-
gada (não “cheguei” ainda, bem o sei), mas em função do ponto em que agora 
estou. (SOARES, 2001, p. 40-41)

O que importava naquele momento era a abundância na escrita, era deixar fluir as me-
mórias, se (re)descobrir, sem preocupar-se com estilos e regras, sem censura do orientador, 
do professor formador ou de si mesmo:
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Estou na fase de me redescobrir e pensar em minhas memórias de estudante, 
isso tem me mostrado que com o passar dos anos mudei minha maneira de es-
tudar [...] sei que “decoreba” – que era comum naquela época – já não é mais o 
meu estilo de aprendizagem. (Eliza Yuka Sato, Japão, 2009)

Numa segunda etapa os estudantes foram estimulados a dar consistência e densidade 
à produção escrita das memórias. Era o momento de dar recheio à escrita. Novamente foi 
necessário continuar remexendo o velho e grande baú das memórias. Oferecemos outras 
pistas para a busca de recordações, pois por meio delas poderiam mais bem compreender 
o presente e se conhecerem:

 ✓ Como você era como estudante? 
 ✓ Como estudava e como aprendia?
 ✓ Como eram as práticas escolares de modo geral?
 ✓ De que modo pode relacionar os fatos da sua vida com os 
acontecimentos sociais, econômicos e culturais da época?

 ✓ Agora que está iniciando este curso, quais as 
descobertas, as surpresas, as frustrações? 

 ✓ Quais as expectativas em relação à continuidade 
dos estudos, na modalidade a distância? 

 ✓ Que filmes, livros e músicas estão contribuindo 
para a compreensão deste processo? 

 ✓ Que relações pode estabelecer com suas Memórias de Estudante?

A partir dessas ampliações, surgiram também lembranças acerca das conquistas, di-
ficuldades, fatos históricos, políticos e sociais importantes naquele contexto. Sugerimos 
também a inserção de elementos advindos de fontes documentais como trechos (digitali-
zados) de documentos escolares, cadernos, diários, imagens, fotografias e outros aspectos 
estéticos para enriquecer ainda mais a produção escrita.

[...] dentro de uma toca que chamo ‘lugar de ser inútil’ [...] descubro memórias 
fósseis. Osso de urubu, etc. Faço escavações [...] Arrumo versos, frases, dese-
nho bonecos. Leio a bíblia, dicionários, às vezes percorro séculos para descobrir 
o primeiro esgar de uma palavra. E gosto de ouvir e ler “vozes da origem”. Gos-
to de coisas que começam assim: antigamente [...] Essas leituras me ajudam a 
explorar os mistérios irracionais [...] na ponta de meu lápis tem um nascimento. 
(BARROS, 1996)

Não importava o estilo da produção escrita, em prosa ou em verso. O que importava 
era a beleza e a maneira singular em que as recordações de infância, adolescência e de 
vida adulta fluíam no texto, entremeando lembranças de família com as da escola, da vida 
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profissional e da chegada à universidade. Em seguida, foi o momento de dar um nome, um 
título14, dar forma ao texto, organizar a capa, dividir o texto em tópicos, enfim, inventar, 
criar e re-criar as próprias memórias.

14 Alguns títulos das memórias de estudante foram: Um reencontro com minhas memórias, Pedaços de 
tempo... Pedaços de vida, Meu percurso como eterna aluna de Japonês: em três fases, Um trem de re-
cordações, Palavras vividas, Tocando em frente, Passos iniciais para um intrigante mundo cosmopolita, 
Eternamente estudante, Um mosaico de lembranças, O Clube de Ciências: um pouco antes e um pouco 
depois, Resgatando a minha identidade, Arquivo PMR, Relembrar para seguir...

Fotos 1: Capas de Memórias de Estudante
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As produções textuais foram surpreendentes e ricas em nuances e singularidades pró-
prias das histórias de vida e da vida escolar de cada estudante. Os próprios estudantes se 
surpreenderam com o resultado, ficaram entusiasmados com sua primeira obra no curso:

Eu sozinho menino entre mangueiras 
lia a história de Robinson Crusoé, 
comprida história que não acaba mais (...)
Minha mãe ficava sentada cosendo 
olhando para mim (...)
Lá longe meu pai campeava 
no mato sem fim da fazenda.
E eu não sabia que minha história 
era mais bonita que a de Robinson Crusoé.
(Carlos Drummond de Andrade, “Infância”)

O formato físico também trouxe uma diversidade de formatos, organizado com capa 
e ornamentos em formato artesanal, ou impresso, ou encadernado, ou em forma de 
livro, ou diário, ou fichário, ou jornal ou em outro formato qualquer, complementando 
com amostra de fotografias, objetos escolares, cadernos, livros da época, brinquedos e 
outros artefatos. 

Fotos 2: Estrutura e forma textual (em Japonês e Português) das Memórias de Estudante
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As memórias escritas trouxeram temas interessantes: o nascimento, a vida em famí-
lia, aspectos sociais e econômicos que motivaram a mudança do Brasil para o Japão, a 
distância e a saudade da família e dos amigos brasileiros, pessoas significativas, amigos e 
vizinhos, o papel da família, os sonhos, as realizações pessoais e profissionais, as diferen-
ças culturais entre Brasil e Japão, as dificuldades e os sofrimentos vividos por abraçarem a 
oportunidade de viver e trabalhar no Japão, as aprendizagens com uma cultura tão diversa 
da brasileira, o desafio de aprender a língua japonesa, o problema do reconhecimento do 
profissional da educação no contexto japonês, a postura diante da opção profissional, o 
desafio da escola brasileira no Japão.

Na trajetória escolar, as memórias de estudante acenaram o que representava ser 
professor numa escola (alguns atuando em escolas japonesas, mas a maioria em escolas 
que atendiam estudantes filhos de brasileiros descendentes de japoneses), os modos de 
ensinar, os tipos de escola (grupo escolar, escola primária, escola estadual de primeiro e 
segundo grau), os métodos de alfabetização, as cartilhas, as feiras de ciências, as apresen-
tações cívicas e culturais, as gincanas esportivas, a merenda escolar, o material didático, a 
disciplina, os castigos, o uniforme, as clássicas redações de início de ano, as obras literárias 
infantojuvenis (romances, histórias e poesia), os cursos de formação realizados e as expec-
tativas em relação à formação no curso de Pedagogia, na modalidade a distância, como 
um desafio importante para aquela nova etapa de suas vidas.

Outros temas apareceram de modo singular em cada narrativa, como as músicas de 
infância, as brincadeiras e os brinquedos de menina e menino (gênero), os bichos de esti-
mação, os programas de TV, o folclore, as festas religiosas, as crenças, a gastronomia, a 
moda, a arte (música, dança, teatro, cinema), as tecnologias.

Mas é preciso lembrar que o processo de composição das memórias é marcado tam-
bém pelos esquecimentos, por lacunas e por silêncios propositais. 

Finalmente, após quatro meses de produção, chegou o momento do encontro dos es-
tudantes nos polos com a realização do Seminário Integrador15. Estudantes e professores 
formadores e orientadores finalmente se encontrariam fisicamente, pois até o momento 
os encontros tinham acontecido a distância via plataforma de ensino e videoconferências. 
Suas memórias seriam expostas, se tornariam públicas.

15 O Seminário Integrador foi coordenado pela equipe de professores das áreas de Introdução à EaD e 
de Antropologia. Foi realizado presencialmente nos polos de Hamamatsu (73 estudantes), Nagoia (132 
estudantes) e Ota (94 estudantes) presentes no seminário. A programação previu, no primeiro dia, en-
contros com pequenos grupos para organização das apresentações e uma avaliação do semestre; no 
segundo dia, abertura oficial, palestra de um dos professores formadores, apresentação do Perfil dos 
Estudantes do curso (por polo), socialização e apresentação das memórias e avaliação do Seminário.
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Foram dois dias de convivência, de integração dos estudantes e de socialização das 
memórias16. Houve momentos de encontros individuais17 entre os estudantes para se 
conhecer, uma vez que era o primeiro encontro coletivo presencial do curso e conversar 
com o colega sobre suas memórias. Enquanto isso, os estudantes ouviam e cantarolavam 
a música de Marisa Monte “Eu não sou da sua rua”: “Eu não sou da sua rua, não sou o seu 
vizinho. Eu moro muito longe, sozinho. Estou aqui de passagem [...]. Eu não falo a sua 
língua, minha vida é diferente da sua”18.

16 A socialização das memórias foi feita individualmente ou em equipe, sendo o tempo de dez minutos 
para a apresentação individual e até trinta minutos para a apresentação em equipe. As modalidades 
de apresentação sugeridas na proposta do seminário foram: 1. Comunicação Oral – relatos, depoimen-
tos, poesia, paródia, música; 2. Artes Cênicas – dramatização, teatro; 3. Vídeos, Blogs; 4. PowerPoint; 5. 
Pôster, painéis, dentre outros. Além destas sugestões, contamos com a criatividade dos estudantes que 
compuseram entre eles banda de música, links de sites e fotografias no Orkut, dentre outros.

17 Para que fosse possível alguém falar individualmente com ele sobre suas memórias e vice-versa, por 
tratar-se de um número muito elevado de estudantes, sugerimos que cada um pegasse aleatoriamen-
te uma memória na exposição, para ler e depois conversar com este colega. A procura pelo autor das 
memórias foi muito interessante e significativa para os estudantes que se sentiram contemplados pelas 
trocas e interações.

18 “Eu não sou da sua rua”, de Arnaldo Antunes e Branco Mello, gravada por Marisa Monte no CD “Mais” 
(EMI, 1991).

Fotos 3: Momentos de conversa entre estudantes sobre as Memórias
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Houve depoimento de estudante que, ao receber o colega com suas memórias nas 
mãos para conversar, já estava chorando de emoção, pois sabia que ali estavam mais do 
que algumas linhas escritas. Naquelas linhas estava sua história de vida, de estudante e 
de profissional. Era o momento de compartilhar sua história com a de outros sujeitos, de 
se conhecerem como estudantes e como pessoas, de compartilharem angústias, medos, 
sonhos, expectativas, realizações. 

A partir dali, as histórias se tornaram públicas, o baú deixou de ser algo pessoal, estava 
aberto para quem quisesse “remexer” em sua vida e desvelar segredos escondidos a sete 
chaves durante muito tempo. Isso aconteceu no momento coletivo, quando estudantes 
espontaneamente foram se apresentando e relatando suas memórias. Foi um momento 
muito emocionado e emocionante para os estudantes e professores formadores.

Fotos 4: Apresentação coletiva das Memórias de Estudante
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Ao chegarmos ao final desta primeira etapa do curso, percebemos que havia sido pos-
sível desenhar alguns mapas e cartografias, que apontavam possíveis percursos. Assim, 
novas pistas foram oferecidas pelos professores formadores aos estudantes ao final do 
Seminário Integrador:

 ✓ Qual foi o objetivo da proposta desta disciplina no início do curso? 
 ✓ Por que “estudar a distância: uma aventura acadêmica”? 
 ✓ Que sentidos foram atribuídos à proposta pedagógica do curso? 
 ✓ Qual é o papel da equipe que dá apoio nesta caminhada? 
 ✓ Quais os sentidos de voltar a estudar? Está sendo significativo?
 ✓ Há decisões a tomar?

As respostas não foram imediatas, possivelmente foram produzidas com o tempo, ao 
longo do curso, pois como diz Clarice Lispector:

Mude, mas comece a mudar devagar
Porque a direção é mais importante que a velocidade.
Você certamente conhecerá coisas melhores
E coisas piores do que as já conhecidas,
Mas não é isso que importa.
O mais importante é a mudança,
O movimento, o dinamismo, a energia.
(LISPECTOR, 2012)

3. Processos avaliativos

O acompanhamento e a avaliação da aprendizagem da disciplina19 foram realizados 
por meio da interação diária na plataforma de ensino do curso, com mediação e retorno 
diário às atividades de aprendizagem. Naquele primeiro momento havia a preocupação 
com o processo formativo de todo o grupo envolvido (professores, orientadores e es-
tudantes), no sentido de garantir o acompanhamento e buscar a qualidade textual das 
mensagens sem, contudo, perder a característica de dialogicidade, da aproximação e da 
flexibilidade da linguagem.

19 Este momento da avaliação do desempenho do estudante na caminhada é denominado no curso de 
Meio I de Avaliação e consiste em: leitura do fascículo; realização das atividades de autoavaliação; parti-
cipação nas discussões durante os fóruns, chats, videoconferências; e atividades enviadas na plataforma 
de ensino.
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As atividades semanais foram propostas de acordo com as discussões presentes no 
próprio material, relacionadas aos temas do fascículo e instigar os estudantes à leitura 
contínua, à realização das atividades de aprendizagem e às atividades propostas na plata-
forma do curso. Para estas atividades, assim como para aquelas que eram propostas para 
finalização da disciplina, foram estabelecidos critérios para acompanhamento e avaliação, 
em consonância com o material didático, com a proposta pedagógica do curso, bem como 
com os objetivos propostos para cada atividade específica. Esclarecimentos e orientações 
pontuais às dúvidas dos estudantes, indicação de leituras complementares, proposição de 
soluções para as dificuldades do percurso e encaminhamentos foram realizados por meio 
dos fóruns de dúvida e chats.

Para mediar o estudante na compreensão do processo avaliativo no contexto do curso 
e na sua autoavaliação, propusemos meios e recursos como fóruns, bate-papo, video-
conferências. Os estudantes foram acompanhados e avaliados pelo seu envolvimento, 
participação e comunicação de suas ideias e compreensão sobre os temas em estudo, evi-
denciando sua capacidade de estabelecer relação entre as leituras básicas, filmes, vídeos, 
músicas e obras complementares. Nesse sentido, os processos avaliativos na disciplina, 
conforme proposta pedagógica do curso, contemplaram diferentes campos como o cog-
nitivo, metacognitivo, didático-pedagógico, político-social, afetivo e motivacional.

Diferente do sistema de avaliação que muitos de nós passamos quando estu-
dantes, ao frequentar esse curso percebo que a avaliação não se dá apenas no 
momento em que temos uma prova ou um trabalho. O sentido é muito mais 
amplo, é um processo de acompanhamento do desempenho de estudo dos fas-
cículos, passa pela produção escrita e pelos resultados de pesquisas feitas por 
áreas temáticas. Cada momento é um momento de avaliação: fóruns, ativida-
des, chats, interação com orientadores e colegas ou ainda dos nossos métodos 
de estudo. Um processo contínuo para que, mesmo estando num curso a dis-
tância, o aluno desenvolva a capacidade de construir seu senso crítico-reflexivo 
indispensável no ambiente profissional em que deveremos atuar. (Adriana Isa-

bel Kamiya Kuraoka, Japão, 2009)

A avaliação na educação a distância necessariamente ultrapassa o simples co-
locar à disposição do aluno que está distante materiais instrucionais e atendi-
mento pedagógico para superar a distância. É essencial a relação professor-alu-
no e estratégias institucionalmente garantidas. A avaliação necessariamente 
deve levar em conta as relações de sua estrutura com o contexto. Neste sen-
tido, diante das inúmeras variáveis de um projeto de educação a distância, a 
avaliação terá que considerar como dimensões significativas: a aprendizagem 
do aluno, o ensino ministrado a distância, os meios utilizados e sua adequada 
aplicação, o funcionamento do sistema de comunicação, materiais didáticos e 
o desempenho institucional das instâncias responsáveis pelo projeto. (Luis Van-

derley Miamoto de Jesus, Japão, 2009)
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A escrita das Memórias de Estudante20 foi proposta com o objetivo de provocar o 
estudante a escrever, pois essa é uma prática que, certamente, foi pouco exercida em sua 
trajetória escolar. Provocá-lo a colocar-se como autor de sua história e, ao mesmo tempo, 
exercitar o segundo objetivo, refletir sobre si mesmo, sobre sua maneira de se olhar e de 
olhar para o passado com o olhar do presente. Isso possibilitou o terceiro objetivo, que era 
conhecer um pouco quem eram os estudantes que estavam sob nossa orientação (como es-
tudantes que foram e suas expectativas em relação ao curso, à modalidade a distância, etc.).

Esta atividade de produção escrita foi iniciada nas primeiras semanas da disciplina e 
teve continuidade até o final do semestre. Portanto, o estudante construiu suas memórias 
no ir e vir do percurso de estudo da disciplina, com o apoio do orientador e dos professores 
formadores, pois se tratava de uma elaboração sobre a sua própria história de vida e sua 
trajetória de estudante. 

Nas memórias de estudante os acadêmicos foram avaliados pela capacidade de escrita 
e de contextualização, ou seja, pela capacidade de narrar os fatos e buscar estabelecer 
relação com o contexto (cultural, social, político e econômico) da época, bem como pela 
reflexão sobre os fatos narrados. O acadêmico foi estimulado à produção escrita, “sem 
censura”, livremente, ao seu estilo e gosto, segundo o fluxo de suas lembranças (cronoló-
gico ou não, indo e vindo, não sendo necessários introdução, desenvolvimento e conclusão 
– típicos do trabalho acadêmico). 

Portanto, na elaboração das memórias, a intervenção do orientador e do professor 
formador não se deu no sentido de corrigir o texto em sua estrutura e ortografia, ou os 
aspectos de coerência e de coesão do texto, pois estes aspectos não eram considerados 
para fins de avaliação. O que importava era a densidade de seu conteúdo, seu nível de 
“leitura” sobre a realidade vivida (contexto cultural, social, político, econômico).

De modo que, naquele momento, a intervenção se deu no sentido de estimular o 
estudante no ato do registro, provocá-lo, dar pistas, instigá-lo a estabelecer relações. Por 
isso, a leitura atenta de cada nova versão das memórias, por parte dos orientadores e 
professores formadores foi importante, para que o estudante não se acomodasse após a 
escrita de uma ou duas páginas, para que se esforçasse em remexer nas lembranças, para 
que buscasse conexões de fatos vividos como estudante, com a pedagogia da escola da-
quele tempo, com a cultura da época, com fatos da história e da política do país, e ainda, 
procurasse ilustrar sua narrativa com fotografias e documentos relacionados. 

Como uma atividade em que as singularidades e subjetividades das trajetórias de vida 
e de estudante são afloradas, o momento de socialização dos resultados no Seminário 
Integrador21 foi especial e carregado de significados para todos os envolvidos. Foi o espa-

20 Este foi considerado o segundo momento de avaliação da aprendizagem, denominado no curso de Meio 
II de Avaliação e que consiste na elaboração de sínteses, trabalhos escritos e postagem na plataforma do 
curso.

21 Esta etapa foi considerada como o Meio III de Avaliação e consistiu de encontro presencial com todos os 
acadêmicos por polo, para a exposição da versão escrita das memórias de estudante – obrigatória e a 
apresentação/socialização das memórias de estudante – opcional.
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ço em que os estudantes expuseram o trabalho escrito das memórias de estudante, com 
amostra de artefatos relacionados e socializaram os resultados individualmente ou em 
equipe, por meio de diversas modalidades, conforme sugestão da proposta do seminário 
ou escolhida pelo grupo.

O acompanhamento por parte do professor formador junto ao orientador se deu 
no sentido de ir além da formação/capacitação na área em estudo, fazendo a mediação 
constante do trabalho deste orientador junto ao estudante na plataforma de ensino, ofe-
recendo-lhe suporte pedagógico e apoio à correção das atividades em reuniões presenciais 
semanais, fornecendo material de apoio complementar (obras, artigos, filmes, leituras, 
etc.) para leitura, mantendo contato virtual diário pelo webmail da plataforma, bem como 
orientando o registro deste percurso22.

Da parte do orientador junto ao estudante se deu no sentido da iniciativa de se an-
tecipar, entrar em contato, perguntar como andava a leitura, acompanhar as atividades 
postadas na plataforma, orientar a elaboração dos trabalhos o mais próximo possível, en-
viando mensagens individuais e coletivas diariamente, realizando bate-papo ou marcando 
webconferências com pequenos grupos, para possibilitar a troca de ideias sobre o início do 
curso, sobre a leitura e sobre as atividades propostas na disciplina.

Naquela fase inicial foi imprescindível o papel tanto do professor formador quanto do 
orientador no processo de acompanhamento e avaliação da aprendizagem dos estudantes e 
do processo formativo como um todo, no sentido de concebê-los como uma rede ou teia em 
que se ensina e aprende ao mesmo tempo, e que estes processos devem ser tratados na prá-
tica, conforme proposta pedagógica do curso, como processos contínuos e indissociáveis.

Finalizando a aventura

A disciplina “Ser estudante a distância: uma aventura acadêmica” foi concebida e 
realizada como acolhida ao estudante no curso, uma espécie de “entrada”, em que foram 
servidos pratos diferentes para que degustassem um pouco de tudo, sentissem prazer em 
estarem ali participando do encontro, sem ansiedade, medos, receios. A finalidade foi rom-
per com a clássica postura do acadêmico (que se coloca em atitude passiva de esperar, de 
receber, de reproduzir), para incentivá-lo à atitude da participação, de autoria, sentindo-se 
capaz, em condições de fazer o seu percurso, sabendo que há todo um sistema de “apoio”, 
de “orientação” a seu dispor.

22 O processo de acompanhamento e avaliação da aprendizagem realizada pelo estudante durante a dis-
ciplina é registrado pelo orientador de maneira descritiva e analítica em fichas individuais. Este registro 
leva em conta o atendimento aos objetivos propostos para as atividades e os critérios definidos para a 
produção das atividades nos três momentos da avaliação (meio I, meio II e meio III).
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Por tratar-se da disciplina introdutória e também um primeiro contato do estudante 
com a proposta pedagógica do curso, além de promover o acolhimento, procuramos 
também fazer com que ele percebesse que havia uma equipe lhe dando apoio e se preo-
cupando com sua caminhada, de modo que o estudo e a discussão da proposta e da con-
cepção de avaliação da aprendizagem prevista no projeto pedagógico do curso pudessem 
ir ganhando sentido.

O material didático da disciplina não pretendeu ser uma obra teórica. O objetivo não 
era trabalhar conteúdos conceituais, a serem assimilados e avaliados, e sim provocar nos 
acadêmicos a atitude de autoconhecimento, de desenvolvimento de um método de estu-
do e de compreensão da caminhada ao longo de um curso na modalidade a distância, a 
desenvolver hábitos eficientes de leitura e habilidades na escrita. Tratava-se, portanto, de 
uma leitura muito pessoal, reflexiva, introspectiva, na mesma direção em que eles iriam 
produzir suas memórias. A intenção era que as orientações e as reflexões contidas no fas-
cículo pudessem servir de apoio ao longo do curso.

Assim, acreditamos que o trabalho contribuiu não somente para a imersão do estu-
dante no passado de sua trajetória escolar, à reflexão sobre que estudantes foram e que 
estudantes queriam ser a partir dali, levando em conta as diversificadas experiências de 
vida de cada um. Contribuiu também para descobrirem suas identidades no contexto 
sociocultural japonês, como um compósito, em que esta constituição é contínua (como 
seres humanos, estudantes, leitores, profissionais, etc.). Contribuiu, ainda, para a reflexão 
e a tomada de decisões, em especial aquelas relacionadas à “aventura de ser estudante” 
e à prática da leitura, da pesquisa e da escrita como princípios que estariam presentes no 
decorrer do curso. 
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A área de Antropologia, integrante do núcleo de estudos denominado Fundamentos 
da Educação, foi trabalhada durante o primeiro ano de funcionamento do curso de Licen-
ciatura em Pedagogia oferecido no Japão pelo Núcleo de Educação Aberta e a Distância 
(NEAD) da UFMT.

Através de discussões suscitadas pela área de Antropologia, no segundo semestre de 
2009, procuramos estimular entre os participantes do curso a elaboração e a colocação em 
prática de várias formas alternativas de “olhar” as coisas do mundo e das pessoas, sugerin-
do que o desenvolvimento desses múltiplos olhares poderia ser articulado às práticas dos 
futuros professores no universo da educação, fossem elas exercidas no Japão, no Brasil ou 
em qualquer outra parte do mundo. A alteridade e a diversidade constituíram os conceitos 
centrais que permearam as atividades propostas.

O trabalho com esta área do conhecimento no contexto de um curso de Pedagogia, 
que contava com estudantes brasileiros residentes e trabalhadores em diversas cidades ja-
ponesas, contém aspectos que nos permitem avaliá-lo como uma “experiência marcante”, 
passados três anos de sua realização.

Entendemos e empregamos a expressão “experiência marcante” em referência às coi-
sas que nos aconteceram durante o processo de preparação e participação efetiva no curso 
e que, ao nos acontecerem, contribuíram para nos formar e, também, para nos transfor-
mar. Através desta percepção, procuraremos agregar à descrição das vivências no Japão a 
apresentação de nossas experiências como participantes do curso de Pedagogia. De acordo 
com Larrosa (2002, p. 21), experiência não é o que se passa, ou o que acontece, mas aquilo 
que nos passa, nos acontece e, sobretudo, aquilo que nos deixa marcas. O sujeito da ex-
periência, nesta concepção, “seria algo como um território de passagem, algo como uma 
superfície sensível que aquilo que acontece afeta de algum modo, produz alguns afetos, 
inscreve algumas marcas, deixa alguns vestígios, alguns efeitos” (LARROSA, 2002, p. 24).

Marcadas por estes afetos, vestígios e efeitos, organizamos este artigo com o propósito 
de registrar algumas das principais características do trabalho realizado, que envolveu, en-
tre outras coisas, a elaboração de um guia didático próprio, a criação coletiva de atividades 
que motivassem a participação dos estudantes, o diálogo contínuo com os orientadores 
acadêmicos, o emprego intensivo de tecnologias no ambiente virtual de aprendizagem e, 
finalmente, a “descoberta” do Japão e de alguns dos imigrantes brasileiros e de outras na-
cionalidades que lá viviam, transitando em espaços definidos tanto pelas diversidades que 
neles se faziam presentes como pelos encontros e desencontros por eles proporcionados.

23 Doutora em Antropologia Social pela UFRGS, professora do Departamento de Ciências Sociais da 
UFSM. 

24 Doutora em Educação pela USP, professora do Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação da 
UFMT.

25 Doutora em Semiótica pela USP e professora do Departamento de Letras da UFMT. Desenvolve a disci-
plina Antropologia nos cursos de Pedagogia, modalidade a distância, pelo NEAD desde 2007.
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A organização das coisas

Considerando-se o perfil dos estudantes e os propósitos definidos para o curso, elabo-
rou-se um Guia Didático orientado por quatro grandes eixos temáticos (LEITÃO; FERREIRA, 

2009). 
“Movimentos do Olhar” foi o primeiro dos quatro eixos e se voltou à sensibilização 

para o descentramento do olhar e à percepção do Outro, e, por extensão, do Nós perante 
o diferente. Esse diferente aqui podendo se-
rem compreendidos estudantes, orientadores 
acadêmicos e os próprios especialistas da área 
de Antropologia. Alteridade, etnocentrismo, 
relativismo foram os conceitos antropológicos 
fundamentais para se preparar a discussão e 
compreensão do conceito de cultura, trabalha-
do na segunda parte do Guia. A terceira parte 
foi dedicada às teorias antropológicas e, por 
fim, a última parte a orientações para pesqui-
sa em Antropologia – métodos, a relação do 
sujeito e objeto, algumas técnicas de pesquisa. 

Professoras Márcia, Débora e Suze (da esquerda para a direita). Fonte: Suze S. Oliveira (dez./2009)

Guia Didático de Antropologia.
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Para os estudos, os participantes do curso contaram com material impresso e on-line, 
disponível através da plataforma Moodle, além do acompanhamento e motivação direta 
dos orientadores acadêmicos.

Aos especialistas da área coube o acompanhamento, bem como a análise, por amos-
tragem, da execução das atividades por parte dos acadêmicos. Sempre que esclareci-
mentos quanto aos conteúdos e às atividades propostas se faziam necessários, coube aos 
especialistas a intervenção direta ou indireta, por meio de contatos com os orientadores 
acadêmicos. Cada especialista acompanhou cinco orientadores acadêmicos que, por 
sua vez, foram responsáveis por uma turma de 20 a 25 estudantes. Cada grupo de cinco 
orientadores dispôs de uma coordenação acadêmica, que acompanhou os trabalhos e fez 
a mediação pedagógica e administrativa junto à coordenação do curso.

Em relação ao processo de desenvolvimento das atividades propostas para a área de 
Antropologia, este transcorreu em nove semanas, entre 29 de setembro e 29 de novembro, 
com previsão de postagem semanal de resultados no ambiente virtual de aprendizagem. 
Durante esse período, os estudantes prepararam seus pôsteres, que foram apresentados 
por ocasião do Seminário Temático, realizado no formato presencial e que contou com a 
participação dos especialistas responsáveis pelos módulos que integraram o primeiro ano 
do curso.

Os fóruns de discussão e postagem foram ferramentas utilizadas de forma recorrente 
para a troca de opiniões e estabelecimento de diálogos entre todos os participantes do 
curso, de forma a tornar possível a verificação de que o trabalho estava se realizando 
satisfatoriamente.

Também uma enquete foi proposta para se responder as questões “O que é cultura?” 
e “Quem tem cultura?”. Para a realização dessa atividade, os estudantes ouviram pessoas 
próximas a eles no Japão, muitas vezes envolvendo no processo de questionamento e re-
flexão os membros de suas próprias famílias. Em seguida, produziram e postaram áudios 
e vídeos de 3 minutos sobre os resultados alcançados. 

Durante a etapa de elaboração e produção do trabalho de pesquisa para o Seminário 
Temático de Antropologia, as especialistas da área, que trabalhavam a partir do campus 
da UFMT, em Cuiabá/MT, participaram de uma videoconferência para orientação aos aca-
dêmicos que se encontravam nos polos de Ota, Nagoia e Hamamatsu, no Japão. Em razão 
da dificuldade de captação do sinal em Nagoia, os estudantes desse polo não puderam par-
ticipar. Por causa do fuso horário e a fim de não comprometer as atividades profissionais 
dos alunos, a videoconferência foi realizada às 11h de domingo no Japão, que correspondia 
às 23h do sábado em Cuiabá.

Para a organização dos trabalhos para o Seminário, o chat existente no ambiente 
virtual de aprendizagem foi uma ferramenta bastante utilizada para as discussões e de-
liberações entre os estudantes e seus respectivos orientadores. O estímulo ao trabalho 
colaborativo fez parte das atividades propostas e encontrou eco na ênfase à colaboração 
presente em diversas situações experimentadas durante a viagem ao Japão.



Diversidade: encontros e desencontros nas aprendizagens e vivências no Japão 38

Os grupos de trabalho foram formados de acordo com a proximidade geográfica dos 
seus integrantes e interesse pelo tema de pesquisa. As especialistas da área de Antropo-
logia produziram um texto de “Orientações teórico-metodológicas para a pesquisa de 
campo”, em que propunham os recortes temáticos para a pesquisa. Foram propostos dez 
recortes, a saber: diferenças de origem regional; de gênero; de orientação sexual; de crenças 
religiosas; linguísticas; étnicas; de idade (com foco na infância); de idade (com foco na velhice); 
culturais; além de diferentes formas de inclusão no ambiente escolar. 

Os estudantes se organizaram e definiram seus temas de interesse, com a seguinte dis-
tribuição: vinte grupos trataram das diferenças de idade e suas implicações, focalizando as 
relações entre criança, família e escola sob diferentes aspectos que variaram de questões 
relativas à afetividade, à identidade, à delinquência juvenil, à indisciplina e à adaptação es-
colar. Catorze grupos abordaram a questão das dificuldades e facilidades de adaptação no 
Japão e a aquisição da língua japonesa pelos imigrantes brasileiros; onze grupos trataram 
de questões relacionadas à inclusão dos portadores de necessidades especiais nos am-
bientes escolares; sete grupos discutiram as diferenças étnicas; quatro grupos abordaram 
a questão do respeito ao idoso no Japão e da previdência social lá existente; cinco grupos 
abordaram as diferenças religiosas; dois grupos trataram da relação esporte e escola; dois 
grupos trouxeram à discussão a profissionalização do trabalho na Educação Infantil; um 
grupo abordou a questão migratória; e um grupo discutiu a diferença de orientação sexual 
no contexto da sociedade e da escola.

Definidos os temas de interesse, os estudantes realizaram suas pesquisas de campo, 
trabalharam na produção dos relatórios de pesquisa e, finalmente, cada grupo elaborou 
um pôster para a exposição realizada durante o Seminário Temático, intitulado “Diversida-
de: encontros e desencontros nas aprendizagens e vivências no Japão”. Dentre os 70 grupos 
inicialmente formados, três foram dissolvidos, com a reorganização de seus membros por 
outros grupos. O Seminário Temático aconteceu em dezembro e contou com a apresen-
tação de 67 pôsteres.

Mensagem 
conclamando ao 
trabalho coletivo. 
Fonte: Suze S. Oliveira 
(dez./2009)
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A apresentação presencial contribuiu para a continuidade da discussão dos trabalhos 
realizados pelos grupos, que já vinham sendo acompanhados pelos orientadores acadê-
micos e especialistas da área de Antropologia. Esta foi uma oportunidade para os parti-
cipantes experimentarem o processo de apresentação oral de trabalhos, usual no meio 
acadêmico; foi igualmente ocasião de reforçarem os elos identitários com o Brasil; bem 
como o momento para a complementação de informações que estavam ausentes nos 
pôsteres, assim como comentários da experiência da pesquisa. Este momento presencial 
do Seminário permitiu aos especialistas da área de Antropologia conhecerem melhor os 
estudantes e ouvirem as narrativas de suas pesquisas e das condições de vida como brasi-
leiros e imigrantes no Japão.

Grupo de estudantes e professoras Suze e Débora após avaliação dos pôsteres do 
Seminário de Antropologia em Ota. Fonte: Suze S. Oliveira (dez./2009)

O “estar lá”

O encontro presencial com os estudantes no Japão foi, para nós, o momento de sentir-
mos na pele os diversos temas abordados no material escrito e nas atividades desenvolvi-
das a distância através do ambiente virtual de aprendizagem. Os encontros e desencontros 
travados nesse momento disseram respeito, em primeiro lugar, à tensão entre estranha-
mento e familiaridade, tão cara à Antropologia. Estranhamento e, ao mesmo tempo, en-
cantamento marcaram nossos primeiros dias no Japão, dos mal-entendidos gerados pela 
diferença de idioma aos sabores incomuns dos alimentos antes desconhecidos.
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No Guia Didático da área de Antropologia dissemos que

A descoberta de que existem outras formas de viver e pensar pode ser des-
concertante, fazendo com que nos perguntemos sobre nossas próprias verda-
des e sobre o quanto elas realmente são únicas, corretas, ideais. E, se a reação 
etnocêntrica costuma ter uma força descomunal, é em razão de a diversidade 
mexer com certezas que temos enraizadas em nós, e que foram aprendidas não 
apenas pela via intelectual e racional, mas igualmente emocional e afetiva. A 
alteridade ameaça nosso pensamento e nossos sentimentos, e por isso muitas 
vezes nem chegamos a ter consciência de que nossas atitudes refletem postu-
ras etnocêntricas, chegando a não reconhecer como possíveis outras crenças, 
outros gostos alimentares, outros critérios estéticos, outros arranjos matrimo-
niais, ou outras maneiras de criar os filhos. (LEITÃO; FERREIRA, 2009)

Em nosso encontro presencial muitos dos exemplos cotidianos explorados por nós 
no Guia Didático se materializavam diante de nossos olhos. Tratava-se de um verdadei-
ro encontro com a alteridade, uma espécie de anthropological blues (DA MATTA, 1978) 
infiltrada em nossas vivências e em nossas experiências em solo nipônico. De Cuiabá 
a Tóquio, a distância, não apenas geográfica, se impunha enquanto um desafio e uma 
motivação.

A alteridade mais evidenciada dizia respeito às diferenças relacionadas à sociedade e 
cultura japonesas, seus costumes e modos de viver. Mas havia igualmente o contato com 
uma alteridade mais suave, proporcionada pela viagem empreendida em conjunto com 
professores das áreas de Introdução aos Estudos na Modalidade a Distância e de Sociolo-
gia. A convivência próxima no dia a dia da viagem e o compartilhamento de das atividades 
junto aos estudantes possibilitaram mais essa experiência de descentramento.

Quando acontecem encontros culturais, é comum que procuremos situar o Outro e 
apreendê-lo a partir de linhas gerais, pontos que reconhecemos olhando de longe e com 
pouca riqueza de detalhes, como representativas do que ele é. Lembrando o que escre-
vemos no Guia Didático sobre esse assunto, a metáfora dos “olhos azuis” expressou sua 
potencialidade:

Assim, até hoje, mesmo em conceituados jornais japoneses, encontra-se a ex-
pressão aoi-me, “olhos azuis”, para designar os ocidentais, como se todos eles 
tivessem olhos azuis! Como se essa peculiaridade fosse um traço comum a to-
dos! Pessoalmente, tenho pouquíssimos amigos franceses que correspondem a 
tal critério. A maioria tem olhos escuros. Esse estereótipo me faz lembrar do fe-
chamento do Japão durante o período Edo, quando no século XVI os portugue-
ses eram qualificados de “bárbaros do sul” e, mais tarde, entre os séculos XVII 
e XIX, os holandeses eram chamados de “cabelos vermelhos”. (NAKAGAWA, 

2008, p. 8)
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Ao desenvolvermos nosso trabalho no Japão, fosse em Ota, Hamamatsu ou Nagoia, 
ficou evidente que, em um sentido metafórico, nem todos os estudantes “tinham olhos 
azuis”, ou seja, encontramos entre eles muita diversidade em termos de experiências, 
formação, origem, modo de vida, expectativas com relação ao curso etc.

Foi importante perceber que, ao mesmo tempo em que discutíamos com os estu-
dantes os conceitos centrais selecionados para a área de Antropologia, várias vezes nos 
surpreendíamos “escorregando” em generalizações inevitavelmente simplificadoras da 
realidade. Nestes escorregões, tombos e reequilíbrios, aprendemos junto com todos os 
participantes do curso, fossem eles “acadêmicos” ou não.

O vivido e o(s) sentido(s)

A experiência de participação neste curso de Pedagogia envolveu uma viagem que 
pode ser interpretada em, ao menos, duas dimensões: a literal e a sensível. A dimensão 
literal remete à experiência de deslocamento no espaço físico que separa a capital mato-
-grossense e o Brasil do Japão e das cidades de Tóquio, Ota, Hamamatsu e Nagoia, com 
todas as diversidades que lhes são próprias: desde as climáticas e de fuso horário até as 
linguísticas e culturais. A esta dimensão, no entanto, as coisas que nos passaram durante a 
viagem exprimem um dos significados próprios à palavra experiência, relativo ao universo 
do sensível, e que contribui para a atribuição de sentidos a esta experiência.

Fomos ao Japão com o propósito de contribuir para as discussões que vinham sendo 
desenvolvidas pelos estudantes sobre alteridade e diversidade, assim como sobre o signifi-
cado destes conceitos no processo de formação de professores e na ampliação das formas 
pelas quais os estudantes do curso de Pedagogia podiam interpretar suas experiências de 
migração e de trabalho em um país estrangeiro.

Do primeiro ao último dia no Japão, percebemos o quanto aquela experiência nos 
proporcionava oportunidades não apenas de realizarmos as contribuições originalmente 
planejadas, mas também de, ao realizá-las, percebermos a nós mesmos como aprendizes 
neste processo, que envolveu o uso intenso de tecnologias e múltiplas descobertas.
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Introdução

O curso de Licenciatura em Pedagogia – modalidade a distância – Acordo Brasil/Japão 
é oferecido pela Universidade Federal do Mato Grosso/Núcleo de Educação Aberta e a 
Distância em parceria com a Universidade Tokai, do Japão. Teve início em 2009, tendo 
como público 300 professores sem graduação ou com graduação em outras áreas e que 
trabalham com crianças brasileiras em uma das escolas brasileiras no Japão.

Na organização do curso, a disciplina de Psicologia compõe o primeiro núcleo de estu-
dos, o de Fundamentos da Educação e, por isso, foi uma das primeiras disciplinas a serem 
trabalhadas, já no primeiro semestre de 2010.

Trabalhar na área da Psicologia nesse curso foi um desafio desde o início. Éramos 
três professores praticamente iniciantes na EaD (Educação a Distância), hábeis com a 
tecnologia, mas diante de uma tarefa totalmente nova que era a de planejar o estudo da 
psicologia valendo-se das Tecnologias de Informação e Comunicação de forma a favorecer 
o aprendizado e promover um movimento de consciência nos estudantes que estavam do 
outro lado do mundo.

Este texto inscreve como objetivo relatar a experiência do ensino de Psicologia no refe-
rido curso, merecendo relevo a organização do trabalho pedagógico da área da Psicologia, 
a inclusão da Psicologia Sócio-Histórica na formação do pedagogo e a realização de uma 
pesquisa como estratégia de estudo, momento previsto no Projeto Pedagógico do curso 
e denominado Seminário Temático.

Organização do trabalho pedagógico 
da área da Psicologia

No Projeto Pedagógico, a Psicologia compôs o núcleo de Fundamentos da Educação 
juntamente com as disciplinas de Introdução à Educação a Distância, Pesquisa em Educa-
ção, Filosofia, Sociologia, Antropologia e Pedagogia da Infância. Esse núcleo foi o primeiro 
desenvolvido no curso e teve como objetivo central o trabalho com o “[...] fenômeno edu-
cativo como prática socioinstitucional e processo de múltiplas relações e especificidades” 
(Projeto Pedagógico, 2009, p. 19).

A área de psicologia foi organizada no Projeto Pedagógico em três disciplinas inti-
tuladas Psicologia I, II e III, com 60 horas cada. A Psicologia I tinha como tema central a 
história da psicologia e as principais correntes teóricas e suas relações com a educação. 
A Psicologia II tinha como tema central as contribuições desse campo do conhecimento 
para com a educação e a Psicologia III estava reservada à psicologia social e suas interfaces 
com a educação.

Os textos-base para o desenvolvimento da disciplina já estavam organizados em for-
ma de fascículos – o referido material é resultado do acúmulo que o Núcleo de Educação 
Aberta e a Distância do Instituto de Educação da Universidade Federal do Mato Grosso 
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tem por conta da prática de formação de professores de Educação Infantil na modalidade 
a distância desde 1994 e que segue as orientações da EaD quanto ao fornecimento de 
material didático ao estudante dessa modalidade.

Não obstante, a coordenação do curso, já nos primeiros contatos, solicitou que avaliás-
semos o material existente e sua adequação para a prática pedagógica que iniciaríamos. 
Essa abertura resultou na produção de um fascículo de Psicologia Social com ênfase na 
Psicologia Sócio-Histórica e numa perspectiva mais próxima à prática e estudos da pro-
fessora que trabalharia com a disciplina.

Tendo feito a avaliação do material didático e terminado a elaboração do novo fascícu-
lo, trabalhamos na confecção do Guia Didático das disciplinas. Como éramos três profes-
sores e havia três disciplinas, cada um ficou responsável por uma e cada qual trabalhou na 
proposição do Guia Didático referente à sua disciplina, que posteriormente foi discutido 
com os demais professores da área e compilado em um único guia organizado em três 
unidades. 

No Guia Didático, foram privilegiadas as temáticas que os professores consideraram 
ser as que mereciam mais atenção e deveriam ser aprofundadas por meio de atividades 
dirigidas. Sendo assim, o percurso do Guia Didático começou com a diferenciação entre 
o que é a Psicologia Científica e o que é senso comum, considerando que muito se fala de 
psicologia no cotidiano de forma deliberada e sem o devido cuidado, inclusive no meio 
educacional. 

Em seguida foram trabalhadas as principais correntes teóricas presentes no corpo 
teórico da psicologia (inatismo, ambientalismo e interacionismo), que consequentemente 
afetaram a forma de trabalho da psicologia junto à educação. Essa parte do estudo foi 
fundamental para se discutir em seguida um conceito-chave da psicologia, a subjetivida-
de. Nesse momento, muitos questionamentos foram feitos, principalmente por conta do 
texto “Um bicho que se inventa” de Ferreira Gullar que instigou os estudantes a refletirem 
sobre a construção do mundo e do homem pelo próprio homem. Foi um texto bastante 
polêmico por provocar debates de fundo religioso, o que não era a proposta da atividade, 
todavia, com o devido suporte a questão da construção da subjetividade tomou sua forma. 
Nesse âmbito, destacamos o amparo pedagógico da Coordenação do Curso que reiterou 
nosso posicionamento e nos deixou livres para a condução dessa atividade, assim como 
havíamos planejado. 

Na fase seguinte, as atividades do Guia Didático tiveram como foco as teorias de 
aprendizagem e desenvolvimento de Piaget, Wallon e Vygotsky, considerando os prin-
cipais conceitos comumente utilizados na educação como diferenciação, egocentrismo, 
interação e fases do desenvolvimento de Piaget; diferenciação e fases do desenvolvimento 
de Wallon e zona de desenvolvimento proximal e a importância da interação no processo 
de aprendizagem e desenvolvimento de Vygotsky.

Assim, ao tomar como base a importância do entendimento dos principais conceitos 
propostos e a relevância de focalizar o processo de desenvolvimento e de aprendizagem 
nos primeiros anos de vida, o fascículo possibilitou ressaltar as contribuições desses au-
tores e oferecer ao acadêmico notas sobre a contextualização, a concepção de desenvol-
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vimento e de aprendizagem e os principais conceitos presentes nos trabalhos conhecidos 
como Epistemologia Genética ou Teoria da Equilibração, Psicologia da Pessoa Completa 
e Formação Social da Mente (ANDRADE, 2010).

Para trabalhar os conteúdos interacionistas foi possível viabilizar a observação de tais 
pressupostos no cotidiano dos acadêmicos, porquanto são professores que trabalham com 
crianças. Desta forma, entre as diversas atividades, solicitamos que observassem grupos 
de crianças de diferentes idades e que ficassem atentos para a forma de interação entre 
elas. Para que percebessem se elas conseguiam brincar umas com as outras (relações de 
cooperação, com uso de regras compartilhadas) ou apenas umas ao lado das outras. Diante 
disso, eles comentaram suas impressões e analisaram as posturas das crianças tendo como 
referência o conceito de egocentrismo de Piaget.

As atividades seguintes do Guia Didático foram planejadas a partir da Psicologia 
Sócio-Histórica. No Brasil, a inserção da psicologia nos currículos dos cursos de formação 
de professores ocorreu a partir do final do século XIX, quando a psicologia não era insti-
tucionalizada no país (PEREIRA e NETO, 2003). Desde então, a presença da psicologia na 
área foi crescente e veio a se tornar um dos pilares do bloco de estudos de fundamentos 
da educação. No entanto, ainda hoje essa presença nos cursos de Pedagogia é concentra-
da, quase sempre, apenas nos estudos de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo e 
emocional, como fragmentos do ser pessoa, como se fosse possível compreender apren-
dizagem e desenvolvimento sem considerar a pessoa como um todo e suas relações com 
a sociedade em que vive. 

Nesse curso, a conjunção de alguns elementos, tais como o trabalho conjunto dos pro-
fessores da área de psicologia com diferentes saberes e fazeres, a abertura da coordenação 
do curso e os recursos para a produção de material didático, possibilitaram a inserção de 
mais uma abordagem para a compreensão da pessoa a partir da compreensão da socieda-
de em que ela vive e da socialização que esta sociedade realiza hegemonicamente.

O objetivo principal dessa proposta foi o de contribuir para o processo de consciência 
de cada um dos envolvidos, para a identificação das diferentes visões de mundo, da visão 
de mundo que predomina em nosso tempo, da visão de mundo que cada um possui, como 
essa visão acaba por influenciar a prática no dia a dia, a forma de se relacionar com o outro 
e de educar, e para a reflexão a respeito da necessidade de pensar a psicologia não ape-
nas como uma área que contribui para a compreensão de processos de desenvolvimento 
e aprendizagem, e sim como uma área que contribui também para a reflexão a respeito 
das relações construídas socialmente e de que forma essas relações podem favorecer 
processos de dominação ou processos de libertação, seja no ambiente escolar, familiar, de 
trabalho, comunitário, seja no Brasil ou no Japão.

Para alcançar esse objetivo, o planejamento do Guia Didático começou pelo reco-
nhecimento das regras e normas sociais vivenciadas no cotidiano e a correlação destas 
com os papéis sociais de cada um, de modo a perceber de que forma isso influencia na 
construção da identidade da pessoa. Na etapa seguinte, os estudantes foram instigados a 
correlacionar a consciência com o trabalho e a vislumbrar a superação da alienação cons-
truída diariamente através de um modo de trabalho que é alienado e alienante. Tendo feito 
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esses exercícios de reflexão, a atividade seguinte foi a de reconhecer as diversas visões de 
mundo, identificar a sua visão de mundo e de que forma ela influencia a sua prática no dia 
a dia, a sua forma de se relacionar com o outro e a sua forma de educar.

As poesias que se seguem são algumas das que foram feitas durante esse processo a 
partir do poema “Operário em construção” de Vinícius de Moraes. Elas revelam um pouco 
das reflexões feitas pelos estudantes nesse percurso.

Ontem dormi e era um belo Japão! 

País com salários atraentes...

Terra dos meus ascendentes.

Afinal somos todos parentes.

Passados alguns anos acordei...

Percebi que era um temporário no trabalho...

Posição bem abaixo de operário,

Com o mais baixo salário.

Quero dizer, falar, protestar.

Por que não também gritar?

Cadê o meu direito de sonhar?

Professor! Professor! Veja quanta dor.

Ensina-me a retirar a mordaça do opressor! 

Celso Hideki Yamada

  ❧

FÁBRICA DE BOTÃO

Toca a sirene da fábrica

Inicia-se mais um dia

Hoje, qual seria a produção

Desta fábrica de botão?

Trabalho de coração

Para que o patrão tenha satisfação

Mas a minha produção

É o lucro do patrão.

Zangyo, Kyuukei, Tyourei26

Agora fazem parte de mim.

Satisfeita com meu salário,

Mais-valia nunca passou por mim.

Mas, para minha felicidade,

26 Hora extra, Intervalo, Alvorada.
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Tomarei uma decisão,

Deixarei de ser um instrumento

Pra ser dona do meu próprio botão. 

Sandra H. Otake

❧

Em um caminho suave

Um dia sonhei trilhar

Do abc da tia Ana

Lições de vida pude tirar

E aprendendo com o aprendiz

Eu construí ideias mil

Idealismo irreal

Eu fui futuro do Brasil

Futuro este que me fez

Acreditar que eu era igual

Na inocência da pobreza

Não pude ver quão era mal

Quão era má nossa política

Que nos tira muitos direitos

Quão cega é a sociedade

Que caminha por mundos estreitos

Eu conheci muitos poetas

E também muitos doutores

Já pude ver muitos atletas

Jamais senti tantos sabores

Sabores de conquistas

Estas que sonhei um dia

E quem batalha sempre alcança

É uma mentira de infância...

O que eu vejo hoje em dia

São os meus amigos doutores

E os meus amigos poetas

E os meus amigos atletas...

Descobrindo feito eu

Que o caminho suave

Que um dia foi o alicerce

Da imaginação é que se deu

Eu fui crescendo e virando

Homem barbado e real

Que vê na luta sua esperança
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De um dia se tornar o tal

Porém se eu não mudar

E meus amigos também

Quem poderá nos salvar

Desse mundo de aquém?

E para tudo não terminar

Como era pra suceder

Eu e você vamos lutar

E vamos juntos acordar

Um novo dia amanhecer...

Andreia Akemy Santos

❧

Ao chegar neste país tão distante,

nem imaginava que era assim...

Fiquei parada, por algum tempo...

somente observando...

perguntando-me: onde estou? Que lugar é esse?

Coisas muito antigas

e de repente!

um Oásis...

coisas modernas!

achava tudo muito estranho

Quando iniciei o trabalho na fábrica,

percebi realmente que estava num país supercapitalista

com toda aquela correria,

com todo aquele rigor,

com toda aquela chefia,

a qual não tirava os olhos de cima dos trabalhadores

que trabalhavam muito,

apressavam o serviço

que não sabiam

nem para que serviam aquelas coisas...

nem para onde ia...

realmente! Um alienado ao trabalho ou no que fazia

Mas em meio a tantas lutas

percebi que os capitalistas dos operários dependiam,

para aumentar a sua mordomia.

Eunice Oyama
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Desenvolvimento e acompanhamento da disciplina

Considerando que havia 15 turmas, foi necessário que também dividíssemos as turmas 
em três grupos e que cada professor acompanhasse um grupo de cinco turmas em todas as 
disciplinas da área. Essa organização favoreceu não só o acompanhamento mas o próprio 
planejamento, desenvolvimento e avaliação da área, pois cada professor, independente 
de ser a sua disciplina, acompanhava o processo da formação da área de psicologia como 
um todo e não de forma fragmentada, como costuma ocorrer nos cursos de formação 
superior.

Para o desempenho das atividades, as 15 turmas contavam com um orientador aca-
dêmico no Brasil e, para a capacitação nos conteúdos de Psicologia, foi planejada uma 
formação dividida em dois momentos. Primeiramente, nos dias 4 e 5 de março de 2010, 
posteriormente nos dias 15 e 16 do mesmo mês, na Universidade Federal de Mato Grosso, 
campus Cuiabá. Esses períodos foram destinados a discutir todo o material contemplado 
nas três partes do fascículo de Psicologia, que compreendem as disciplinas de Psicologia 
I, II e III.

Entre os meses de março à junho de 2010, totalizando nove semanas de atividades, as 
disciplinas de Psicologia foram ministradas. Para tanto, ocorreram encontros presenciais 
semanais entre professores e orientadores acadêmicos para apresentar cada unidade que 
seria trabalhada, associado com as atividades a serem realizadas pelos acadêmicos e seus 
critérios avaliativos, conforme o Guia Didático. Nesses encontros era possível esclarecer 
questões voltadas ao conteúdo, bem como tirar dúvidas que haviam surgido por parte dos 
orientadores ou mesmo dos alunos durante aquela semana.

Nesse aspecto, ao estar em contato pessoal com os orientadores, e virtual com os 
alunos no Japão, percebemos que para além da distância foi possível estabelecer uma 
proximidade com os acadêmicos. Com isso, nos vimos como mais um agente inserido e 
bem aceito na relação já existente entre orientador e aluno.

É de sobrelevar que outro espaço que favoreceu esse contato com os alunos e com toda 
a equipe do Japão foi a videoconferência, que serviu de instrumento para capacitação, for-
talecendo a relação ensino-aprendizagem, e, do mesmo modo, verificamos o efeito obtido 
nas relações entre professores e estudantes. Somado a isso, havia um espaço virtual, com 
sala de bate-papo na qual o orientador acadêmico e os alunos das cinco turmas pelas quais 
éramos responsáveis podiam agendar horário conosco para discutir a atividade da semana, 
com isso, podíamos estar em contato direto com os alunos e assim dirimir dúvidas mais 
rapidamente. 

Diante de tanta Tecnologia da Informação e Comunicação, nós professores nos vimos 
desafiados e perante uma proposta plausível, pois conhecíamos o sucesso dos trabalhos 
realizados pelo NEAD-UFMT no estado de Mato Grosso. Nessa vertente, percebemos que 
o uso dessas tecnologias, se bem empregadas, pode fazer parte de uma boa formação no 
Ensino Superior, seja para curtas ou longas distâncias.
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Para além da disciplina: o Seminário Temático 

Além da disciplina, igualmente tínhamos, em conjunto com a área de sociologia, o 
desenvolvimento do segundo Seminário Temático “Trajetórias psicossociais: reflexões a 
partir das memórias escolares e profissionais” que teve como proposta continuar a reflexão 
iniciada no seminário anterior, “Memórias de Estudante”, trabalhada pela disciplina de An-
tropologia, em que os acadêmicos recuperaram sua trajetória estudantil, incluindo a saída 
do Brasil e o início da vida no Japão. A proposta de continuidade da reflexão se ampliou 
para as trajetórias no mundo do trabalho e suas inter-relações. Para esse trabalho, foram 
sugeridos os subtemas: trajetórias no mundo da educação escolar, trajetórias no mundo do 
trabalho, processo migratório, trabalho e educação, concepções sobre criança, educação 
e desenvolvimento infantil e processos de aprendizagem. Esses temas foram explorados 
a partir das memórias dos próprios estudantes do curso e posteriormente organizados no 
formato de relatório de pesquisa e expostos no encontro presencial realizado nas cidades 
de Ota nos dias 19 e 20 de junho 2010, em Hamamatsu no dia 26 e em Nagoia nos dias 
26 e 27 do mesmo mês.

O Seminário Temático teve início abordando a área de sociologia e a sua culminância 
se deu com a área de psicologia, em uma atividade presencial em três polos do curso (Ota, 
Nagoia e Hamamatsu), com a presença dos seis professores envolvidos nas duas respec-
tivas áreas. Nesse encontro, os estudantes apresentaram as suas produções, resultado de 
suas pesquisas.

Divididos em grupos, os acadêmicos concretizaram seus projetos realizando o levanta-
mento de dados, que posteriormente foram analisados, com o devido suporte teórico da 
sociologia e da psicologia. O Seminário Temático se prestou às apresentações orais destes 
trabalhos que foram avaliados por banca composta por professores das duas disciplinas. 
Após as apresentações, os professores passavam as arguições, tanto do ponto de vista 
teórico quanto metodológico, podendo atribuir, ao final, o conceito “bom”, “regular” ou 
“refazer”. Neste último caso, a banca chegando ao consenso quanto a esta necessidade, o 
trabalho precisaria ser refeito e apresentado no seminário do próximo semestre.

Em meio aos títulos trabalhados especificamente em Psicologia, encontram-se: Con-
cepções sobre criança, educação e desenvolvimento infantil; Processos de aprendizagem entre 
os alunos do curso de pedagogia do Acordo Brasil-Japão; O processo de ensino-aprendizagem 
e a visão dos futuros pedagogos da UFMT Acordo Brasil/Japão.

O seminário pode se classificado como evento especial de troca entre professores, 
orientadores e acadêmicos. Por se tratar da finalização dos trabalhos realizados pelas 
disciplinas de Sociologia e Psicologia, percebemos a interlocução dessas áreas nos textos 
produzidos, visto que os resultados das pesquisas foram a todo tempo atravessados pelos 
conteúdos trabalhados no interior de cada matéria. 
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Considerações Finais 

Acreditamos que trabalhar a disciplina de Psicologia no curso Licenciatura em Peda-
gogia – modalidade a distância – Acordo Brasil/Japão, oferecido pela UFMT-NEAD, em 
parceria com a Universidade Tokai, do Japão, possibilitou uma vez mais a interlocução 
entre Psicologia e a área da Educação. Ao estarmos inseridos no Núcleo de Fundamentos 
da Educação deste curso, foi-nos possível expor a Psicologia como subsídio à prática pe-
dagógica.

O desafio da educação a distância permeou nosso trabalho e as novas tecnologias se 
caracterizaram como verdadeiros instrumentos mediadores nessa relação de aproximação 
com orientadores acadêmicos e com os alunos. Nesse caso, não importou de que lado do 
planeta estávamos, o contato acadêmico estava ao nosso alcance, na tela do computador. 
Certamente, o contato pessoal não perdeu seu valor, pois estamos sobretudo em contato 
com pessoas e, nesse sentido, o Seminário Temático serviu como ferramenta de encontro, 
para analisarmos todo o percurso realizado e para que os acadêmicos pudessem expor suas 
ideias e, ao mesmo tempo, serem avaliados presencialmente.

Vivenciar o Japão foi uma experiência ímpar em nossas vidas, pois ao estar lá percebe-
mos de perto o quanto uma cultura diferente pode influenciar o pensar e o fazer do docen-
te. Nesse caso, além do que já conhecíamos pelo discurso de nossos alunos, como se pode 
visualizar nas poesias, observamos in loco que ser brasileiro no Japão pode causar impacto 
na sua inserção social, especialmente por se tratar de um educador de crianças brasileiras.
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O Oriente e o Ocidente não podem, portanto, ser aqui tomados como “realida-
des”, que tentaríamos aproximar ou opor de maneira histórica, filosófica, cultu-
ral ou política. Não olho amorosamente para uma essência oriental, o Oriente 
me é indiferente. Ele apenas me fornece uma reserva de traços cuja manipu-
lação, o jogo inventado, me permite “afagar” a ideia de um sistema simbólico 
inédito, inteiramente desligado do nosso. (BARTHES, Roland. 2007, p. 8)

À guisa de apresentação

Imigrantes nipo-brasileiros e o problema da adaptação cultural e educacional – Os bra-
sileiros no Japão formam a maior comunidade de pessoas que falam português na Ásia. 
Conforme informações que constam no projeto do curso, os imigrantes brasileiros no 
Japão, em sua maioria, “apesar da descendência direta, são culturalmente brasileiros e 
são tratados pelos japoneses como qualquer outro estrangeiro”. A questão do idioma apro-
xima os iguais e distancia os diferentes. Da mesma maneira que outras comunidades de 
imigrantes no Japão, o idioma é uma das maiores barreiras para a integração à sociedade 
japonesa. Diferentemente de outros países, principalmente os da Europa, onde crianças e 
jovens imigrantes são incorporados aos sistemas nacionais de ensino, no Japão é comum 
a existência de escolas de uma ou outra comunidade estrangeira. Esse é, portanto, o caso 
da comunidade brasileira. Conforme se relata no transcorrer do projeto do curso, vemos 
que o brasileiro descendente de japonês quando emigra para o Japão, ao se perceber não 
japonês culturalmente, sua identidade brasileira e o forte sentimento de “brasilidade” aflo-
ram nessa comunidade lá residente, e essa identificação leva à aproximação desses nipo-
-brasileiros entre si. Pelas condições de trabalho a que estão submetidos os pais, crianças e 
jovens brasileiros sofrem dificuldades de integração no sistema escolar nipônico, conforme 
foi constatado junto à Associação de Escolas Brasileiras no Japão (AEBJ). Tem-se, então, 
que o acompanhamento dos estudos, a consolidação do idioma japonês como segunda 
língua, entre outros elementos, terminam por agravar ainda mais a não integração dessa 
população à sistemática dos princípios das escolas japonesas. 

A filosofia e a educação de brasileiros no Japão – É um título que nos remete às seguintes 
possibilidades: nós educadores e nossa visão sobre o Japão; diálogos e aprendizagens no 
Japão; uma experiência de estudo da filosofia grega no Oriente; experiências filosóficas 
no Japão; um diálogo entre “dois” mundos; o Brasil que há no Japão; a diáspora dos edu-
cadores brasileiros no Japão; as diferenças entre escolas brasileiras e japonesas; um relato 
de experiência: imagens e impressões do Japão; narrativas sobre o outro; reflexões filo-
sóficas e vivências no Japão; nós educadores e nossas vivências no Japão. Essas poderiam 

27 Professora Mestre em Filosofia – UFMT. E-mail: jositacp@terra.com.br
28 Professor Mestre em Educação – UFMT. E-mail: reinaldomarchesi@hotmail.com
29 Professor Doutor em Educação – UFMT. E-mail: silas@terra.com.br
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ser possibilidades de temas geradores dessa nossa narrativa, entretanto não esgotaremos 
nenhum desses, e muito mais do que a tentativa de dar respostas, procuraremos fazer 
mais perguntas. Reflexões.

Em todas as culturas existe o estranhamento do diferente, quanto ao que é novidade 
e aquilo que vem de fora, da voz que destoa da nossa, do sotaque diferente chamado de 
esquisito, dos trejeitos característicos, gírias, estilos, da roupa peculiar, da culinária e seus 
múltiplos sabores, dos odores, das diferentes cores e paisagens, e assim por diante. Por 
vezes acontecem certos estranhamentos, admirações e algum despertar da curiosidade, 
e noutras ocasiões, certas repulsas, aversões, etc. O estranhamento é normal desde que 
não venha com dogmas e rótulos absolutos sobre determinados pontos. 

Nós brasileiros somos um povo colonizado por portugueses, somos ocidentais, somos 
do judaísmo-cristão, e assim é o caso, até nosso deus, como foi escrito no texto bíblico, é 
feito à nossa imagem e semelhança, e não o inverso disso, como muito bem analisou Freud 
(1996) em seu livro O futuro de uma ilusão, publicado no ano de 1927, na discussão que faz, 
entre outras, sobre a religião judaico-cristã. Nesse sentido, fazemos uma reflexão sobre o 
narcisismo humano e a questão de nossos valores na perspectiva da cultura ocidentalizada. 
Tomando como parâmetro o reflexo de nós mesmos, olhamos para o outro, desde a tenra 
idade culturalmente somos levados a reconhecer aquilo que o outro é, ou não, naquilo que 
nós somos. Naquilo que são nossas tradições e valores, nos levam a medir o outro. 

Por exemplo, somos muitos brasis dentro de um só Brasil, somos muitos brasis em 
outros países. Assim, nosso olhar se depara com questões ligadas às diferenças. Temos 
a tendência ao estranhamento, como na letra interpretada na música Sampa (1972) de 
Caetano Veloso: “Quando eu te encarei frente a frente não vi o meu rosto, chamei de mau 
gosto o que vi, de mau gosto o mau gosto; é que Narciso acha feio o que não é espelho”. 
Para nós educadores é sempre um desafio o contato com outras culturas diferentes, isso 
nos “obriga” a deseducar nosso olhar adestrado e condicionado para dialogar com culturas 
outras. 

O diferente nos intriga. Temos vários preconceitos sobre os “diferentes”: tipos de sor-
risos, tipos de pele, tipos de olhos, tipos de cabelo, tipos sanguíneos, tipos econômicos, 
tipos estéticos, vários “tipos de tipos”. O ‘outro’ é um tipo que nos incomoda, às vezes 
constrange. O ‘outro’ nos é estranho porque é do tipo que não somos. E em termos de 
culturas distintas educacional e geograficamente, isso aflora ainda mais. 

Encontros virtuais: Brasil/Japão 

Este curso visa, entre outros objetivos, formar docentes para o Ensino Fundamental e 
gestão escolar, para instituições educativas que cuidam de crianças brasileiras no Japão. 
O diploma desse curso terá validade também em todo o território brasileiro, uma vez que 
segue as normas do MEC – Brasil. Os 300 alunos matriculados inicialmente, a maioria 
brasileiros, residem em várias regiões do Japão e recebiam orientações acadêmicas dire-
tamente do Brasil, via on-line através dos orientadores acadêmicos (tutores) que contam 
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com uma Equipe de Informática da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) que dá 
suporte técnico ao curso. Os tutores dão orientação diária aos acadêmicos, que são orien-
tados pelos professores especialistas de cada módulo do curso. No nosso caso, Filosofia.

A sede desse projeto de parceria no Japão está instalada na Universidade Tokai, onde 
atua uma Coordenação Geral do Curso no Japão, contratada pela UFMT, que faz o acom-
panhamento e a gestão do curso. Os locais das aulas presenciais (polos) estão nas cidades 
de Nagoia, Ota (Nagano), Hamamatsu, Hikoni, Chino e Kani. Nesses polos foram reali-
zados os trabalhos de pesquisa e acompanhamento dos acadêmicos até antes do evento 
Seminário Temático de Filosofia, História da Educação e Pedagogia da Infância. Conforme 
consta no texto do projeto desse curso de Pedagogia, a aprendizagem pode “transpor a 
distância temporal ou espacial” buscando recursos nas tecnologias “unidirecionais” (um-a-
-um, um-em-muitos), a tecnologia digital que é “multidirecional” (todos-todos) elimina a 
distância ou constrói interações diferentes daquelas presenciais. Contudo, muito mais do 
que recorrendo à mediação tecnológica, é a relação humana, o encontro com o(s) outro(s) 
que possibilita ambiência de aprendizagem. Aprendizagem e educação são processos 
“presenciais”, exigem o encontro, a troca, a cooperação, que podem ocorrer mesmo com 
os sujeitos estando “a distância”. 

No momento inicial dos estudos, os alunos recebem, além do projeto político-peda-
gógico do curso, material didático cujo teor de discussão tem como objetivo auxiliá-los 

Universidade Tokai – Japão
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em seu processo de estudo na educação a distância. Nesse material, o aluno recebe infor-
mações relativas ao estudo autônomo, a técnicas de estudo e à metodologia do trabalho 
científico; o propósito foi o de fornecer informações acerca dos objetivos e da organização 
curricular do curso, bem como ensejar orientações metodológicas no que se refere ao 
processo de ensino-aprendizagem a distância. Cada módulo do curso de Pedagogia é 
norteado por um fascículo da disciplina correspondente. 

Nós professores especialistas ministramos orientações verbais e escritas de modo 
virtual e impresso. Além do Fascículo do Módulo de Filosofia, previamente elaborado por 
Borges e Monteiro (2010), produzimos um Guia Didático que forneceu informações sobre a 
dinâmica das atividades de estudo dos conteúdos estabelecidas no fascículo. O módulo foi 
encerrado com a realização de um Seminário Integrador, cuja finalidade é reforçar os laços 
de pertença à Universidade, ao projeto político-pedagógico do curso e a uma profissão 
que busca fortalecer sua identidade com a melhoria da qualificação de seus profissionais 
e, finalmente, ser momento forte de congraçamento entre os acadêmicos de diferentes 
regiões do Japão e a equipe pedagógica do curso, tanto do Japão quanto do Brasil. 

O curso de Pedagogia no Japão teve sua estrutura curricular dividida em três núcleos 
de estudos que integram todos os módulos. O módulo de Filosofia integra o núcleo de 
Fundamentos da Educação; este Núcleo de Estudos tem ainda como preocupação explici-
tar elementos do processo educativo ancorado nas múltiplas inter-relações das áreas de 
conhecimento, a saber: históricas, sociais, econômicas, políticas, culturais e pedagógicas. 
São desenvolvidos estudos sobre as Ciências da Educação, com a sucessão de conteúdos 
ligados às áreas de Filosofia, Sociologia, Antropologia, Psicologia e Pedagogia da Infância: 
tempos e espaços, com vistas a oferecer suporte teórico e metodológico para a realização 
de análises contextualizadas da Educação brasileira e japonesa, da Educação da Infância 
em seu processo histórico, antropológico, psicológico, filosófico e social. O seminário te-
mático do qual participamos no Japão reuniu os módulos de Filosofia, História da Educação 
e Pedagogia da Infância, com o tema: Diversidades de práticas e concepções na educação 
escolar.

No período de setembro a novembro de 2010, foram realizados quatro videoconferên-
cias em que tivemos oportunidade de discutir com os alunos desse curso temas estudados 
no fascículo de Filosofia, e entre nós, professores das áreas integradoras do Seminário 
Temático (Filosofia, História da Educação e Pedagogia da Infância). Nessas videoconfe-
rências, tivemos oportunidades de conversar interativamente com os alunos, respondendo 
aos questionamentos levantados, surgidos do estudo e leitura dos fascículos.

Nesse primeiro momento do módulo de Filosofia conhecíamos apenas os nomes dos 
alunos e suas fotografias, dentro da interação das atividades pela plataforma virtual. No 
sentido da distância geográfica entre professores e alunos envolvidos nesse processo 
educacional, talvez seja esse o curso a distância mais distante que tenha existido entre 
esses dois países e outros, a transmissão e recepção em lados opostos do globo terrestre. 
Esse fato curioso gerou uma brincadeira entre nós durante a transmissão de nossas video-
conferências direto da UFMT, onde realizávamos ao vivo explanações sobre o módulo e o 
material de Filosofia, brincávamos que era um curso ministrado do passado para o futuro e 
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visto do futuro para o passado, dadas as nossas diferenças de fuso horário entre o horário 
de Cuiabá e o das demais cidades-polo no Japão (Nagoia, Hamamatsu, Ota, Hikone, Kani, 
Chino). A transmissão era realizada a partir da meia-noite do sábado aqui no Brasil e vista 
a partir do meio-dia do domingo lá, no Japão. Entretanto, era apenas uma brincadeira, 
pois sabíamos que na realização não havia aula do passado para o futuro, nem alunos do 
futuro vendo aulas do passado, o que havia era uma relação pedagógica real e virtual em 
nosso presente, tanto daqui quanto de lá.

Atividades trabalhadas no módulo de 
Filosofia	e	a	dinâmica	adotada

O fascículo de Filosofia compreende duas partes: a primeira voltada para uma aborda-
gem do conhecimento e suas relações com a Ciência, a Filosofia e a Educação. A segunda 
traz uma abordagem da Axiologia, Praxiologia e Educação, enfocando o Problema Ético e 
Axiológico nas Relações e Ações Humanas e Teoria e Práxis Pedagógica.

O Guia Didático de Filosofia foi elaborado pelos professores especialistas da área, como 
uma ferramenta de orientação de estudos e de execução das atividades de aprendizagem 
dos conteúdos do fascículo; além de contribuir para o aprofundamento do conteúdo da 
disciplina, com sugestões de leitura complementar e/ou assistir a filmes, o Guia Didático 
também apontava temas para reflexão e debate nos fóruns, entre estudantes, tutores e 
professores especialistas, durante o período de realização do módulo, como segue: 

Na 1ª semana de estudos, trabalhamos o texto que abordava os diversos conhecimen-
tos de diferentes pontos de vista como: de sua origem, de suas características básicas 
e de suas implicações para a sociedade e para a Educação. Foi solicitada uma síntese 
esquemática dos tipos de conhecimento (Senso-comum, Mítico-Religioso, Científico e 
Filosófico), destacando a importância de cada conhecimento para a formação do aluno; 
afinal, não se pode perder de vista a compreensão das perguntas formuladas na Introdução 
do fascículo: Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Estas questões tinham 
como objetivo provocar discussões sobre nossa maneira de compreender o mundo, de 
como produzimos conhecimento e também tratar daquilo que constitui nossa essência 
existencial: a liberdade.

Na 2ª semana depois de transcorrido esse período inicial, o conteúdo do módulo já 
se amplia pela complexidade do tema proposto; para estudo: “o conhecimento em suas 
relações com a ciência e a filosofia”. Estas relações são apresentadas de forma didática 
em três momentos observando: a) aspectos históricos, b) modelos de conhecimento e 
c) panorama da produção científica na atualidade. Foi solicitada, como atividade de apren-
dizagem, uma síntese das possibilidades e dos limites do conhecimento científico na atua-
lidade. O objetivo dessa atividade consistia em fomentar argumentos consistentes para a 
efetiva participação do aluno no fórum de discussão on-line com o tema correspondente 
ao conteúdo estudado nesta semana.
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Na 3ª semana, enviamos uma carta aos alunos dando-lhes a conhecer que aqui no Bra-
sil percebíamos as dificuldades que eles enfrentavam para conciliar um curso de graduação 
com suas outras atividades exercidas no Japão. Procuramos então não sobrecarregá-los 
com demasiadas atividades acadêmicas, muito além daquelas já contidas no fascículo e no 
Guia Didático, e, ao mesmo tempo, alertando para o hábito do estudo diário como sendo 
uma estratégia de melhor aproveitar o tempo. Para facilitar as leituras do conteúdo desta 
etapa, que trouxe a abordagem das relações do conhecimento com a educação, incenti-
vamos nossos alunos a procurar ter sempre em mente a pergunta: Como as bases episte-
mológicas do conhecimento interferem na Educação? Destacamos que ter essa pergunta 
em mente e anotar pontos de observação os ajudariam tanto a respondê-la como em 
construir o desenho esquemático que fora solicitado como atividade durante esta semana.

Na 4ª semana, a atividade indicada no Guia Didático foi fazer leitura atenta do fascículo 
e assistir aos filmes indicados. Assistir dois de três filmes: 1) O nome da rosa; 2) Quem so-
mos nós?; 3) O Ponto de Mutação. Para cada um dos dois filmes escolhidos, produzir uma 
análise crítica dialogando e correlacionando com: conteúdos, temáticas e assuntos estu-
dados na parte II do Fascículo (Axiologia, Praxiologia e Educação). Também foi sugerida 
aos alunos a leitura do poema “O Guardador de rebanhos” do poeta português Fernando 
Pessoa, com atividade de reflexão da condição existencial em que cada aluno se encontra, 
ampliando sua compreensão de temas do pensamento filosófico. 

Entre os tutores dos alunos e nós professores especialistas, o acompanhamento dessas 
atividades era feito diariamente via plataforma, com reuniões semanais na UFMT. Nessas 
reuniões semanais fazíamos um balanço das atividades realizadas, discutindo com os 
professores tutores tanto questões de ordem teórica levantadas pelos alunos, durante o 
estudo do Fascículo, quanto questões práticas de funcionamento e desmembramento das 
atividades realizadas durante cada semana. 

Encontros presenciais e seminários 
integradores no Japão

Os encontros presenciais no Japão visavam à participação dos professores especialis-
tas e tutores em bancas de avaliação da apresentação dos trabalhos realizados previamen-
te pelos alunos e já corrigidos pelos professores.

Para participar das avaliações dos trabalhos de pesquisa da área de Filosofia, História 
da Educação e Pedagogia da Infância, estivemos no Japão no período de 4 a 21 de de-
zembro de 2010, como professores especialistas do módulo de Filosofia. Os 300 alunos 
matriculados eram residentes em várias regiões do Japão e recebiam orientações acadê-
micas diretamente da UFMT via on-line através dos orientadores acadêmicos (tutores) que 
contavam com uma Equipe de Informática da UFMT dando suporte técnico ao curso. Os 
tutores davam orientação diária aos acadêmicos, que eram orientados pelos professores 
especialistas de cada módulo do curso.
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Entre os tutores dos alunos e nós professores especialistas, o acompanhamento dessas 
atividades era feito diariamente via plataforma, com reuniões semanais na UFMT. Nessas 
reuniões semanais fazíamos um balanço das atividades realizadas, discutindo com os 
professores tutores tanto questões de ordem teórica levantadas pelos alunos, durante o 
estudo do Fascículo, quanto questões práticas de funcionamento e desmembramento das 
atividades realizadas durante cada semana. 

Encontros presenciais e seminários 
integradores no Japão

Os encontros presenciais no Japão visavam à participação dos professores especialis-
tas e tutores em bancas de avaliação da apresentação dos trabalhos realizados previamen-
te pelos alunos e já corrigidos pelos professores.

Para participar das avaliações dos trabalhos de pesquisa da área de Filosofia, História 
da Educação e Pedagogia da Infância, estivemos no Japão no período de 4 a 21 de de-
zembro de 2010, como professores especialistas do módulo de Filosofia. Os 300 alunos 
matriculados eram residentes em várias regiões do Japão e recebiam orientações acadê-
micas diretamente da UFMT via on-line através dos orientadores acadêmicos (tutores) que 
contavam com uma Equipe de Informática da UFMT dando suporte técnico ao curso. Os 
tutores davam orientação diária aos acadêmicos, que eram orientados pelos professores 
especialistas de cada módulo do curso.

Os trabalhos de pesquisa dos acadêmicos foram realizados em seus respectivos po-
los (Nagoia, Hamamatsu, Ota, Hikone, Kani, Chino) e o evento Seminário Temático de 
Filosofia, História da Educação e Pedagogia da Infância foi o momento de apresentação 
oral, após serem todos previamente avaliados virtualmente, pelos mesmos professores. 
Os trabalhos escritos foram encaminhados para suas devidas apresentações orais, sob a 
coordenação geral do curso. Foram avaliados em torno de 62 trabalhos de pesquisa em 
grupo, com temas diversos, abordando a temática integradora do Seminário Temática: 
Diversidades de práticas e concepções na educação escolar.

Prof. Dr. Silas B. Monteiro realizando o fechamento do seminário no polo em Ota – Japão

Avaliando Seminários Integradores: Professores – Polo Nagoia – Japão
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Dentre as palavras-chave dos trabalhos que abordavam temas mais relacionados 
com o Módulo de Filosofia, destacamos: diferenças; percepção; identidade cultural; 
política educacional; processo de socialização de crianças e jovens; integração de crian-
ças e jovens; diversidade de práticas na educação; concepções na educação; e relação 
professor-aluno.

Destarte, temos algumas reflexões a fazer sobre a preponderância da temática da 
diferença que se apresentou em diversos trabalhos dos acima mencionados: só sentimos 
o que é verdadeiramente a diferença quando conseguimos ter vivenciado a experiência, e 
assim foi conosco nessa viagem educacional que fizemos ao Japão. De todas as discussões 
que lá vivemos, a questão da “diferença” assume uma palavra de grande importância nos 
discursos de nossos alunos e suas realidades enquanto imigrantes em um país de cultura 
e língua diferentes de nossa raiz latina.

Cada tema abordado e apresentado à banca examinadora trazia marcas significativas 
do sentimento marcante do “estranhamento” do brasileiro vivendo no Japão. Ao mesmo 
tempo em que se manifestava a garra, o destemor, a “vontade de vencer”, arraigados na 
cultura brasileira, muitos acadêmicos deixavam transparecer um sentimento de solidão 
ou isolamento por estar vivendo num país de forte tradição de valorizar e enaltecer seu 
povo, em detrimento do estrangeiro, ou daquele que ali vive, sem condições de internalizar 
o profundo sentido de sua língua, por isso impossibilitado de viver suas raízes orientais, 
muito diferentes da nossa. 

Percebíamos o profundo sentimento latino da saudade se manifestar na fala das 
pessoas, que choravam enquanto expunham seus trabalhos ou dialogavam conosco, 
como se quisessem dizer que o rigor, a organização, a ordem, o cumprimento das normas 
estabelecidas, tudo isso como propriedade do outro lado do mundo, se colocava como 
o diferente da nossa cultura de espontaneidade, da criatividade, do riso, da alegria e da 
festa. Percebíamos, nessa abordagem, que os temas acima destacados pareciam querer 
dizer algo deles mesmos e, na apresentação oral, se manifestavam reflexões profundas 
projetadas no trabalho científico, mas ao mesmo tempo parecia que eles queriam falar da 
sua existência vivendo do outro lado do mundo. Quando, por exemplo, o tema da relação 
professor-aluno ou identidade cultural era tratado percebíamos uma pergunta filosófica 
latente: quem sou eu? E a imagem do poema “O Guardador de Rebanhos”, de Alberto 
Caeiro (um dos heterônimos de Fernando Pessoa) se faz presente: 

Sou um guardador de rebanhos / O rebanho é os meus pensamentos / E os meus 
pensamentos são todos sensações / Penso com os olhos e com os ouvidos / E 
com as mãos e os pés / E com o nariz e a boca / Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la 
/ E comer um fruto é saber-lhe o sentido [...]. (PESSOA, 2001)

Essas e outras observações nos remetem à importante experiência de ter viajado ao 
Japão. Não só o fuso horário, como vivenciar essas experiências de ensino-aprendizagem 
que altera consideravelmente nosso jeito de perceber o outro e a nós mesmos, principal-
mente na condição de professores.
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Segundo Anaïs Nin, “não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos” (NIN, 
1961, p. 145). Metaforicamente, somos “umbigocêntricos”, ou seja, quando lançamos nos-
so olhar para o ‘outro’, partimos sempre de nosso próprio “umbigo”, num sentido figurado, 
é claro, olhamos a partir de nós mesmos, a nossa perspectiva passa a ser a ótica e a métrica 
do jogo das interpretações. Nesse nosso etnocentrismo, vemos o outro a partir de nossos 
valores e princípios, vemos a partir de nossas crenças, ou seja, somos todos preconceituo-
sos no sentido da palavra e do olhar. Nosso modo de ser, estar e agir no mundo possui suas 
marcas, seus trajetos, uma história, várias histórias. Somos um pouco daquilo que lemos, 
um pouco daquilo que vemos, somos a água que já bebemos, um pouco de nosso do país, 
um pouco dos pais que nós tivemos e a escola que frequentamos, ou não! 

Faz parte de nossa educação: repudiamos, negamos, rechaçamos, excluímos, sepa-
ramos ou evitamos tudo que nos é diferente ou que não esteja de acordo com nossos 
costumes, hábitos e valores.

Desde os tempos gregos do nascimento da filosofia foi assim, o bárbaro era o homem 
de fora, aquele não educado com os preceitos da Paidéia, o livro da formação do homem 
grego. Esse termo é, portanto, semelhante ao conceito de selvagem adotado pelos paí-
ses colonizadores, um discurso nascido em meio a valores de uma sociedade ocidental 
europeizada que via no ameríndio o destaque do ‘outro’, pois os diferentes (índios) lhes 
causavam sentimentos diversos, eles não tinham a mesma língua, não se vestiam igual 
(quando se vestiam), não se relacionavam de modo semelhante, até a forma de andar 
era diferente.

O costume de discriminar e comparar os que são diferentes, porque pertencem a 
outros grupos, pode ser encontrado dentro de qualquer sociedade. Reações como agres-
sões verbais e físicas são praticadas contra os considerados “estranhos”, tanto na forma 
discursiva quanto na material e simbólica. Incluem-se aqui as pessoas que observam as 
outras culturas em função da sua própria cultura, tomando-a como padrão para valori-
zar e hierarquizar as restantes. Os chamados comportamentos etnocêntricos resultam 
também em apreciações negativas dos padrões culturais de povos tidos por “diferentes”. 
Em alguns casos já notados dentro desse juízo, práticas de outros sistemas culturais são 
“catalogadas” como absurdas, deprimentes, imorais, nojentas, etc. Enfim, temos o hábito 
de adjetivar tudo, principalmente o “outro”.

Assim, estando nós lá no Japão, não deveríamos usar de uma métrica no olhar, não 
haveríamos de esboçar caminhos prontos. Precisaríamos de uma nova leitura que somen-
te viria com um novo olhar, um novo gesto. Precisaríamos primeiro de nos ‘deseducar’ 
para compreendermos para além dos nossos conceitos ocidentais e eurocêntricos. Uma 
leitura possível de um país eminentemente simbólico numa linguagem que transcende 
para além de um país caligráfico, uma arte que se expressa pictográfica. Para buscarmos 
uma perspectiva de leitura acerca daquilo que é o Oriente, daquilo que é o Velho Mundo, 
daquilo que é o Japão, não poderíamos olhar apenas através de uma ótica histórica, mas 
muito embora não devamos menosprezá-la, que tanto na educação quanto na tradição 
desse país contar traços de sua história torna-se por vezes necessário para uma melhor 
compreensão cultural. É impossível negar a importância do retrato da história num texto 
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que ouse falar do Japão, de sua cultura e educação. É como quando ouvimos o poema do 
grande poeta e compositor brasileiro Vinícius de Moraes, Rosa de Hiroshima que, depois de 
escrito, na década de 1970 foi musicado por Gerson Conrad, para o grupo Secos & Molhados 
e atingiu enorme sucesso sendo interpretado na voz do cantor Ney Matogrosso. Ainda 
hoje é conhecida e principalmente comentada não só por especialistas da área musical, 
mas principalmente por estudiosos da literatura e da história. 

Pensem nas crianças / Mudas telepáticas / Pensem nas meninas / Cegas inexa-
tas / Pensem nas mulheres / Rotas alteradas / Pensem nas feridas / Como rosas 
cálidas / Mas oh não se esqueçam / Da rosa da rosa / Da rosa de Hiroxima / A 
rosa hereditária / A rosa radioativa / Estúpida e inválida / A rosa com cirrose / 
A antirrosa atômica / Sem cor sem perfume / Sem rosa sem nada. (MORAES, 

2005, p. 135)

Este poema é algo que nos toca historicamente, nos faz lembrar as bombas atômicas 
jogadas nas duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. Além disso, nos traz senti-
mentos, lembranças, revolta, saudade, histórias de vidas. Sem o registro da memória esse 
poema seria vão. Precisamos de um pouco de história para ter a mínima sensibilidade de 
ouvir esse poema musicado, só assim podemos sentir toda a alma da revolta desse texto 
conjecturando em nosso corpo. Música incrível! Para nós do Ocidente, parece que vem 
todo o sentimento das bombas atômicas liberadas no Japão. Uma poesia muito linda e ao 
mesmo tempo bastante triste. Certamente esse texto eternizou-se na memória de muitos 
brasileiros descendentes ou não de japoneses. Nossas memórias reprimidas surgem com 
a história e com o canto dessa tragédia humana. Vinícius fez do choro de um povo uma 
obra de arte colossal, fez da tristeza desse gesto inumano uma recordação artística, fez 
das vítimas desse momento histórico uma lembrança de quão belo e quão feio o homem 
pode ser. Uma poesia pode ter seu sentido histórico, mas ela guarda sempre alguma coi-
sa além. Considerado pelo simples sentido histórico, ela guarda impressões e visões de 
mundo. Impressões e visões podem advir de um passado, mas são marcadas também por 
um presente. 

A modo de conclusão

Com a filosofia viajamos o Japão e o Japão viajou em nós, por tudo que aprendemos 
e a bagagem cultural que trouxemos. Ali entre brasileiros, japoneses e outros povos, 
viajamos sonhos, assim como viajamos outras realidades e paisagens para nós desconhe-
cidas. Poderíamos nomear o enredo desse texto como relato de ensino-aprendizagem 
ou simplesmente de vivências educacionais. Ao narrarmos, em nosso discurso, muitos 
outros discursos discursaram por nós, e através de nós. Uma narrativa é algo que poderia 
soar pretensioso no sentido de tentar descrever, analisar, escrever, esmiuçar, hierarquizar 
e mensurar algo, nesse sentido, um relato nunca dará conta de uma totalidade vivida ou 
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percebida, múltiplas coisas escapam aos olhares daqueles que narram e muitas outras 
ficam esquecidas em vossas memórias: imagens, paisagens, rostos, semblantes, mãos, 
cheiros, impressões, cores, letras, sorrisos, paladares, vozes, aromas, sons, etc. 

Centro de Tóquio – Japão

Num dos territórios mais habitados, belezas naturais e artificiais, o antigo convivendo 
com o moderno. Organização disciplinar. Na terra dos terremotos e maremotos. Tsunamis 
e vulcões. Montanhas de gelo. Castelos imperiais. Museus. Jardins. Templos budistas e ou-
tros. Aprendemos com a língua nova e a linguagem do diferente. Aprendermos com o novo 
e com um povo; tivemos a oportunidade de conhecer vários mundos dentro de um mundo 
só, nossa existência é um mundo repleto de tantos outros mundos. Essa experiência do-
cente que tivemos a serviço não apenas do governo brasileiro mas do povo nipo-brasileiro 
e outros que vivem lá, foi uma experiência riquíssima educacional e culturalmente. Muito 
mais aprendemos do que ensinamos, certamente.

O Japão de hoje, moderno e tradicional. Assim podemos sentir vendo pessoas numa 
estação de trem japonesa, Shinjuco, no centro de Tóquio, cinco andares de estação, vimos 
quebrar o conceito e adágio popular de que “japonês é tudo igual”. Eles são iguais uns 
aos outros e diferentes dentro deles mesmos. Milhares de pessoas em um só lugar, indo 
e vindo de várias direções, estações e países. Subindo e descendo. Falando, comendo e 
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bebendo. Olhares tristes, cansados, despertos e alegres. Vários olhares. Cigarros. Cafés. 
Turistas. Barracas. Máquinas de cervejas, chás e refrigerantes. Padarias. Todos eles com 
suas roupas, ternos, jaquetas, penteados, músicas, pulseiras, relógios, tênis ou sapatos. 
Os japoneses quebram a norma ou apenas os estereótipos. Cabeludos e carecas. Obesos 
e franzinos. Jovens e velhos. Olhos puxados e cabelos escuros. Folclores. Mulheres e crian-
ças. Um brinco ou vários brincos. Tatuagens. Cabelos e roupas coloridas. Roupas que que-
bram e se misturam com o padrão ocidentalizado. Um mundo moderno e um mundo de 
tradições. Coisas novas e milenares se misturam ao mesmo tempo. Choque de gerações. 
Migrantes e imigrantes. A história da disciplina no processo educacional. 

Visitamos escolas, conhecemos professores e alunos, vimos que um dos grandes pro-
blemas dos brasileiros e seus filhos em idade escolar é um problema de adaptação escolar 
e cultural dentro das diferenças com a cultura japonesa. 

Visitamos paisagens, conhecemos pessoas, conhecemos outras realidades. Avaliamos 
e fomos analisados. Como professores e alunos. Ensinamos e aprendemos. Muito mais 
aprendemos, certamente. Achamos que todos mutuamente aprendemos. Vimos um tipo 
de generosidade, não aquela como um afeto cristão, mas aquela como um simples afeto 
humano de civilidade e respeito pelo espaço do outro. Aliás, no Japão os espaços públicos 
são muito bem cuidados, afinal cremos que eles já avançaram na percepção de que o 
espaço seu é também o espaço do outro. Não é uma noção de “amor ao próximo”, mas 
de civilidade plena. Nesse país uma língua estranha estrangeira é capaz de unir também. 
Brasileiros entre brasileiros em colônias. Brasileiros entre japoneses adaptando-se uns aos 
outros. Na dificuldade da língua e dos costumes. Na dificuldade para integração dentro 
das diferenças. Dificuldades que por vezes se superam e por outras que se reprimem. O 
ser humano se adapta. Somos capazes não apenas de ensinar mas de aprender. Adapta-
ção de língua, de comidas e bebidas. Adaptação aos relevos e às coisas que culturalmente 
relevamos ou repudiamos. Adaptação cultural. O humano, embora não pareça, tem uma 
natureza adaptativa sincrética. Somos vários povos em um só. Somos uma raça de vários 
povos, de várias cores, vários traços, vários contextos e vivências. Nossa linguagem, nosso 
tom de voz, nossa postura, nosso olhar, todos somos diferentes dentro da singularidade 
de cada cultura.

Deste modo, um curso de Pedagogia no Japão trouxe a oportunidade de formação 
para aqueles professores que já atuavam nas escolas para filhos de brasileiros, assim como 
tal curso trouxe uma possível saída educacional às crianças filhas de brasileiros que não se 
adaptaram ao sistema educacional japonês por diversos motivos. Este projeto consubs-
tancia-se para nós como uma das principais ações realizadas em benefício da comunidade 
brasileira residente no Japão, esta ação do Governo Federal do Brasil e seus demais parcei-
ros contribui com pessoas fora de nossas fronteiras geográficas, porém não fora de nossos 
vínculos sanguíneos, culturais e afetivos. Os frutos desse projeto já estão sendo colhidos 
no presente dessas pessoas que lá estão, mas os filhos da próxima geração são os que irão 
agradecer no futuro por este gesto politicamente patriótico e humano. Só temos a agra-
decer por termos feito parte dessa história da educação vivenciada no Brasil e no Japão. 
Não nos restam dúvidas da capacidade dos mentores desse projeto no sentido de sua 
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dinâmica, organização, disciplina, processo e didática de funcionamento. Agradecemos a 
todos os responsáveis professores gestores da UFMT. Agradecemos o acompanhamento 
dinamizador dos professores tutores da UFMT. Agradecemos a dedicação, responsabilida-
de, interesse e carinho de todos nossos alunos do Japão. Agradecemos a nossos parceiros 
da Universidade Tokai que cuidam da logística desse curso no Japão de modo impecável. 
Agradecemos a todos com muito carinho pela compreensão de nossos acertos e falhas e 
por termos tido essa experiência educacional, cultural e afetiva que compartilharemos com 
nossos amigos daqui do Brasil, que compartilharemos com nossos filhos, que compartilha-
remos em nossas salas de aula como professores, em vários lugares e com várias pessoas. 
Nunca saberemos a totalidade dos efeitos desse projeto na vida de todas as pessoas por 
ele afetadas, porém sabemos de tudo que ele nos proporcionou enquanto educadores e 
seres humanos. Somos bem diferentes depois de tudo. Novamente, obrigado!
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História e temporalidade não são, portanto, negadas, mas se encontram, por 
assim dizer, concentradas no objeto: relação intensiva do objeto com o tempo, 
do tempo no objeto, e não extensiva do objeto no tempo, colocado como por 
acidente num desenrolar histórico heterogêneo à sua constituição. (GAGNE-

BIN, 1999, p. 11)

Este texto, que tem por objetivo apresentar a temática abordada pela disciplina His-
tória da Educação e Pedagogia da Infância desenvolvida no âmbito do curso de Pedago-
gia – Acordo Brasil/Japão, foi elaborado tomando-se por base a sequência das atividades 
realizadas durante o curso. O fim último desse trabalho é apresentar uma reflexão sobre 
o sentimento de criança e de infância que permeia as produções dos acadêmicos, com 
ênfase para a atividade referente à iconografia japonesa.

O estudo da disciplina de História da Educação e Pedagogia da Infância foi realizado 
durante oito semanas, nas quais além da leitura do livro-texto da disciplina, também foram 
indicadas leituras complementares dos autores Philippe Ariès (2006), Moysés Kuhlmann 
Jr. (2000), Colin Heywood (2004), Walter Kohan (2003), Cambi (1999), além de músicas, 
gravuras e clipes com o propósito de enriquecer a forma de explorar os conteúdos traba-
lhados. O material didático impresso para a referida disciplina é composto de três partes33: 

A Parte I – O lugar da Infância no contexto histórico-educacional – destaca como surge 
o sentimento moderno de infância e apresenta a trajetória histórica dos primeiros pres-
supostos teóricos voltados à educação da criança, bem como elementos e aspectos que 
configuram o atendimento destinado à infância. 

Já a Parte II – Pedagogia da Infância: tempos e espaços – abordou os processos edu-
cativos para além da família, como reflexo de contextos sociais, econômicos e políticos, 
além de discutir a educação da criança no Brasil, considerando as especificidades do país.

Na Parte III – História do Brasil: a infância na república – o foco foi a educação das crian-
ças no Brasil, com ênfase no século XX, mais precisamente a partir da década de 1930, 
momento em que foi instituído, de fato, um sistema escolar nacional. Nossa intenção foi 
propiciar aos acadêmicos um panorama amplo relacionado ao processo educacional e 
elementos teóricos para a compreensão não só da História da Educação da Criança mas 
também da História da Educação.

As atividades propostas pelas professoras formadoras, a serem desenvolvidas a cada 
semana, tinham por objetivo levar os acadêmicos a perceberem a inserção da criança no 
percurso da história universal, alicerçada em uma concepção historiográfica aberta às 

30 Professora Mestre, autora do Material Básico de Estudo da disciplina História da Educação e Pedagogia 
da Infância – Projeto Brasil/Japão. aralidalsico5@hotmail.com

31 Professora Doutora. Instituto de Educação/UFMT, autora do Material Básico de Estudo da disciplina 
História da Educação e Pedagogia da Infância – Projeto Brasil/Japão. chatram@ufmt.br

32 Professora Doutora. Instituto de Educação/UFMT. taciana@ufmt.br
33 DALSICO, A. M. P. GONÇALVES, M. SAMBRANO, T. M. Guia de Estudos: História da Educação e Pedago-

gia da Infância. 
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diversas fontes documentais, entre as quais a iconografia e a arqueologia que englobam 
outros sujeitos históricos, como a criança.

Na primeira semana de estudo, disponibilizamos na plataforma um painel com gravu-
ras e quadros de pintores famosos do Ocidente que retratavam crianças. Por meio dessa 
atividade, objetivamos que os acadêmicos não apreciassem as imagens como obra de 
arte apenas, mas também como objetos de pesquisa, procurando estabelecer um diálogo 
investigativo entre a icnografia e a perspectiva teórica de Philippe Ariès, autor que funda-
mentou os trabalhos no início do curso.

Para que isto ocorresse, os acadêmicos foram orientados a pesquisar na iconografia 
japonesa gravuras de crianças com o intuito de encontrar a representação de infância 
sobrepujada nas gravuras, postando-as no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 
para formar um banco de dados com as primeiras informações sobre o nascimento do 
sentimento de infância na historiografia nipônica. 

Entre as gravuras postadas no AVA, duas ratificaram mais concretamente vestígios da 
existência do sentimento materno em relação à infância. As imagens a seguir (figuras 1 e 
2), de acordo com as pesquisas arqueológicas, fazem parte da Era Joumon (10.000 a.C. 
a 330 a.C.), período em que se tratava com carinho as gestantes e as crianças, aspecto 
igualmente comentado pela acadêmica do curso ao apresentar a atividade solicitada.

Achei a [..] imagem interessante. Boneco de barro de uma gestante da Era Jou-
mon. Na Antiguidade se tratavam com carinho as gestantes e as crianças. (Tex-

to de acadêmica Y. Y. Atividade postada no Fórum em 20/6/2010)

Figura 1: Cerâmica “mãe com bebê no colo”. 
Fonte: http://toki1935.exblog.jp/i25/

Figura 2: Escultura “mãe amamentando”. 
Fonte: TERAMAE, Naoto, 2010, p. 49
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As análises das gravuras do banco de dados, composto também por imagens de ce-
râmicas disponibilizadas pelas pesquisas da arqueologia, viabilizaram a identificação de 
primeiros vestígios da existência do sentimento dispensado à infância no percurso histó-
rico do Japão.

Esses vestígios arqueológicos, segundo pesquisas realizadas em ossos humanos loca-
lizados nos sepulcros na Era Joumon (HOSHIZAWA, 2009), possibilitaram a averiguação da 
existência de uma alta taxa de mortalidade 
infantil desde a fase fetal e, por ocasião do 
parto, de recém-nascidos, abrangendo a 
faixa etária dos cinco meses a dois anos de 
idade. O feto e o féretro das crianças recém-
-nascidas eram depositados em sarcófagos 
de barro.

Nos jazigos de mulheres em idade 
adulta, as pesquisas arqueológicas indicam 
a descoberta de objetos de cerâmica nos 
quais foram impressos contornos de pés e/ou 
mãos de crianças, demonstrando que estava 
impregnada na mãe a recordação do filho 
morto na infância34, como aponta a Figura 3.

Por meio dos conhecimentos produzidos pela arqueologia, é possível saber que as 
cerâmicas exumadas representam os vestígios materiais que revelaram a história da 
infância japonesa e, ao mesmo tempo, possibilita o despontar de inferências acerca da 
existência do sentimento relativo à criança, 
personificado em três dimensões: na ligação 
entre mãe e filho, no sepultamento próximo 
às residências e na especificidade das urnas 
funerárias, cujo formato representava o úte-
ro materno, nas quais eram depositados os 
corpos das crianças.

Enfim, as pesquisas arqueológicas evi-
denciaram não apenas a presença da criança 
na história milenar japonesa como também 
os cuidados dispensados à infância.

Esse dado pode ser corroborado com as 
pesquisas de Colin Heywood (2004) ao asse-
verar a necessidade de se estudar a história 
da infância e, por extensão, o surgimento 

34 GOMES, N. da C. B. et al. Percepção da criança japonesa através dos tempos. In: Revista Eletrônica 4: 
Documento Monumento. NEDIHR/UFMT, v. 4 – n. 1 – jul./2011, p. 81.

Figura 3: Cerâmica: Mãos e pés de crianças. 
Fonte: http://toki1935.exblog.jp/i25/

Figura 4: Câmara funerária (casco de 
tartaruga). Fonte: http://mimikazari.

hp.infoseek.co.jp/yac/report;4th;4th.htm
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do sentimento dispensado às crianças a partir do contexto histórico, social e cultural de 
cada país. Na mesma linha, o autor enfatiza a necessidade de se investigar tanto a infân-
cia quanto o sentimento relativo às crianças, para além da relação familiar e, ainda, sem 
desconsiderar que a “criança é uma construção social”.

Nesse sentido, é interessante perceber a análise feita por uma acadêmica do curso ao 
se reportar a situações cotidianas presentes nas famílias japonesas e que indicam, até os 
dias atuais, o sentimento da infância que permeia a cultura nipônica.

Se pudermos considerar iconografia, imagens que nos remetam à infância ja-
ponesa, acho que a primeira que me vem à mente é a das “hinaningyos” as bo-
necas que representam a antiga corte imperial do período Heian (794-1192) e 
que hoje são o símbolo do “Hinamatsuri” ou dia das meninas. A data é para 
pedir felicidade e saúde às meninas da família. Assim como os “Koinobori”, flâ-
mulas em forma de carpas voadoras que são penduradas no exterior das casas 
são símbolos para festejar o dia dos meninos. Outra imagem que tem a infância 
japonesa representada, para mim, são os “bentôs”, as marmitinhas, uma ver-
dadeira obra de arte. (Texto de acadêmica L.C.A.V.Y. Atividade postada no Fórum 

em 21 jun. 2010)

Figura 5: Bonecas que representam a Corte Imperial. Fonte: muitojapao2.
blogspot.com/.../diadas-criancas-so-as-meninas-nojapao.html
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No entanto, essas deduções sobrevindas da arqueologia estão sob o mesmo signo 
histórico-cultural do Ocidente. Mais do que isso, podemos dizer que comportam uma 
acepção de história universal, podendo ser apreendida, como assinala Marc Bloch: 

[...] como realidades ao mesmo tempo diferentes e, contudo, aparentadas. Nin-
guém pode dizer que não seja assim. [...] Convimos, todavia, em que existe na 
natureza humana e nas sociedades humanas um fundo permanente. Se assim 
não fosse, os próprios vocábulos de ‘homens e sociedades’ não significariam 
coisa alguma. (2001, p. 41)

Dessa forma, a partir da existência de “realidades ao mesmo tempo diferentes e, con-
tudo aparentadas” e de “um fundo de permanência na natureza humana”, pode-se afirmar 
haver similaridades entre a história e o surgimento do sentimento da infância no Ocidente 
com a do Japão. Essa similaridade se assegura no fato de que o homem, como espécie, 
torna-se imortal mediante a “[...] condição humana da natalidade; o novo começo ineren-
te a cada nascimento pode fazer-se sentir no mundo somente porque o recém-chegado 
possui a capacidade de iniciar algo novo [...]” (ARENDT, 2000, p. 17).

Ancoradas na acepção de imortalidade da espécie humana e também como continuida-
de no tempo, tem-se por pressuposto que cada criança que nasce significa o “novo come-
ço”, condição inerente a todos os seres humanos. Do mesmo modo, é inerente à criança, 
que sobreviveu às intempéries da vida, seu percurso natural da infância para a vida adulta.

Para retomar a finalidade desse trabalho – apresentar a percepção de criança e de in-
fância por meio da iconografia a partir das reflexões possibilitadas pela disciplina História 
da Educação e Pedagogia da Infância – as atividades realizadas na segunda semana do cur-

Figura 6:  Kodomo-no-hi (Dia das Crianças). 
Fonte: www.nipocultura.com.br/?p=319
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so tiveram por objetivo levar os acadêmicos a pesquisarem as reminiscências da infância, 
lembranças guardadas na memória dos adultos do presente. Como opção metodológica, 
solicitamos a realização de entrevistas semiestruturadas com três pessoas; o roteiro para 
a entrevista abordou as questões: Como foi sua infância? Como você ocupava seu tempo 
na infância? Como você percebe a infância na atualidade?

Esta atividade investigativa, diferentemente da anterior, esteve aportada na tempora-
lidade vivida, tendo por sustentáculo a experiência passada. Temporalmente denominada 
de passado atual, a experiência pregressa possibilita que os eventos sejam integrados 
mediante a rememoração (REIS, 1994) e, neste caso, possibilita que o sujeito verbalize 
sobre os eventos vivenciados em sua própria infância. 

Os resultados das entrevistas foram analisados e resultaram no texto “Sentimento 
de Infância na Atualidade”, postado no fórum. No entanto, há de se evidenciar que o 
desenvolvimento desta atividade foi marcado por dificuldades inerentes ao contexto no 
qual ela se efetivou. Entre elas, destacamos a barreira da comunicação, na medida em que 
nem todos os acadêmicos apresentam domínio da língua, o que dificulta o diálogo com 
os entrevistados.

Além disso, apareceram dificuldades relacionadas ao tecido cultural dos orientais, com 
destaque para a atitude reservada dos japoneses em conversas cujo foco seja falar de si 
mesmo ou da vida privada. No entanto, um dado saltou aos olhos e excedeu o objetivo 
da pesquisa, qual seja, a constatação de uma resistência dos acadêmicos em sair de sua 
posição de isolamento e de seu mundo reservado e seguro para enfrentar o desconhecido. 
Em outras palavras, evidenciou-se a condição de estrangeiros dos acadêmicos que se ca-
racterizam como trabalhadores que aportaram no país à procura de empregos melhores.

De todo modo, a atividade trouxe elementos merecedores de destaque no que se 
refere ao sentimento de infância presente na atualidade e relatado pelos participantes da 
entrevista, adultos com faixa etária de 30 a 80 anos.

Por meio dos depoimentos, é possível depreendermos que a maioria dos entrevistados 
relata que a infância que tiveram foi vivenciada com amigos e parentes, permeada por 
brincadeiras de grupo em espaços de convívio alargados, como ruas e quintais, como o 
exposto pelos trechos abaixo:

No interior do estado de Hokkaido, quando voltava da escola, saía sempre para 
brincar com as crianças vizinhas. Naquela época não havia videogame. Na mi-
nha casa não tinha televisão, então nós (crianças) nos reuníamos na casa de 
quem possuía e assistíamos todos juntos. (depoimento de K. U., 54 anos, gênero 

feminino)

Era muito feliz, não tinha muitas regalias como as crianças de hoje em dia, mas 
éramos felizes com o que possuíamos. Ninguém tinha brinquedos formidáveis 
e caros, todos éramos mais ou menos da mesma classe social. Brincávamos de 
beisebol com as crianças da vizinhança e todas as outras crianças brincavam as 
mesmas brincadeiras. (depoimento de Y. Y., 71 anos, gênero masculino)
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Enrolava tijolo com panos e brincava de boneca. (depoimento de A. Y., 56 anos, 

gênero feminino)

Sempre gostávamos de brincar ao ar livre, brincávamos de esconde-esconde e 
também tinha as brincadeiras só de meninas. No inverno íamos às encostas das 
montanhas e praticávamos esqui. (depoimento de E. F., 55 anos, gênero feminino)

No entanto, há relatos que evidenciam outras formas de tratamento, como o depoi-
mento a seguir por meio do qual a entrevistada apresenta uma infância solitária e marcada 
por experiências caracterizadas, ocidentalmente, como afetivamente negativas, denotan-
do violência física contra a criança e vulnerabilidade infantil:

A maior parte do tempo brincava sozinha, sempre sozinha, pois sou filha única. 
Meus pais trabalhavam o dia inteiro, então me lembro de ficar amarrada no pé 
da mesa para não fugir. Quando vinham minhas primas, ficava contente. Tam-
bém tinha que ajudar a limpar ovo. Meu avô era muito bravo, então obedecia 
para não levar “guenkotsu” (cascudos). Meu pai não era tão bravo. (depoimento 

de A. Y., 56 anos, gênero feminino) 

Por outro lado, as falas que refletem a infância percebida nos dias atuais vêm carrega-
das de aspectos positivos, sobretudo em se tratando da relação de afeto estabelecida em 
família, embora ainda apareçam relatos que denotam aspectos mais positivos na infância 
pregressa do que a atualidade vivencia, como pode ser percebido pelos excertos dos de-
poimentos abaixo.

Hoje em dia as crianças têm de tudo. Comida é mais gostosa, tem brinquedo. 
Antigamente não dava atenção, hoje os pais dão mais atenção, mas as crianças 
são mais manhosas, fazem muita manha, bem diferente. (depoimento de H. I., 

69 anos, gênero masculino)

Só se brinca de videogame. As brincadeiras ao ar livre que utilizam toda energia 
das crianças não são mais valorizadas. Os relacionamentos e a comunicação 
pessoal não são mais incentivados. O prazer de brincar e participar do grupo 
está desaparecendo, hoje estão muito individualistas e egoístas. O futuro do 
Japão a meu ver é obscuro. (depoimento de A. M., 59 anos, gênero feminino)

De modo geral, a comparação empreendida por alguns participantes dessa atividade 
aproxima-se das pontuações encontradas por Biasoli-Alves (1995) e por Sambrano (2006), 
ao evidenciarem – em pesquisas que abarcam a temática das relações interpessoais no 
interior das famílias – a presença de elementos de comparação entre diferentes gerações. 
O espaço para as atividades infantis e para as brincadeiras suscita nos participantes a 
comparação entre a infância vivida na atualidade e as suas próprias experiências infantis, 
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por vezes dando a impressão de que a atualidade é mais positiva, justamente pelo papel 
que a criança assume na família, ou que a vivência em tempos e espaços existentes em 
momentos pregressos era mais positiva, denotando, inclusive, um caráter de incerteza ao 
futuro de uma nação que tem como premissa o respeito ao coletivo.

Na sequência dos trabalhos empreendidos pela disciplina, a terceira semana foi de-
dicada aos estudos dos pensadores que deram suporte à Educação no Ocidente como 
Comenius, Rousseau, Pestalozzi e Fröebel. A opção por esses teóricos justifica-se pela 
importância de suas obras no âmbito da Pedagogia da Infância, uma vez que foram e 
são significativas no que se refere à educação da criança, ou ainda, valendo-se das pa-
lavras de Incontri (1997, p. 23) “[...] para renovar uma busca que nunca deveria ser posta 
de lado [...]”.

Procuramos abstrair os aspectos que “transcendem o tempo histórico” com relação 
ao que esses autores pensaram para a educação das crianças e solicitamos aos acadêmi-
cos que buscassem identificar se algumas de suas ideias estão presentes, ainda que com 
diferentes nomenclaturas, nas atividades cotidianas e no currículo das instituições de Edu-
cação Infantil e Ensino Fundamental, sejam elas brasileiras ou japonesas. 

Para auxiliar nessa análise, sugerimos aos acadêmicos que voltassem ao material didá-
tico utilizado pela disciplina de Psicologia: “Desenvolvimento e aprendizagem na infância” 
(parte 2, p. 88-138), para estabelecerem algumas articulações entre as áreas e, assim, 
“ventilarem sua inteligência”, como diria Comenius.

Na mesma esteira, durante a quarta semana continuamos o estudo voltado aos pen-
sadores, abordando dessa vez Decroly, Dewey, Freinet, Montessori. O enfoque dado por 
meio destes teóricos objetivou possibilitar aos acadêmicos uma discussão baseada nos 
reflexos que a articulação entre as diferentes áreas que se debruçaram sobre a infância 
proporcionou à Educação Infantil. Dessa forma, ressaltamos que nos últimos anos do 
século XIX e na primeira metade do século XX a ação educativa envolveu profissionais 
com formação diferente, tais como médicos, psicólogos, biólogos, filósofos, que vieram 
a somar e lançar novas luzes à educação da criança (CAMBI, 1999, p. 514). Assim, algumas 
experiências educativas de vanguarda se afirmaram na pedagogia mundial inspiradas 
em princípios diferentes daqueles que vigoravam até o momento, vinculados à Escola 
Tradicional.

A atividade desta semana solicitava que os acadêmicos buscassem analisar, no con-
texto das instituições escolares em que eles atuam profissionalmente ou nas escolas em 
que seus filhos estudam, quais elementos dos referenciais teóricos explicitados (Decroly, 
Dewey, Freinet, Montessori) subsidiavam as práticas educativas. Ao final dessa semana foi 
produzido pelos acadêmicos um texto coletivo na ferramenta Wiki, recurso de extrema ri-
queza e interatividade disponibilizada pela plataforma Moodle que caracteriza o ambiente 
virtual de aprendizagem do curso.

Na quinta semana, voltamos nosso olhar para a realidade brasileira focalizando a ma-
neira pela qual a educação das crianças se constituiu historicamente, originando tempos e 
espaços específicos em que ocorrem processos educativos para além do ambiente familiar, 
como reflexo de contextos sociais, econômicos e políticos. 
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Dessa forma, a atividade intencionou promover uma reflexão sobre as instituições que 
abrigam crianças que não vivem em contexto familiar. Na sociedade brasileira as crianças 
órfãs e em situação de risco são encaminhadas aos cuidados de abrigos e/ou orfanatos. 
Assim, solicitamos que os acadêmicos pesquisassem no Japão em quais instituições as 
crianças órfãs eram atendidas, qual o perfil dessas crianças e qual era o encaminhamento 
educacional dado a elas.

Esse foi outro momento muito delicado, as reações dos acadêmicos no Fórum foram 
as mais variadas. Para justificarem a não realização da atividade, apareceram novamente 
dificuldades apontadas em atividade anterior, com destaque para a barreira da comuni-
cação em língua japonesa enquanto elemento dificultador para a efetivação da pesquisa. 
Além disso, alguns acadêmicos alegaram desconhecer a existência de instituições dessa 
natureza e, quando conhecidas ou identificadas, a existência de acentuada burocracia 
institucional foi elemento impeditivo ao acesso a elas.

No espaço do Fórum foi explicado aos acadêmicos que a ideia principal da atividade 
era possibilitar a reflexão acerca da existência de “crianças abandonadas” na realidade 
japonesa. Mais do que isso, que eles pudessem identificar a natureza desse atendimento, 
ou seja, onde vivem essas crianças, como são tratadas, quais órgãos – públicos ou não, 
como o Estado ou ONGs – são responsáveis por esse atendimento.

Feitos os devidos esclarecimentos, foram surgindo no Fórum informações levantadas 
por meio de pesquisas de cunho histórico e divulgadas na internet, como as selecionadas 
abaixo. 

 ▶ Em 563 d.C. pelo príncipe Shotoku, criou os orfanatos no Japão chamados de 
“kojiin”; 

 ▶ No período EDO, estabelecimentos foram construídos para acomodar crianças 
órfãs, devido às guerras e rebeliões internas entre clãs;

 ▶ Em 1876, Ishii Jyuji, um cristão japonês, construiu o primeiro orfanato na província 
de Okayama. Aos 22 anos, Ishii tornou-se médico para cuidar dos órfãos e dedicou-se 
ao serviço social. Ele acreditava fortemente na educação dos órfãos.35

Posteriormente, foram surgindo informações sobre o sistema atual de orfanato no 
Japão, sendo eles de três tipos: 

 ▶ Há 361 instituições de grande porte, há recursos e equipamentos como hospital 
ou escola, onde cinco ou oito crianças dividem o mesmo quarto, separados por sexo e 
idade. Em cada edifício vivem mais de 20 crianças. 

35 Texto postado pelos acadêmicos no fórum.
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 ▶ Há 38 instituições de médio porte, onde vivem de 13 a 19 crianças em cada prédio. 

 ▶ E há 66 instituições de pequeno porte, onde vivem 12 crianças. Em outubro de 
2007, o limite de acolhimento era de 33.917 crianças, e a ocupação já era de 90%.36

Nos debates do fórum, os acadêmicos apresentaram as razões para o abandono das 
crianças em instituições e identificaram situações comuns ao Brasil e Japão, como: gra-
videz indesejada; ausência de condições financeiras familiares para sustentar o menor; 
crianças que sofreram violência doméstica. 

Em contrapartida, perceberam diferenças significativas relacionadas ao cuidado com 
a “criança abandonada” nos dois países. No Brasil, é permitido o trabalho de voluntários 
nos orfanatos enquanto que no Japão não é permitida a visitação. O argumento utilizado 
para tal conduta ampara-se no caráter afetivo, ou seja, para se evitar que as crianças se 
apeguem aos voluntários e sofram com uma possível separação, já que estão fragilizadas 
pela condição de abandono.

Os acadêmicos trouxeram, ainda, a informação de que em pleno século XXI, em 1º 
de maio de 2007, foi instalado o “Akachan Post” (posto para bebês) no Hospital Jikei em 
Kumamoto, onde pais sem condições de criarem seus filhos podem entregá-los de forma 
anônima, como indicam as figuras 7 e 8. Eles observaram que essa instalação funciona 
como a “roda dos expostos” no Ocidente. Porém, a decisão de implantar o “Akachan Post” 
despertou controvérsias no Japão, pois muitos temem que a medida incentive os pais a 
abandonarem seus filhos. 

36 Idem.

Figura 7: “Akachan Post” (posto para bebês). 
http://www.ipcdigital.com/br/Noticias/Japao/

Baby-post-comeca-a-funcionar-em-Kumamoto

Figura 8: “Akachan Post” (posto para 
bebês). http://ombrelle23.skyrock.

com/3096898613-Akachan-Post.html
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É válido ressaltar que na quinta semana de desenvolvimento da disciplina, os comen-
tários socializados por meio do Fórum evidenciaram observações dos acadêmicos que 
indicavam que nossos objetivos estavam sendo alcançados, como os excertos abaixo.

Tenho a cada dia aprendido mais e mais sobre esse país em que vivemos, e pes-
quisas como essas são fundamentais para esse aprendizado. (Texto de acadêmi-

ca V. O. L. M. postado no Fórum )

Como não tenho muito contato com a realidade japonesa, muitas coisas eu não 
sabia e graças a este fórum, muito aprendi. (Texto de acadêmica Q. C. M. L. U. 

postado no Fórum ) 

Depoimentos dessa natureza trouxeram à baila questões não dimensionadas quando 
as atividades foram propostas e que excederam, mais uma vez, os objetivos primeiros 
da disciplina História da Educação e Pedagogia da Infância. Apesar de os acadêmicos 
residirem no Japão há mais de cinco anos, alguns até há 20 anos nesse país, alguns vivem 
à margem da realidade cotidiana, centrados no trabalho, isolados pela língua e pelas bar-
reiras culturais.

A experiência proporcionada pelo curso ultrapassa, dessa forma, o âmbito de forma-
ção para alguns acadêmicos ao possibilitar – por meio de atividades simples, mas que 
exigiram contatos diretos com pessoas e instituições – a vivência de relacionamentos ainda 
não efetivados e a constatação de realidades muito próximas entre os dois países.

Assim, as três últimas semanas da disciplina de História da Educação e Pedagogia da 
Infância foram fundamentais para a articulação entre os aspectos sociais, psicológicos, 
históricos e filosóficos da educação, na medida em que os acadêmicos puderam refletir 
sobre a construção do atendimento educacional voltado às crianças pequenas por meio 
das discussões proporcionadas pelas disciplinas abordadas até o momento pelo curso.

Apesar de o material estar centrado nos pensadores da Educação do Ocidente e nos 
aspectos históricos que alicerçam o desenvolvimento da Educação Brasileira, o percurso 
foi pensado de forma a permitir ao acadêmico a construção de uma visão sobre a temática 
da infância, tendo como referência a natureza histórica dos processos sociais. Para além 
disso, a necessidade de que o acadêmico voltasse sua atenção para a Educação Infantil 
levada a efeito no Japão também foi evidenciada.

Desta forma, solicitamos aos acadêmicos que eles pesquisassem sobre educadores 
japoneses que tratavam da temática da Educação Infantil e dos reflexos dela nos processos 
posteriores (escola elementar) de escolarização/aprendizagem e que analisassem quais os 
pontos caracterizados como relevantes tanto no contexto das escolas brasileiras do Japão 
quanto no contexto das escolas japonesas.

Esse primeiro levantamento foi o início da pesquisa e serviu de base para a preparação 
do Seminário Temático de Filosofia, História da Educação e Pedagogia da Infância, cuja 
temática foi Diversidades de práticas e concepções na educação escolar. 
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Embora não seja objetivo deste texto abordar a produção dos Seminários Temáticos, 
ressaltamos que os recortes de pesquisa sugeridos para o Seminário Temático foram:

❶ Concepção de infância para os professores brasileiros e japoneses;
❷ Percepção de criança/infância na iconografia japonesa;
❸ Teorias da História da Educação japonesa;
❹ Política Educacional do Japão para a Educação Infantil e Ensino Elementar;
❺ Grupos sociais, socialização e identidade no contexto escolar;
❻ Concepções e prática de avaliação no ensino japonês;
❼ Relação professor-aluno.

Os textos dos acadêmicos produzidos para o Seminário Temático evidenciam o envol-
vimento e o empenho empregados no desenvolvimento dos trabalhos. A produção dos 
acadêmicos marcou a finalização dos trabalhos das disciplinas Filosofia e História da Edu-
cação e Pedagogia da Infância e corroboram a validade e pertinência de suas proposições 
no âmbito do curso de Pedagogia.

Algumas considerações

Ao final deste texto que objetivou ser um espaço de reflexão acerca das produções 
levadas a efeito durante a disciplina em questão, algumas considerações merecem ser 
tecidas. A primeira delas diz respeito à opção teórica e metodológica das professoras 
responsáveis pela disciplina e reflete as possibilidades historiográficas que concebem a 
História para além da tradicional concepção política, isto é, optou-se pela articulação de 
diferentes fontes documentais para a realização das atividades, como produções icono-
gráficas e sujeitos.

O material de base da disciplina ficou centrado nos pensadores da educação no Oci-
dente e na realidade brasileira, nosso campo de domínio acadêmico. No entanto, nas 
atividades propostas ao longo das semanas de estudo, buscamos instigar os acadêmicos 
a pesquisarem e conhecerem a realidade do país em que eles vivem e atuam, seja como 
professores ou como pais, percebendo o espaço e o mundo próximo.

Merece destaque nestas considerações a produção acadêmica gerada a partir da 
disciplina. Ressalta-se nossa satisfação em ter, como fruto de um trabalho produzido no 
âmbito do curso para ser apresentado durante o Seminário Temático, a publicação de um 
artigo na Revista Eletrônica 4 “Documento Monumento”37 com o título: “Percepção da 
criança japonesa através dos tempos”. Evidencia-se que esse trabalho foi orientado pela 
professora formadora Marlene Gonçalves e pela orientadora acadêmica Nailza da Costa 

37 Disponível em: <http://200.17.60.4/ndihr/revista.4/artigos/revista.dm.pdf>.
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Barbosa Gomes e escrito pelos discentes: Luzia Mya Tanaka, Marcelo María Fuidio Hiriart, 
Márcia Atsumi Ikeda, Marcia Yukiko Tateyama e Margarete Wakako Aiharaalho. 

Quanto a nós, quando chegamos ao Japão o que nos marcou profundamente foi a 
experiência de nos sentirmos analfabetas em terra estrangeira.
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Este texto procura trazer em linhas gerais o percurso de produção/construção de 
sentidos, ou seja, construção de conhecimentos, na área de linguagens, que pavimentou 
a produção do material didático: Múltiplas Linguagens. Pretende dar a ver também o 
acompanhamento da interlocução com os coordenadores acadêmicos, com os alunos do/
no Japão, incluindo-se o Seminário Presencial, na Universidade de Tokai, onde foram apre-
sentados os trabalhos finais. Para o material didático a abordagem teórico-metodológica 
foi semiodiscursiva, numa perspectiva sociointeracionista, prevendo-se a possibilidade de 
interatividade, que é a interferência do aluno no processo de construção do conhecimento. 

Palavras-chave: linguagens, comunicação, interação, interatividade, texto, leitura

Introdução: ou o convite para uma 
viagem	e	seus	desafios

Quando do convite para a produção de material didático para a Educação a distância 
(EaD), desta vez, para o curso de Formação de Professores brasileiros, que lecionam para 
filhos de brasileiros no Japão, nos vimos diante de um desafio diferente dos demais desa-
fios até então, que era o de produzir material didático para a EaD.

A pergunta inicial, como sempre, foi: quem é o nosso interlocutor? Mas já não foi dito 
no parágrafo acima? Não bastava isto. Fomos investigando e encontramos alguns que 
tinham o Ensino Médio, outros que já havia iniciado algum curso universitário, outros que 
trabalhavam em empresas japonesas e ao mesmo tempo lecionavam, outros ainda com 
diploma universitário de outra área, mas que eram professores naquele momento.

O projeto do curso delineava muito bem os objetivos, as metas, as definições para a 
formação desses professores.

Outra questão; quem era o aluno desses professores no Japão? Filhos de brasileiros 
que trabalhavam no Japão. Não bastava também. Eram crianças, adolescentes que não 
tinham a oportunidade de frequentar escola japonesa, com dificuldades, a primeira delas, 
o idioma. Todavia, precisavam estudar. Lá havia escolas brasileiras, com os professores que 
já apresentamos. Os estudantes tinham idade entre 3 e 4 anos, até adolescentes. Alguns 
tinham fluência no idioma japonês, outros nem tanto, outros só falavam português.

Havia escolas de horário integral, outras com horário de complemento para crianças 
com dificuldades.

A diversidade era grande enfim, estávamos diante do complexo. No dizer de Morin: 
ali havia uma tessitura unida.

38 Doutora em Comunicação e Semiótica – PUC-SP, autora da material didático de Múltiplas Linguagens – 
Curso de Formação de professores no Japão. 

39 Doutora em Educação – UFSC-SC, autora do material didático de Múltiplas Linguagens – curso de For-
mação de Professores no Japão.
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[...] a complexidade parece em primeiro lugar desafiar o nosso conhecimento 
e, de alguma maneira, obrigá-lo a regressar. Cada vez que existe uma erupção 
de complexidade, sob a forma justamente de incertezas e acasos, existe uma 
resistência muito forte. (MORIN, 2000, p. 47)

Aceitamos o desafio, que, na maioria das vezes não é enfrentado, pois, conforme o 
autor, a incapacidade de reconhecer, tratar e pensar a complexidade é resultado de nosso 
sistema educativo. Conforme ele, modo de conhecimento oriundo do século XIX, que 
extraía o objeto de seu contexto, de seu conjunto e de seus laços de intercomunicações 
(MORIN, 2000, p. 90).

Naquele contexto, alinhando-nos a Morin tínhamos que distinguir (mas não disjuntar) 
e reunir, contextualizar e globalizar, relevando o princípio da incerteza, que tinha como 
atividades primeiras de início de nossa viagem ao curso do Japão: preparar passaporte e 
visto; arrumar malas, fazer o percurso, chegar lá e conferir todo o processo de construção 
do conhecimento em Múltiplas Linguagens.

Em busca de autorizações: passaporte e visto 
ou	definindo	percurso	teórico-metodológico

Esses momentos foram cruciais para o curso de Múltiplas Linguagens.
A par de outras partes do material que prosseguiam com alfabetização e letramento 

e também com gêneros discursivos, decidimos, por questão de coerência epistemológica 
que nosso fundamento seria semiodiscursivo, de princípio sociointeracionista, levando em 
conta as teorias linguísticas que tratam da produção de discursos, sentidos e, portanto de 
conhecimentos, cujo arcabouço era o das condições de produção e efeitos de sentidos e, 
ainda, da variedade linguística, ou seja, além de abordar a língua-padrão, abordar a varie-
dade social, geográfica, estilística e histórica, justamente num contexto diverso. Também 
as teorias de linguagens, incluindo-se aí as teorias semióticas que fundamentam as lingua-
gens não verbais, uma vez que a gestualidade mais comum em crianças e adolescentes, 
naquele contexto, viria favorecer a compreensão de como se dá a interação.

Os requisitos para o visto eram: definir o que abordar, como abordar, levando em conta 
a complexidade que se nos apresentava.

Para o que abordar, definimos amplamente LINGUAGENS: verbal e não verbais. En-
sejava tratar de concepções de linguagens, concepções de texto, concepções de leitura, 
que são inerentes à concepção de produção, pois para nossa produção já estavam previs-
tos os leitores, o contexto; nada é dado no texto, ou só no texto, e a leitura tem que ser 
produzida com as condições de produção de leitura do leitor, já previstas no momento de 
nossa produção de texto.
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Como abordar? Definimos que inicialmente seria necessário afinar os instrumentos ao 
que chamamos: deixar clara a concepção que embasaria todo o nosso percurso teórico-
-metodológico. Num primeiro momento, as concepções de linguagens, texto e leitura.

Na sequência, conceber signos, portanto, aportes para linguagens e textos.
Falando de linguagens, fizemos, apenas didaticamente, a separação entre linguagem 

verbal e linguagens não verbais, como processos de interação e interlocução.
A linguagem verbal, oral e escrita foi calcada em conceitos de comunicação, cultura, 

de língua e principalmente de interação. Foram propostos textos de gêneros diversos 
como poemas, músicas, histórias em quadrinhos, propagandas de produtos infantis, entre 
outros.

Para tratar a linguagem não verbal foi preciso concebê-la na história, estudar os fatores 
intervenientes de sua produção e leitura, enfocando a gestualidade e os cinco sentidos.

Para ilustrar o não verbal, no texto impresso a ser lido pela internet, na ferramenta 
Moodle, selecionamos figuras, fotos de obras de arte, fotos de gestos na situação cotidiana 
de comunicação. Para a leitura das imagens em movimento e, ainda, para exemplificar a 
teorização, sugerimos filmes. 

Vimos que não poderia ser só. Então, abrimos uma seção onde incluímos para a prática 
textos de histórias em quadrinhos. E, como não podia deixar de ser, incluímos mangás e 
suas versões.

Salientamos também a escrita como prática escolar.
Obtivemos o visto!
ARRUMAR AS MALAS: quem iria conosco? companheiros teóricos e metodológicos.
Inserimos em nossa bagagem as Teorias de Linguagens, com Bakhtin, Bagno, Chara-

deau e Maingueneau, Cox, Davis, Geertz, Goffman, Orlandi, Ong, Peace, Petroni, Rector 
e Trinta. A mala densa e com muitas possibilidades de usar todos os apetrechos dela.

Iniciando a viagem: longo percurso 
de	produção	do	texto

Podemos, genericamente, conceber interação como toda ação conjunta, conflituosa 
ou cooperativa, que coloca em presença dois ou mais atores, recobrindo trocas conver-
sacionais, transações financeiras, jogos amorosos (CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2004, 

p. 281). Quando produzem sentidos conjuntamente – quem fala e quem ouve, quem escre-
ve e quem lê, quem pinta e quem olha o quadro, quem compõe e quem ouve a música, e, 
ainda, quem pisca o olho e quem vê, quem faz um gesto de desagrado e quem vê – estão 
interagindo. Também as influências mútuas que uns exercem sobre os outros na troca 
comunicativa podem ser consideradas interação. É bom lembrar que a interação não ne-
cessariamente é simultânea.
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O ensino-aprendizagem de linguagem norteia-se pela concepção de linguagem como 
interação. Por concebermos linguagem como um processo de interlocução que se realiza 
nas práticas sociais e que deve ser pensada no contexto do processo de formação de pro-
fissionais que atuam na educação, precisamos de: 

 ▶ conceber linguagem, texto e leitura;
 ▶ compreender o processo de interação, inerente a toda forma de linguagem, texto 

e leitura.

Assim concebemos: Segundo Possari e Neder (2001), a linguagem, numa concepção 
semiótica40, pode ser conceituada como todas as formas (signos): olhares, gestos, ex-
pressões faciais, cores, luzes, ruídos, imagens fixas (desenhos, pinturas, fotos), imagens 
em movimento (filmes), língua falada, língua escrita, de que o ser humano se utiliza para 
interagir. Compreende um processo que permite a interação entre indivíduos e se realiza 
não só pelo meio verbal mas também pelo meio não verbal. 

Texto são todas as formas de que nos utilizamos para interagir. É a fala, a escrita, os 
quadrinhos (mangás), os gestos, os olhares, o bocejo, o correr, o choro – só para falar de al-
gumas expressões. Então, as linguagens não verbais são textos no processo de interação?

A leitura é o processo de decodificação, de compreensão e de atribuição de sentidos. 
Ler é botar sentidos. É preciso conhecer os signos, através dos quais os textos são cons-
truídos, para poder compreendê-los. É preciso usar também toda experiência de vida para 
ler textos.

Acreditávamos que seria relevante, para além dessas concepções, promover a interfa-
ce linguagem/universalidade/dinamicidade/representações.

Criamos um tomo: Linguagens como signos para a interação. Iniciamos nossa 
discussão chamando a atenção para a necessidade de ampliarmos nossa compreensão 
a respeito da linguagem. No intuito de contribuir com reflexões a respeito desse tema, 
apresentamos algumas considerações de teóricos da linguagem para ajudar na melhor 
compreensão dos objetos essenciais de sua ação pedagógica.

Dissemos que qualquer que seja a raça, a cultura, o espaço que ocupe, o indivíduo está 
sempre em contato com outros indivíduos, sempre se inter-relacionando e se comunican-
do. Essa inter-relação se dá sempre mediante a linguagem.

Nos apoiamos em Orlandi (1988) que afirma que o ser humano é ontologicamente um 
ser de linguagem. A linguagem é universal. Mediante a linguagem o ser humano estabele-
ce a comunicação intersubjetiva, isto é, estabelece a troca e o diálogo. Ela é um fenômeno 
complexo que tem sua especificidade num modo de funcionamento que se dimensiona no 
tempo e no espaço das práticas dos seres humanos (POSSARI e NEDER, 2011).

Sobre representações trouxemos Salomão (2003, p. 184), para quem: 

40 Semiótica: ciência que estuda os signos socialmente. Signo é algo que está no lugar daquilo que quere-
mos representar.
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A Linguagem é uma capacidade humana que permite às pessoas representa-
rem o mundo para si e para outras pessoas, através de uma semiose específica 
que é, sem dúvida nenhuma, herança da espécie. 

Essa capacidade de representar o real por símbolos (signos) é o que, sem dúvida, di-
ferencia o ser humano dos outros animais. É a capacidade humana para a representação 
do mundo por meio de signos que faz dele um ser de cultura, de linguagem, um animal 
simbólico. A linguagem, então, seria essa capacidade de comunicação pelos signos. 

Ao que acrescenta Smolka (1993): o estudo das representações, considerando signos: 
gestos, desenho, linguagem falada, escrita, matemática etc. que constituem um ins-
trumento cultural, através do qual novas formas de comportamento, relacionamento e 
pensamento humanos vão sendo elaboradas. Interpretando Vygotsky, a autora mostra 
que ele considera que os processos de conceitualização e o desenvolvimento das funções 
psicológicas superiores, especificamente humanas, implicam a dimensão simbólica, cuja 
elaboração é fundamentalmente sócio-histórica. 

Era necessário, a nosso ver, distinguir (sem separar), didaticamente, Linguagem verbal 
da não verbal, e assim, apresentamos: A Linguagem verbal como signo para a interação e 
a Linguagem não verbal com signo para a Interação.

No primeiro tomo, iniciamos apresentando algumas compreensões teóricas a respeito 
da LÍNGUA como signo, explorando os vínculos entre língua, cultura e sociedade. Chama-
mos a atenção para o fato de que os autores citados na seção anterior, ao conceituarem a 
linguagem, destacaram a sua dimensão simbólica, buscando, também, ampliar sua com-
preensão para além da linguagem verbal (oral e escrita).

Por esta razão, é importante que pensemos um pouco a respeito do que significa essa 
dimensão do simbólico da linguagem, inclusive como característica diferenciadora do ser 
humano, categorizando-o como “ser de linguagem”.

Como vimos, a linguagem possibilita ao ser humano representar o real por meio de 
signos. Segundo Possari e Neder (2001), o signo, genericamente, pode ser compreendido 
como algo que está no lugar de outra coisa. Assim, “um olhar de reprovação que lanço para 
alguém” está no lugar da reprovação; uma caveira e duas tíbias, desenhadas numa caixa de 
energia elétrica de alta tensão, estão no lugar de perigo, de morte. Ao dizer “quero água”, 
minha fala está indicando o que estou sentindo.

 Para Bakhtin (1986), o símbolo se refere à linguagem verbal e é convencionado, ou 
seja, é preciso que quem fala e quem ouve, quem escreve e quem lê, estejam de acordo 
sobre o significado do que se quer fazer significar. Por exemplo, quando dizemos “estou 
com sede” para um falante de língua portuguesa, isso fará sentido, será compreensível. 
Todavia, essa cadeia de sons não será compreensível para quem não fala o português, logo 
não compartilha do símbolo verbal. 

Possari e Neder (2001) enfatizam, ainda, que a linguagem verbal é uma das formas so-
ciais de comunicação e de significação que se diferencia das demais por ser uma linguagem 
articulada. Através dela, aquele que fala (o locutor) ou escreve (autor) faz renascer, pelo 
seu discurso, o acontecimento e a sua experiência do acontecimento.
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Quando dizemos alguma coisa a alguém (oralmente ou por escrito), nós o fazemos 
sempre de determinado lugar, em determinada situação, que implica nossa condição 
socioeconômica e cultural, nossa história de vida, nosso aprendizado do conhecimento 
produzido socialmente.

Da mesma forma, aquele que ouve (ouvinte) ou aquele que lê (leitor) nosso discurso, 
nossa fala, apreende-a e, por meio dela, apreende o fato acontecido, implicando aí as 
mesmas condições necessárias ao falante.

O que importa num processo de interação verbal é que o locutor (autor) seja capaz de 
utilizar um signo adequado às condições de uma situação concreta dada e o ouvinte (leitor) 
seja capaz de compreender sua significação em uma enunciação, isto é, em uma forma de 
falar ou dizer particular. Sem essas condições presentes, não haverá diálogo, portanto o 
ato comunicativo está prejudicado. Isto ensejava falar de cultura.

A cultura de um povo, diz Geertz, “é um conjunto de textos, eles mesmos conjuntos, 
que o antropólogo tenta ler por sobre os ombros daqueles a quem pertencem” (GEERTZ, 

1989, p. 321).
Segundo ele:

É por intermédio dos padrões culturais, amontoados ordenados de símbolos 
significativos, que o homem encontra sentido nos acontecimentos através dos 
quais ele vive. (...) Todos os povos desenvolveram estruturas simbólicas nos ter-
mos das quais as pessoas são percebidas exatamente como tais, como simples 
membros sem adorno da raça humana, mas como representantes de certas ca-
tegorias distintas de pessoas, tipos específicos de indivíduos. (GEERTZ, 1989, 

p. 228) 

Na outra seção, deixamos claro que as LINGUAGENS não se separam. Quando inte-
ragimos, usamos todas as nossas formas de expressão. Ao falarmos, gesticulamos, move-
mos a cabeça, os olhos, as mãos, sorrimos. Enfim, movemos todo o corpo.

 Quando escrevemos, geralmente o texto será lido por outra pessoa num outro tem-
po, num outro espaço, ou seja, a interlocução pela escrita nem sempre é simultânea, 
ao mesmo tempo. Assim, para nos fazermos entender, temos que redigir com todos os 
recursos: letras, pontuação, textos coerentes e coesos. Para chamarmos a atenção sobre 
algum ponto, grifamos palavras, utilizamos cores diferentes. Se a situação for informal, 
acrescentamos desenhos. Se digitarmos o texto, então, aproveitamos os recursos dos 
editores de textos: cores, tipos diferentes. Tudo isto é para nos fazer entender o melhor 
possível. E quando recebemos um texto: um livro; um poema; uma propaganda nos car-
tazes (outdoors), na TV; uma novela; um texto teórico; um sorriso de alguém; uma bronca 
de alguém. Ou seja, quando estamos no papel do leitor?

Poderíamos continuar exemplificando eternamente. Mas isto é para confirmar o con-
ceito de texto que já trabalhamos anteriormente. Então: texto é tudo que me permite 
atribuir sentidos. Atribuir sentidos, então, é ler. Ou seja, produzimos textos em todas as 
linguagens e lemos todos os textos.
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Além de termos de saber disto tudo, de lidar com isto tudo, somos professoras e 
professores. Neste caso, em especial, professoras e professores que lidam com crianças, 
desde as que mal sabem ainda falar até aquelas que estão aprendendo a escrita e as que 
já escrevem.

A linguagem não verbal insere-se também.
Sobre a linguagem não verbal, enfatizamos a questão do movimento. Rector e Trinta 

(1999, p. 21) afirmam que

O homem é um ser em movimento e, ao mover-se, põe em funcionamento for-
mas de expressão completas e complexas que são, de resto, compartilhadas, a 
exemplo das formas de língua. Portanto, ao exprimir-se com seu corpo, ele o 
faz de maneira tão clara que não há mais como desdizer-se ou voltar atrás. 

Os autores falam de movimento, de mover-se, de formas de expressão e de que, depois 
de se expressar pelo corpo, que pode ser pelo gesto, pelo olhar, pelo sorriso, por exemplo, 
não há como negar o que se desejava significar. Ou seja, é pelo corpo que dizemos se es-
tamos felizes, gostando ou não de algo. Portanto, é difícil negar pela fala o que o corpo 
já disse.

Se isto ocorre com os adultos, imagine com as crianças que são muito mais espontâ-
neas.

Assim, falar em não verbal é falar de todo o corpo. É claro que isto inclui a fala. 
Fazia-se mister tratar diretamente de Linguagem não verbal. Separamos as seções, 

considerando relevante embasar o uso da gestualidade assim como o uso dos cinco senti-
dos em fatores intervenientes.

Abordamos os fatores: fisiológicos e psicológicos, ambientais, de partilha, de padrões 
socioeducacionais e acrescentamos o padrão de mídia e de multimídia, cujo contexto his-
tórico assim se nos apresenta. 

É bom relembrar que interagimos através de nosso corpo. Interagir é uma necessidade 
básica, tão importante quanto respirar e andar. A interação garante-nos a sobrevivência 
individual e coletiva e a sobrevivência sociocultural, de cujas redes participamos para viver 
e transformar a realidade. Citemos como exemplo a luta pela sobrevivência. Ela não é só 
individual, é coletiva, é universal. 

Ao interagir, mantemos, com os outros intercâmbio de ideias, emoções e sentimentos. 
Pelos textos não verbais comunicamos intenções, sentimentos e desejos. Esses textos 
não são expressões automáticas; são signos aprendidos para serem usados como índices, 
sinais, ou convencionados como símbolos.

As formas de saudação são várias e dependem da cultura a que pertencemos. Usamos 
variada combinação de partes do corpo: cabeça, olhos, braços, mãos, dedos. Cumprimen-
tar estendendo a mão é comum nas nossas relações. Ao darmos a mão e apertarmos efusi-
vamente a mão da outra pessoa, estamos transmitindo confiança, cordialidade, franqueza. 
Quando nos dão a mão somente com a ponta dos dedos e rapidamente a retiram, temos 
a impressão de que não nos queriam cumprimentar.
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O sorriso também está incorporado à gestualidade.
Segundo Allan e Barbara Peace (2005), o sorriso serve ao propósito de dizer ao outro 

que você não constitui uma ameaça e, portanto, quer ser aceito. Referem-se os autores 
ao comportamento semelhante ao dos primatas.

No Brasil, há uma classificação para os sorrisos: sorriso amável, sorriso simpático, sor-
riso de orelha a orelha, sorriso amarelo, sorriso enigmático. Isto confirma o que dissemos 
que é culturalmente e nas relações que aprendemos a adequar nossas expressões. Vale 
lembrar que para o sorriso não é diferente.

Retomando o apontamento de inclusão de multimídia como fato interveniente, trou-
xemos Castro (1998), para quem a TV escolta as crianças pelo globo, antes mesmo que elas 
possam atravessar a rua. Se a TV já faz isto há algum tempo (e é o meio de maior acesso por 
parte das crianças de todos os níveis sociais), o computador (cujo acesso ainda é mais res-
trito), por sua vez, progride para instrumento de trabalho e de lazer. Suas potencialidades 
incluem enviar mensagens, receber, portanto, interagir, mas também fazer compras, fazer 
pesquisas em páginas, visualizar através da webcam pessoas em qualquer lugar do mundo.

Paralelamente ao advento do computador e das redes, surgiram os jogos eletrônicos, 
via videogame e, inclusive, via celular. Então, além das leituras poderem ser feitas pelo 
texto impresso ou televisivo, as crianças têm à disposição um arsenal de objetos, através 
dos quais constroem seus textos e leem outros (jogos).

Não há como negar que a disseminação das novas tecnologias, mais que a da TV, 
obriga-nos a rever concepções, certezas. Uma delas é revermos o conceito de interação, 
uma vez que pelo computador e pelas redes é possível estar sem estar presente. É o con-
ceito de virtual. 

Consideramos que além da gestualidade, ou seja, complementando-a, estudar os 
cinco sentidos se fazia necessário.

Abrimos uma unidade exclusiva para isto. Estudamos os cinco sentidos: tato, olfato, 
paladar, visão e audição. Os três primeiros dependem de uma proximidade dos interlocu-
tores para a interação através deles. Os dois últimos permitem que percebamos e leiamos 
mais a distância. Para tocarmos e sermos tocados, precisamos do contato total. Para 
sentirmos cheiro e gosto é preciso estar bem próximos. Todavia, para ver e ouvir podemos 
estar afastados.

O primeiro dos sentidos foi o tato.
Para Davis (1979, p. 137), na medida em que a criança cresce, ela percebe que há objetos, 

ou partes dela mesma e de outras pessoas que podem ser tocadas ou não. Ao longo da 
infância, culturalmente, a criança aprende a diferença entre masculino e feminino, quais 
são essas partes que podem ser tocadas e suas consequências.

É aproximadamente aos cinco anos que a criança passa a se tocar menos, ser menos 
tocada e a tocar menos os outros. Já, na puberdade, ela volta a se tocar, a descobrir o pró-
prio corpo com prazer. Vale lembrar que, dependendo da educação mais ou menos rígida, 
essa descoberta do prazer por si mesmo – principalmente a masturbação – será proibida 
ou estimulada.
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Sabemos o quanto a escola impede que crianças se toquem. Sugerimos, então, que 
as professoras observassem que o exercício do tato se faz pelas mãos: carinho, toque 
suave, apalpadela; pelos braços: abraços apertados, frouxos, afetuosos, libidinosos (com 
intenções sexuais); pelos lábios: beijos (tipo selinho), beijos ardentes, beijos afetuosos; ou 
mesmo pelos dentes que entram na pele: a mordida; pela pele toda, no roçar qualquer 
parte do corpo em qualquer outra parte da pele do outro.

Na sequência trouxemos o olfato.
O olfato pode ser considerado o receptor de sinais que recebemos para interagir pelo 

cheiro. Esses sinais são químicos.
Possari e Neder (2001, p. 34) alertam que:

Na sociedade ocidental de consumo, o cheiro de cada um não deve ser sentido 
pelos outros. Isto se deve ao fato de que, se para os animais o cheiro constitui-
-se em uma forma básica de comunicação, para o ser humano é secundário, 
pois o homem privilegiou, na evolução da humanidade, a visão e a audição. 
Deve-se ainda ao fato de o cheiro constituir-se como mensagem de não muito 
fácil compreensão.

Pela experiência, a criança ainda não tem a classificação plena dos cheiros em desagra-
dáveis ou agradáveis. Ela se aproxima de pessoas, de objetos, de ambientes e não se retrai 
diante de cheiros. Na verdade, ela passa a dizer que o cheiro de cocô é ruim depois que ela 
viu/ouviu alguém abanar o nariz e dizer hum! Ela não tem nojo de se aproximar de outra 
criança que tenha feito xixi. Ela não repara no hálito. Mas, com a interação, ela constrói as 
mesmas reações dos adultos.

Outro sentido foi o paladar.
O gosto é parte intrínseca de nosso ser. Através de nosso paladar chegam até nós pra-

zeres de fruição pessoal. Alguns de nós temos imenso prazer em degustar um chocolate, 
outros preferem pimenta. Outros, chocolate com pimenta. Isso, é claro, dependendo de 
nossa predileção pelo gosto suave, doce, ácido, salgado. 

Assim, o paladar é responsável pelo gosto que sentimos do alimento ou bebida que 
ingerimos.

Alguns dizem que gosto não se discute. Isso significa que cada um de nós prefere di-
ferentemente o gosto das coisas. Todavia, é bom lembrar que se discute sim. Tanto se 
discute que, ao experimentarmos comidas de outras culturas, poderemos apreciá-las mais 
ou menos, dependendo do modo como as preparamos na nossa família, na nossa cultura.

Seguimos os sentidos, estudando, agora, a visão.
É claro que as formas de se olhar em lugares públicos variam de cultura para cultura.
O contato visual é, na verdade, o que nos torna real e diretamente conscientes da pre-

sença do outro que tem intenções próprias. Pode-se ler no rosto da outra pessoa sem olhá-
-la nos olhos, mas, se os olhares se encontrarem, será possível ler o que ela está sentindo.
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Possari e Neder (2001) afirmam que o comportamento ocular é talvez a mais sutil das 
linguagens. Somos condicionados, desde pequenos, a usar os olhos e a entender-ler o que 
dizem os olhos dos outros.

Assim como os demais sentidos, a visão, as formas de olhar são culturais. Por exemplo, 
não podemos olhar fixamente para as partes íntimas de uma pessoa. Isso nós ensinamos 
às crianças. Por quê? Porque toda intenção sexual e de prazer tem que ser evitada.

É válido lembrar que os olhares também variam de acordo com a personalidade de 
cada pessoa e se fazem significar num contexto de situação numa cultura dada. As signi-
ficações dos olhos de brasileiros, alemães, japoneses, chineses não são iguais. Da mesma 
forma, o olhar de alguém evasivo, de alguém simpático, de alguém irônico será diferente. 
Cada situação de olhar poderá levar o leitor daquele olhar a ler várias possibilidades de 
sentidos: a concordância, a discordância, a irritação, a surpresa etc.

O olhar também está submetido a regras. Como os demais sentidos, o modo de olhar 
define a hierarquia, o gênero sexual, se é mais próprio da mulher que do homem, a con-
dição socioeconômica, geralmente pessoas mais pobres olham por baixo para as pessoas 
de maior poder aquisitivo. Aprende-se a olhar da mesma forma como são aprendidos os 
demais sentidos.

Demoramo-nos um pouco mais na visão assim como na audição, por serem esses sen-
tidos os sentidos da modernidade e da pós-modernidade, dizendo respeito diretamente 
à leitura da escrita: livros, imprensa; à audição dos meios, iniciado pelo rádio à visão dos 
filmes, vídeos, TV e, mais recentemente, das telas do computador.

A audição.
Possari e Neder (2001, p. 31) afirmam que:

Uma das formas da dimensão humana da interação é a acústica. Não é apenas o 
falar que se ouve, mas todas as formas acústicas, sons, ruídos, barulhos que nos 
chegam ao ouvido. Esses sons são percebidos por nós pelas suas propriedades 
de altura, timbre, intensidade e duração.

O ato de ouvir é involuntário. Isto confirma o que dissemos anteriormente sobre os 
sentidos cujos órgãos necessitam estar próximos do que pretendem sentir e órgãos que 
não precisam estar tão próximos. Lembrando: o nariz e a boca/língua têm que estar 
próximos, assim como o olfato. Mas os olhos e os ouvidos podem estar a certa distân-
cia. Isso implica dizer que ouvir é um ato involuntário, pois ouve-se mesmo o que não 
se quer ouvir. Se você está agora sentada, estudando, e passa uma ambulância com a 
sirene ligada, você ouve.

Já para escutar você tem que dirigir toda sua atenção para aquilo que deseja. Assim, 
você deixa até de prestar atenção na pessoa que está falando com você, “estica as orelhas” 
e tenta prestar atenção numa outra fala, num outro som que é de seu interesse. Esse ato é 
voluntário. É muito comum comentarmos que Falei, falei, o fulano nem me escutou, ou na 
sala de aula você fala, o aluno ouve, mas não tem desejo de escutá-la. É geralmente o caso 
de pais e filhos.
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O som, como os demais sentidos, nos permite uma memória acústica e pode nos dar 
a impressão de ver pessoas paisagens que já tenhamos visto ou não.

Falar, escrever, ler, ouvir, ver, sentir cheiros, sentir gostos, sentir calor ou frio dizem 
respeito à produção de textos e de leitura.

Assim, consideramos relevante abordar práticas de leituras escolares, sugerindo aos 
professores-alunos textos de histórias em quadrinhos, de propagandas de produtos infan-
tis e de mangás.

Concomitantemente às atividades propostas, fizemos as reflexões.

Produzindo leituras e escritas

A relação que se estabelece entre leitura e escrita, entre o papel de leitor e de escritor 
não é mecânica: alguém que lê muito não é, automaticamente, alguém que escreve bem. 
Pode-se dizer que existe uma grande possibilidade de que isso ocorra. É nesse contexto 
– considerando que o ensino deve promover um letramento competente, ou seja, deve 
formar leitores que sejam também capazes de produzir textos coerentes, coesos, ade-
quados e ortograficamente escritos – que a relação entre essas duas atividades deve ser 
compreendida.

Consideramos adequado iniciarmos nosso diálogo com a Produção de Leitura.
Formar um leitor pressupõe formar quem compreenda o que lê; que possa aprender 

a ler também o que não está escrito, identificando elementos implícitos; que estabeleça 
relações entre o texto que lê e outros textos já lidos; que saiba que vários sentidos podem 
ser atribuídos a um texto; que consiga justificar e validar a sua leitura a partir da de ele-
mentos discursivos.

Constituir-se leitor proficiente só é possível com a prática constante da leitura de textos 
de gêneros produzidos nas mais diversas esferas de comunicação, textos que circulam nos 
livros, nos jornais, nas revistas, na TV, na internet etc. A atividade de leitura pode envolver 
todos os alunos, inclusive aqueles que ainda não sabem ler convencionalmente.

Acrescentamos a essa observação a de que se lê tudo: escrita, sinais em geral, signos 
não verbais. Por isto, se faz necessário oportunizar a maior variedade possível de textos 
aos alunos, para que ele possa atribuir sentidos para além do texto escrito.

Quanto à leitura, ela não existe previamente, é no ato de ler que se constitui em traba-
lho ativo de construção do significado do texto, a partir dos objetivos previstos pelo autor 
e dos recolocados pelo leitor. Há uma dependência do conhecimento sobre o assunto, 
sobre o autor e, também, de tudo o que sabe sobre a língua: características do sistema de 
escrita, do gênero etc.

A leitura como prática escolar

A leitura na escola tem sido, fundamentalmente, um objeto de ensino. Para que possa 
se constituir em objeto de aprendizagem, é necessário que a leitura tenha sentido para o 
aluno, isto é, que a atividade de leitura responda a objetivos significativos como: ler para 
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informar alguém, divertir alguém, amar alguém etc. Como se trata de uma prática social 
complexa, se a escola pretende converter a leitura em objeto de aprendizagem, deve 
preservar sua natureza e sua complexidade, sem descaracterizá-la. Isso significa trabalhar 
com a diversidade de textos e de combinações entre eles, com diversos objetivos, moda-
lidades e finalidades: responder a determinada situação, resolver um problema prático, 
informar-se, divertir-se, estudar.

Se o objetivo é formar cidadãos capazes de compreender os diferentes textos sociais 
e culturais, é preciso organizar o trabalho educativo para que experimentem e aprendam 
isso nas atividades de leitura. Para isso, os alunos deverão ter contato com o maior núme-
ro e variedade de textos possíveis, de gêneros diferentes: poemas, propagandas, mitos, 
lendas, textos informativos, descritivos etc.

Para se ultrapassar a decodificação, é preciso oportunizar variedades de textos e de 
situações aos alunos, usando os procedimentos que os tornem leitores eficientes. Faz-se 
necessário acompanhá-los na antecipação de sentidos que eles possam fazer, nas inferên-
cias, a partir do contexto ou do conhecimento prévio que possuem, nas suas suposições 
– tanto em relação à escrita, propriamente, quanto em relação ao significado. Isso sublinha 
o que dissemos sobre as condições de produção de leitura. Faz-se necessário que o aluno 
ponha em jogo tudo, se utilize de tudo o que sabe e está aprendendo sobre a escrita e 
sobre os significados sociais e culturais.

Para aprender a ler, portanto, é preciso interagir com a diversidade de textos escritos e 
participar efetivamente de atos de leitura, orientados por diferentes objetivos. Diferentes 
objetivos exigem diferentes textos que, por sua vez, exigem diferentes modalidades de 
leitura.

A escrita como prática escolar

Aprende-se a escrever escrevendo. Enfatiza-se que os aspectos notacionais e conven-
cionais da escrita (o princípio alfabético e as restrições ortográficas) sejam integrados ao 
processo de aprendizagem de gêneros discursivos escritos, envolvendo um processo de 
escrita e reescrita que só termina quando o texto puder ser avaliado como condizente com 
o gênero a que se refere.

Não se deve ensinar a escrever por meio de práticas únicas, centradas apenas na codi-
ficação de sons em letras. Ao contrário, é preciso oferecer aos alunos inúmeras oportuni-
dades de aprenderem a escrever em condições semelhantes às que caracterizam a escrita 
fora da escola. É preciso que se coloquem as questões centrais da produção desde o início: 
como escrever, considerando, ao mesmo tempo, o que pretendem dizer e a quem o texto 
se destina – afinal, a eficácia da escrita se caracteriza pela aproximação máxima entre a 
intenção de dizer, o que efetivamente se escreve e a interpretação de quem lê, sem nunca 
perder de vista o caráter interacional da linguagem. 

Esses dois tomos foram recheados por textos e propostas de leituras.
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Interlocução permanente com 
companheiros de viagem

Com esses a quem nominamos leitores intermediários, que são os orientadores acadê-
micos, mantivemos interlocução permanente, que se iniciou com um curso de Linguagens, 
no qual realizamos com eles todas as atividades propostas permeadas pelas reflexões 
teórico-metodológicas.

Acompanhamos os orientadores – redundantemente – na orientação aos alunos no 
Japão, em seminários semanais, em observação em chats e fórum e, ainda de maneira 
efetiva, na interlocução quando das videoconferências. Ouvíamos as dúvidas, tentávamos 
dirimi-las – acrescentávamos concepções ao que já havíamos proposto no material, no Guia 
Didático, nas sugestões de textos outros – retomando sempre o texto-base e, principalmen-
te, respondendo com e para eles as possibilidades de respostas das atividades propostas.

Aterrisagem perfeita: o momento presencial

No precioso momento presencial, no Japão, na Universidade de Tokai, estivemos com 
os alunos do curso avaliando suas apresentações de atividades propostas em diálogos 
informais, que consideramos atividade discursiva plena. 

Em ambos os modos de interlocução pudemos constatar que os alunos-professores – 
até pela sua formação – traziam dificuldades nas produções de textos e nas produções de 
leituras. O seminário constituiu-se do rico momento/espaço, muito mais do que avaliar, e 
sim de se revisar, reorganizar, reconstruir sentidos.

Os trabalhos apresentados trouxeram, dessa maneira, as lacunas próprias de um 
trabalho pronto, mas aberto às construções ainda necessárias. Assim, o diálogo, as in-
tromissões das autoras e das orientadoras a respostas dos alunos fizeram do Seminário 
um momento único, não último, de todo o processo de construção do conhecimento em 
Múltiplas Linguagens.

Acreditamos na plena continuidade desse processo, na atuação dos professores-
-alunos em suas atividades que por lá ainda exercem.

Considerações adicionais ou o que 
a viagem proporcionou

A inserção da área de Múltiplas Linguagens é notadamente importante para a forma-
ção de professores (em qualquer nível de ensino). Consideramos tal estudo de extrema 
importância, pois as formas como se apresentam no cotidiano os produtos audiovisuais 
e as configurações multissígnicas obrigam a escola a ultrapassar o plano verbal, pois o 
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centramento do discurso pedagógico no âmbito único da palavra não deve encobrir as ex-
pressões sígnicas disponibilizadas pela arte, de maneira geral, pelos meios de comunicação 
e, em particular, pela hipermídia.

Constatou-se que a dificuldade dos nossos interlocutores residia mais na compreensão 
da leitura como ação compreensivo-interpretativa e menos nos cruzamentos multissígni-
cos e de que ler não era apenas um ato mecânico, que dizia respeito apenas à dimensão de-
codificadora dos signos. As dificuldades, muito menores, já no final do curso, esbarravam 
nas questões culturais. Melhor dizendo, nas diferentes formações discursivas de diferentes 
culturas, interesses econômicos, engajamentos ideológicos, enfim, no cenário polifônico, 
em que esses professores-alunos, juntamente com seus alunos, vivem num cenário de 
circunstâncias históricas diferenciadas.

Acreditamos ter conseguido, através do caráter de estranhamento e de redefinição de 
linhas, concepções e atos, contribuir em parte para a modificação de paradigma escolar 
de leitura e de produção de texto.

Propomo-nos a acompanhar o daqui pra diante desses fazeres.
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Para iniciar o diálogo...

As disciplinas Literatura Infantil e Arte ministradas no curso de Pedagogia – Acordo 
Brasil/Japão41, oferecido pelo NEAD/UFMT, fizeram parte da área das Múltiplas Lingua-
gens42, as quais contemplaram também um Seminário de Práticas Pedagógicas e Ensino 
Estágio. O trabalho com estas disciplinas teve início com o processo de formação, que se 
deu em rede. Inicialmente trabalhamos com os orientadores do curso, com atividades de 
formação, as quais posteriormente também foram trabalhadas com os estudantes, via 
plataforma Moodle na internet. Esse processo formativo se constituiu a partir da leitura e 
compreensão do material didático do curso43, rodas de leitura literária, oficinas de produ-
ção em arte, discussão dos guias de estudo e atividades de processo no ambiente virtual 
de aprendizagem (AVA), por meio de planejamento, acompanhamento e avaliação como 
processos inter-relacionados e contínuos, por parte de todos os envolvidos. 

Na literatura infantil propusemos discussões acerca de seus conceitos e finalidades e 
aspectos históricos, significado para a primeira infância (brincadeira, fantasia, simbolismo 
e arte), a leitura e a arte de contar e recontar histórias na infância, os gêneros literários 
para crianças (folclore, contos de fadas, lendas, fábulas, mitos, parábolas e poesias). Em 
arte sobrevoamos sua história, concepções, contribuição para o desenvolvimento gráfico-
-plástico da criança, a importância da arte dramática nesta fase da infância, bem como 
pelas metodologias e materiais para o desenvolvimento de atividades com artes plásticas, 
considerando em ambas as disciplinas os contextos culturais do Brasil e do Japão.

Iniciamos os encontros presenciais e virtuais com os estudantes promovendo um 
mergulho nas lembranças de infância, compartilhados com familiares, vizinhos e colegas 
de escola, rememorando a formação leitora a partir de suas vozes postadas nos fóruns, 
as emoções da audição e leitura de contos, causos, lendas e mitos e, também, dos modos 
como estes atuavam na resolução de seus conflitos infantis, pois “as leituras ouvidas na 
infância criam laços afetivos entre quem diz e quem ouve, ou quem lê com o livro entre as 
mãos. Ela promove uma reorganização das percepções do mundo e possibilita uma nova 
ordenação das experiências existenciais da criança, promovendo nessa convivência com 
os textos literários a formação de novos padrões e o desenvolvimento do senso crítico” 
(CADERMATORI, 1991, p. 19). 

41 As disciplinas de Literatura Infantil foram ministradas pelas professoras autoras deste texto, entre 
15/02/2011 e 04/04/2011, com mais uma semana para finalização de atividades com estudantes em dife-
rentes ritmos de estudo.

42 Na proposta do curso esta área está situada no interior do terceiro núcleo de estudos, Ciências Básicas 
e Metodologias, formado pelas ciências que embasam o processo educativo, trabalhadas em seus fun-
damentos epistemológicos, metodológicos e pedagógicos, numa perspectiva integradora das Múltiplas 
Linguagens, com as disciplinas de Linguagem e Pensamento, Literatura Infantil, Linguagens Artísticas e 
Linguagem Corporal.

43 O fascículo Literatura Infantil e Arte foi elaborado pela Prof.ª Dr.ª Ana Arlinda de Oliveira. 
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Promovemos momentos de contação de histórias, de leitura compartilhada de poe-
mas e de produção de arte, fazendo daquele momento formativo um espaço privilegiado 
para desenvolver a imaginação, fantasia, brincadeira e criatividade, por meio de inúmeras 
possibilidades de exploração, criação e invenção, pois como diz o poeta Elias José (2002) 
“quem senta à mesa e tenta, inventa. Inventa pipa, inventa jogos, inventa música, inventa 
histórias...”.

Este diálogo foi fundamental para o debate sobre a importância da literatura e da arte 
para o desenvolvimento infantil, uma vez que os estudantes em sua maioria são profes-
sores em exercício no Japão, possibilitando, dessa maneira, contribuir com atividades de 
leitura literária, produção e apreciação de arte, com seus filhos e crianças da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental. 

Ainda como possibilidade de envolvimento e ambientação inicial dos estudantes, pro-
pusemos um fórum livre, “Memórias de Leitura Literária”, para que os estudantes pudes-
sem rememorar suas experiências de infância e juventude, em busca das histórias ouvidas 
e lidas e outras experiências literárias ao jeito dos “Achadouros de Infância”, de Manoel de 
Barros (2003) ao afirmar “vou meio dementado e enxada às costas a cavar no meu quintal 
vestígios dos meninos que fomos”. A “escavação” foi feita com prazer e alegria pelos es-
tudantes44 que apresentaram dados importantes de suas trajetórias literárias de infância 
e dos elementos singulares que marcaram sua formação leitora. Ouçamos algumas vozes: 

[...] ouvia muitas histórias [...] Minha avó materna me contava e me encantava 
com suas histórias verídicas e inventadas, hoje refletindo, acredito que ela tinha 
a intenção de me ensinar através de seus contos (Renata Rodrigues Alves Naga-

shima, estudante, Japão, 2011). 

A pequena biblioteca de casa ocupava uma estante de madeira [...] considerada 
um patrimônio da família [...] acolhia livros clássicos (Iracema, Dom Casmurro, 
Memórias Póstumas de Brás Cubas, O Cortiço, Vidas Secas etc.), coleções de 
livros infantis em português (fábulas de Esopo e dos irmãos Grimm traduzidas e 
adaptadas), alguns acompanhavam discos coloridos para escutar as historinhas 
e vários da Literatura Infantil Japonesa (contos e lendas) presente de meus avós 
japoneses. Eu e meus irmãos adorávamos ler as historinhas infantis e folhear os 
livros dos adultos, que nos despertavam muita curiosidade. Mas sempre com 
muito cuidado para não estragá-los e evitar as broncas e o castigo terrível de 
ficar uma semana longe dos livros (Sandra Hatsue Minamoto, estudante, Japão, 

2011). 

44 Os depoimentos foram coletados aleatoriamente a partir da leitura dos fóruns nas 15 turmas de estu-
dantes do curso, nas disciplinas de literatura e arte. A identificação foi feita pelo nome completo quando 
a fala é de apenas um estudante e pelo primeiro nome seguindo da identificação da turma quando são 
fragmentos de depoimentos de vários estudantes compilados.
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Estava aceito o convite ao “mundo encantado” da arte e da leitura literária, da imagina-
ção, da fantasia e da imaginação criadora. Nosso convite foi reforçado por Roseana Murray 
(2005) que nos possibilitou uma “Carona no Jipe”, “estamos todos preparados, para nossa 
viagem. Façam fila, pronto, entrem, tomem assento (...). Agora é só dar partida nesse jipe 
feito de nada...”. Iniciamos assim a viagem...

1. O Diálogo entre Literatura e Arte: 
aproximações	com	os	espaços	do	“Ma45“

Refletir sobre para que serve a literatura infantil na escola e na vida do ser humano é 
uma tarefa difícil, mas instigante e provocadora. Ao mesmo tempo em que trabalhamos 
com conceituações e finalidades da literatura e a arte através dos tempos, procuramos 
apontar práticas literárias em bibliotecas, projetos públicos, galerias de arte e outras 
possibilidades de exploração prática e atividades hipertextuais que levavam a museus, 
bibliotecas e outros espaços de literatura e de arte, viabilizados pelos meios disponíveis 
na internet linkados no AVA.

A compreensão das características de cada período histórico (Idade Antiga a Idade 
Média; transição entre Idade Moderna e Contemporânea; Idade Contemporânea), seus 
principais autores e obras e, ainda, a função ou finalidade primordial da literatura infantil 
como estético-formativa, que envolve o desenvolvimento da sensibilidade, beleza da 
palavra, das imagens e do imaginário da criança, ficou explícita nas produções textuais, 
sugestões de leituras literárias, endereços eletrônicos para busca na internet, vídeos e 
outros recursos postados pelos estudantes nas atividades do AVA.

A arte como propiciadora da formação estética e do desenvolvimento gráfico plástico 
das crianças levou os estudantes a pensar sobre seus fundamentos e sua importância na 
educação. A compreensão pelo estudante em formação sobre a importância do gesto, do 
rabisco, do desenho para o desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento cultural e re-
presentação do mundo pela criança, conforme ensina Vygotsky (1998), é tão fundamental 
quanto a contribuição destes ao desenvolvimento intelectual da criança. 

Nos espaços intervalares de construção de sentidos e compreensão acerca do entre-
laçamento entre literatura e arte, ressaltou-se a mediação e intervenção dos professo-
res e orientadores nos fóruns, e o papel do professor de Educação Infantil e do Ensino 

45 “Ma” como elemento cultural especificamente nipônico foi apresentado ao Ocidente pelo arquiteto ja-
ponês Isozaki Arata, no final da década de 70, em uma exposição em Paris denominada de “Ma, Espace-
-Tempus du Japon”. “O Ma está presente em todas as manifestações culturais japonesas. Possui múlti-
plas semânticas, uma delas é a do espaço de possibilidade e disponibilidade e a outra é a de espaços 
intervalares, que desconstrói o pensamento dual e aposta na possibilidade de um espaço intermediá-
rio que pode ser concomitantemente as duas coisas (Michico Okano, 2007).
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Fundamental, na mediação entre a criança e as possibilidades oferecidas pelo contexto 
sociocultural. 

Oferecer oportunidade aos estudantes de conhecer arte, ver arte, conviver intima-
mente com a arte é o papel da arte-educação na escola e fora dela, podendo possibilitar 
elaborações práticas e teóricas das linguagens artísticas em todas as suas dimensões, bem 
como propiciar a aprendizagem e análise de produções artísticas e estéticas, viabilizando 
a fazer artístico dos estudantes.

Com a arte aconteceu a extrapolação, ou seja, o passeio pelos seus diversos períodos 
e movimentos suscitou curiosidade e aprofundamento dos conhecimentos e muita criação 
por parte dos estudantes. Para cada período histórico foram produzidas apresentações em 
vídeo, blog ou powerpoint com muitas imagens para mostrar as principais características, 
vida e obra de artistas. 

Foram feitas pesquisas em diversos museus e galerias de artes virtuais. Foi igualmente 
importante os estudantes terem sido provocados para a leitura, a pesquisa, a apreciação 
de obras de arte indicados no material do curso e conhecer a vida e a obra de artistas, por 
meio de filmes, como Camile Claudel, Frida Kalo, dentre outros. A oficina de arte passou 
pela escolha da obra por parte do estudante, apresentação e exploração da mesma junto 
às crianças na escola, sala de aula ou comunidade (personagens, descrição do cenário, 
cores, linhas e outros detalhes). 

Como possibilidade de recriação, os estudantes sugeriram às crianças a elaboração 
de desenhos e textos com releituras das obras, resultando em trabalhos que levaram em 
conta a preocupação de Vygotsky (2009) quanto aos aspectos que integram o processo de 
criação pela criança: memória, imaginação, emoção e realização.

Nas oficinas de arte realizadas com as crianças, os estudantes relataram que, além 
dos desenhos, surgiram com muita força a arte dos Origamis46 (dobraduras) e muitos brin-
quedos como Otedama (5 Marias), de tamanho bem maior do que conhecemos no Brasil. 
Além de dança e música japonesas, dramatização, teatro de sombras e teatro com anime 
(desenhos animados), muito usados no Japão. Assim se expressa a estudante:

Arte é criação [...] proporciona à criança, [...] criar formas, produzir texturas, 
sentir e se fazer sentir através das cores, o mundo externo e o seu mundo in-
terior, permitindo, assim, a construção do seu eu criador. A formação estética 
da criança precisa da Arte para ser desenvolvida, pois ela introduz os valores 
da sua cultura e do momento histórico em que ela vive (Cristina Toshie Sassaki 

Higashijima, estudante, Japão, 2011). 

46 Arte de brincar ao dobrar ou cortar papéis, conhecida como origami (ori = dobrar + kami = papel) e kiri-
gami (kiri = corta + kami = papel), cultura tradicional japonesa como os Tsurus ou Grous, que são formas 
mais perfeitas de dobradura e base para outras figuras.
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Outros momentos singulares foram as rodas de leitura literária, do mesmo modo que 
as oficinas foram importantes estratégias que utilizamos para a ampliação do universo de 
leitura dos estudantes, buscando um diálogo com a sistematização metodológica propos-
ta por Cosson (2009) para o desenvolvimento do letramento literário. Para a compreensão 
da literatura como formadora do leitor na infância na contemporaneidade, além de conhe-
cer o processo histórico, suas concepções, modos de produção e veiculação, é importante 
a vivência de leitura literária. Para isso sugerimos a apreciação da literatura dos diferentes 
períodos históricos nas rodas de leitura, que poderia ser feita com os filhos, com as crianças 
na escola ou em outros espaços na comunidade. 

A intenção foi possibilitar a leitura de obras, tanto de poesia quanto de histórias 
desde a Idade Antiga até a Contemporânea, observando aspectos importantes como a 
linguagem não verbal presente nas ilustrações que contam histórias, temáticas, aspectos 
estéticos e éticos nas obras lidas. Vejamos o comentário da estudante:

Já na leitura das primeiras linhas de “O Macaco e o Cágado” e “O Leão e o Cha-
cal”, constantes em Calila e Dimna, lembrei dos contos das Mil e Uma Noites, 
o estilo literário é similar. Destacando a atribuição de características humanas 
aos animais, para assim abordar conflitos, ética, moral, colocar luz sobre o que 
é certo e errado, pôr em xeque e até questionar a questão da amizade e a ne-
cessidade de ser astuto. Todas as ações nascem e findam dentro da narração 
[...]. Como nos escritos das Mil e Uma Noites um capítulo se encerra com uma 
espécie de chamada para o seguinte. Ainda que seja uma fábula, a linguagem 
demonstra uma certa tendência para o público adulto. Para traçar um paralelo 
escolhi: “O Cavalo e o Burro”, de Monteiro Lobato, representando um período 
contemporâneo, além de características próximas ao primeiro texto, como atri-
buir humanidade aos animais, tem uma linguagem trabalhada de forma sim-
ples e pensada para o público infantil, o que me chamou a atenção é a prudência 
do escritor em colocar dentro da própria estória um personagem – uma ave – 
que vai fazer no final a voz humana para confirmar a moral da estória, fazendo 
com que, na minha opinião, o olhar da criança sobre o texto não sofra influência 
direta do autor, mas faça uma chamada para reflexão por si mesma [...] (Lilium 

Yuki Takenka Dias, estudante, Japão, 2011).

Além desses aspectos, discutimos a estrutura textual das narrativas, dos contos, das 
fábulas, observando os elementos que a determinam – introdução, complicação ou confli-
to, clímax e desfecho –, personagens, ambientação, duração, época, foco narrativo, dentre 
outros, propiciando que os estudantes pudessem empregar tais elementos na sua própria 
narrativa. Essas atividades também foram desenvolvidas com as crianças na escola, os es-
tudantes auxiliam-nas a criar ou recontar uma história, em que a ilustração pode ser feita 
por meio de várias técnicas. Assim, os textos foram feitos por meio de desenhos e ilustra-
ções, pois gradativamente, segundo Vygostky (2009, p. 64) “a criação literária pela palavra 
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escrita torna-se possível e resulta de um longo processo de apropriação das funções, dos 
mecanismos e das técnicas que caracterizam esta produção cultural”.

Como parte das atividades propostas, houve a apreciação de filmes como os realizados 
a partir de textos dos Irmãos Grimm, para suscitar a discussão sobre as influências da tradi-
ção estrangeira na literatura infantil tradicional do Ocidente, e obras como as de Monteiro 
Lobato como marco na transição entre literatura moderna e contemporânea no Brasil. A 
obra “As histórias preferidas das crianças japonesas” (Sakade; Kurosai, 2005)47“, o Mangá48 
e o Haikai ou Haiku49 foram alguns gêneros que propusemos para contemplar o contexto 
japonês, mas a maior contribuição veio dos estudantes que indicaram diversidade de 
gêneros e temáticas contemporâneas da cultura literária japonesa. O compartilhamento 
foi feito por meio dos fóruns, que trouxeram informações, contribuições e sugestões dos 
estudantes, fruto de suas vivências e experiências na escola naquele contexto. Assim se 
expressa a estudante:

Nas escolas japonesas há um momento de leitura, denominado ASA 
DOKUSHO ou Leitura Matinal. Um movimento iniciado por volta de 1970 em 
algumas escolas, ganhando força na década de 80, sendo implantado oficial-
mente em 2001, quando o Ministério da Educação lançou um plano chama-
do 「21世紀教育新生プラン (que traduzido ao pé da letra é Plano para a Nova 
Educação do Século 21 [...]. Além da Leitura Matinal, os alunos têm momentos 
de leituras livres, quando podem ler livros emprestados da biblioteca da es-
cola, trazidos de casa ou os livros que estão à disposição nas estantes da sala 
ou, ainda, os livros que a biblioteca pública traz mensalmente. [...] a leitura do 
KAMISHIBAI (cartões de historinhas), antes de ler, perguntamos às crianças do 
que tratam aquelas ilustrações, deixamos que reinventem histórias, o interes-
sante é que o que é reinventado tem tudo a ver com o que elas já viram ou viven-
ciaram com outras historinhas ouvidas ou lidas. Após ouvirmos o que acham, 
lemos em japonês e traduzimos para o português. Como essas atividades de 
leitura são realizadas na Sala Internacional ou Sala de Língua Japonesa, em que 
a faixa etária das crianças varia, aproveitamos essa diferença de idades para 
desenvolver atividades nas quais os alunos de série mais avançada leem para 
os alunos menores. Para isso é preciso que o professor dê algumas dicas e o 

47 Os Mukashi Banashi, segundo as autoras, são histórias antigas, narrativas que foram transmitidas oral-
mente, de geração em geração entre os povos. A forma básica dos mukashis assemelha-se à estrutura 
dos contos infantis ocidentais e retratam as características de um tempo e um lugar, como no caso do 
“Urashima Taro”, O dragão no Arrozal, e “Momotaro”, O Menino que Nasceu do Pêssego, que é uma 
história originária da região do Japão onde crescem os pêssegos mais saborosos e maiores. 

48 Histórias em quadrinhos de origem japonesa, man – involuntário e gá – imagem. Os mangás se dife-
renciam dos quadrinhos ocidentais não só pela sua origem mas principalmente pela sua representação 
gráfica diferente.

49 Uma maneira de brincar com as palavras na poesia japonesa, na sua forma clássica obedece a quatro re-
gras: consiste em 17 sílabas japonesas divididas em 3 versos de 5, 7 e 5 sílabas, contém alguma referência 
à natureza, um evento particular, um instantâneo, um momento nem no passado nem no futuro.
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aluno treine antes para que se sinta seguro no momento da leitura. Conhecer 
melhor os serviços e atividades que a biblioteca pública realiza é a minha suges-
tão aos colegas que estão atuando em sala de aula, seja na escola brasileira ou 
japonesa. Além dos livros em vários idiomas que podem ser emprestados, há 
atividades como contação e leitura de histórias, apresentação de filmes, ativi-
dades com música, entre outras [...]. No Japão há alguns materiais e técnicas di-
ferentes que podemos adaptar e usar com os nossos alunos brasileirinhos (Edna 

Akemi Sakai, estudante, Japão, 2011).

Nas oficinas literárias exploramos a contação de histórias, a preparação do ambiente 
literário, e as formas e suportes para serem usados em sala de aula, destacando o papel do 
professor como mediador neste processo. Nestas atividades foi possível assistir a vídeos 
como o do grupo “Tapetes Contadores de Histórias”, da “Palavra Cantada”, e de grupos 
de professores que atuam em sala de aula, com diversas formas para encantar as crianças, 
a partir da variedade de diversos gêneros literários, tratar de aspectos importantes no 
momento da escolha e contato com o livro (formato físico, material, ficha catalográfica, 
ilustrações, texto) e formas diversificadas de se trabalhar em sala de aula, além de favo-
recer o desenvolvimento da motivação, do gosto pela leitura e do letramento literário. 

O papel do professor é dar vida e asas à imaginação das crianças (...) ler com 
entonação, dando sentido às palavras, fazendo sons de objetos que caem na 
água, por exemplo (chulaapsiii, blublublu... etc.), usar bonecos, fantoches e de-
senhos de papel feitos por eles para que inventem suas histórias para os colegas 
(...) estante de livros baixa, na altura do alcance de suas mãos, para que peguem 
os livros e os folheiem (...) tapetes emborrachados para que ali se deitem ou 
sentem-se para manusear os livros (...) ir à biblioteca e emprestar aquele ins-
trumento que a professora Shiegueio nos levou na aula de japanologia (kami-
shibai), já usado há anos, com a vantagem de se contar histórias em japonês e 
reinventá-las em português (Anderson Silva Yashiara, estudante, Japão, 2011).

As oficinas de literatura, assim como as de arte, foram planejadas tendo em vista ob-
jetivos, metodologias de aplicação e temas propostos pelo letramento literário e artístico 
(motivação, introdução, leitura, interpretação, expansão) e pela proposta de oficina de arte 
a ser desenvolvida na escola, ambas previstas no Guia de Estudo da disciplina. Após discutir a 
importância da diversidade de gêneros literários para a infância e sobre a seleção de gêneros 
para leitura literária, por faixas etárias, por suas características ou pelas fases de desenvol-
vimento da criança, com contribuições de leituras complementares como de Nely Novaes 
Coelho (2003), propusemos a montagem de portfólios eletrônicos de gêneros literários. 

Esta atividade possibilitou compor um acervo com diversos gêneros do universo da 
literatura infantil contemporânea, juntamente com propostas para uso em sala de aula. 
Foi uma experiência enriquecedora na medida em que houve o compartilhamento de 
um vasto material numa galeria exposta no AVA (prosa – contos, fábulas, lendas, mitos, 
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histórias, parábolas, apólogo, mangá e poesia – poemas, canções de ninar ou acalantos, 
trava-línguas, parlendas, cantiga de roda, cordel, quadrinhas, adivinhas, haicai etc.). 

As experiências vivenciais nas oficinas de literatura e arte agregaram qualidade ao 
trabalho desenvolvido no curso, no sentido de que não só contribuições teóricas foram 
trocadas entre professores, orientadores e estudantes no processo de formação, mas 
também foram fundamentais para os intertextos que foram se tecendo, no entrelugar de 
dois contextos culturais tão ricos e diversos ao mesmo tempo. 

Foi nesses espaços intermediários e de abertura dos estudantes em acolher a ideia 
de que literatura e arte, considerando suas especificidades, poderiam “ser concomitante-
mente as duas coisas”, que se descortinaram muitos links de possibilidades de enriquecer 
a sua formação e levar a beleza da palavra, da imagem, do som e dos diversos sentidos das 
múltiplas linguagens para a sala de aula. Acerca da literatura, Monteiro Lobato diria que “o 
livro é o lugar onde a criança quer morar”; parafraseando Ana Maria Machado, poderíamos 
dizer que a arte também “cabe na mala”. Então, é para esse lugar (da fantasia, da brinca-
deira, da imaginação e da criação) que as crianças querem viajar, seja na escola ou na vida...

2. Práticas Pedagógicas em Múltiplas Linguagens

Certa palavra dorme na sombra
De um livro raro.

Como desencantá-la?
É a senha da vida

A senha do mundo
Vou procurá-la.

(Carlos Drummond de Andrade)

A área das múltiplas linguagens50 realizou o movimento do devir entre os aspectos 
teóricos, vivências, oficinas e desenvolvimento de atividades na escola, sala de aula ou 
comunidade, por meio das Práticas Pedagógicas e Ensino Estágio51, nas quais se materia-

50 As linguagens se desenvolveram “integradas às diferentes áreas de conhecimento, numa perspectiva 
interdisciplinar, tendo o princípio da investigação como seu sustentador” (PPP, 2009, p. 45). Ao possibi-
litar a integração das diferentes áreas, buscou-se também consonância com outro eixo metodológico 
do curso, “o princípio da construção histórica e interdisciplinar do conhecimento, desenvolvido por meio 
de atitudes investigativas e reflexivas da prática educacional, com vistas a dar à teoria sentido menos 
acadêmico e mais orgânico” (PPP, 2009, p. 22).

51 As Práticas Pedagógicas e Ensino Estágio I – Múltiplas Linguagens (Linguagem e Pensamento, Literatu-
ra e Arte e Linguagem Corporal) integralizaram uma carga horária de 120 horas, realizadas no período 
de abril a dezembro de 2011, com o intuito de promover o exercício de “vivência de situações concretas 
de atendimento às crianças. Por tratar-se de “profissionais em exercício, atuando na educação ou como 
‘vivenciadores’ de experiências concretas de atendimento às crianças, durante o processo de formação, 
apresentarão condições que permitirão trazer a dimensão da relação teoria-prática para todos os mo-
mentos dessas práticas, corroborando, assim, os princípios de sustentação do curso”. Enquanto com-
ponente curricular do curso, consiste “em uma das oportunidades nas quais o estudante-profissional 
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lizou o objetivo da formação acadêmica e profissional52, articulando teoria e prática em um 
movimento contínuo no decorrer de seu desenvolvimento53. 

Na busca da concretização da perspectiva integradora entre as áreas, refletimos sobre 
a contribuição das linguagens como processo de interação social, como possibilidade de 
articular os eixos da oralidade, leitura, escrita e produção de texto, letramento literário e 
artístico, e educação pelo movimento, atribuindo grande significado ao papel da ludici-
dade, da fantasia, do simbolismo, da imaginação e da sensibilidade estética como fontes 
inspiradoras da criação na Educação Infantil e a compreensão sobre a importância da con-
tinuidade deste processo no Ensino Fundamental, de modo que a proposta para as práticas 
pedagógicas e ensino estágio foi desenvolvida perseguindo este objetivo54. 

Os temas presentes nas propostas55 apresentadas pelos estudantes desdobraram-se 
no interior das múltiplas linguagens, havendo a preocupação que uma das linguagens fosse 
o ponto de partida para o entrecruzamento dos conceitos ou noções das demais, levando 
em conta que a construção do conhecimento e as capacidades56 nas diferentes linguagens 
se processam também de maneira integrada pela criança. 

se defronta com problemas concretos do processo de ensino-aprendizagem e de dinâmica própria do 
espaço escolar” (PPP, 2009, p. 45). Com o objetivo de “propiciar ao estudante o aprofundamento de 
conhecimentos teóricos e práticos acerca da atividade profissional na educação de crianças, buscan-
do organizar um campo formativo por meio de vivências e experiências educativas que incorporem o 
pensamento investigativo e reflexivo, em consonância com um dos eixos metodológicos do curso, o 
princípio educativo do trabalho, concebido na indissociável relação teoria-prática” (PPP, 2009, p. 22). 

52 O curso de Licenciatura em Pedagogia – modalidade a distância – Acordo Brasil/Japão tem como objeti-
vo a “formação teórica/metodológica de qualidade para atuação na educação da infância (0 a 10 anos)” 
(PPP, 2009, p. 3). Para atingir tal objetivo, parte do princípio de que “vivenciar experiências concretas de 
atendimento às crianças é determinante, dado que a prática pedagógica constitui dimensão imprescin-
dível para a construção curricular do curso” (PPP, 2009, p. 6). 

53 “A adoção desses princípios implica em uma dinâmica curricular que torne o vivido pensado e o pensado 
vivido, com a incorporação, no processo de formação acadêmica, da experiência profissional vivida ou 
a ser vivenciada e pela dialeticidade entre o desenvolvimento teórico das disciplinas e sua construção 
pela prática, ou seja, a reflexão teórica e a prática do estudante do curso estarão presentes, de forma 
dialetizada, na experiência da sua formação” (PPP, 2009, p. 22).

54 Além disso, a proposta previu o acompanhamento pelos professores formadores responsáveis pela 
área, em parceria com os orientadores, ao longo do percurso de aprendizagem das diferentes lingua-
gens, assumindo o caráter de aproximação com a sala de aula, escola e comunidade, de planejamento 
e de intervenção e socialização dos resultados. Este percurso contou com de três etapas distintas e ao 
mesmo tempo interdependentes: estudo teórico e planejamento de atividades/oficinas; desenvolvi-
mento-intervenção na sala de aula/escola; reflexão/produção escrita e socialização. 

55 O planejamento das propostas pedagógicas foi realizado em forma de sequência didática ou de ofici-
nas, de acordo com as orientações constantes no Guia de Estudos, com temas de todas as linguagens, 
e subtemas como gêneros textuais, propaganda e publicidade, HQ, autobiografia, carta, linguagem não 
verbal, ortografização, literatura infantil (de todos os gêneros), arte (visuais, dança, teatro, música) e 
linguagem corporal. Foi destinada a uma faixa etária específica, (Educação Infantil: creche de 0 a 3 anos 
e pré-escola de 4 a 6 anos; ensino fundamental I: de 6 a 10 anos); objetivos, metodologia, avaliação, ma-
teriais etc., e desenvolvidas na escola, sala de aula ou comunidade por um grupo de até três estudantes.

56 Relacionadas aos eixos das linguagens: escuta – a contação de história; comunicação não verbal – ges-
tos, imitação, expressões corporais, ilustrações; comunicação verbal oral – diálogos entre as crianças 
e entre as crianças e o grupo de estudantes, reconto oral da história; leitura – estratégias de leitura de 
imagens, de textos verbais escritos; uso e apropriação de formas de representação – desenho, escrita 
(produção de texto) etc.
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O trabalho de planejamento57 foi intenso e muito produtivo, materializou-se em pro-
postas de sequências didáticas ou oficinas muito interessantes e provocadoras. Este foi o 
momento que exigiu maior envolvimento dos professores formadores e orientadores no 
acompanhamento e orientação aos grupos, via plataforma AVA, suporte usado durante 
o curso. Promovemos chat com as turmas para trocar ideias, sanar dúvidas e realizamos 
também uma videoconferência para tratar de temas relacionados, dúvidas, sugestões e 
orientações teórico-metodológicas. Esta etapa contou também com a orientação pre-
sencial aos grupos no Japão, por parte das coordenações do curso, o que contribuiu para 
o ajuste e a qualificação significativa do planejamento.

A realização das práticas pedagógicas foi o momento mais esperado pelos estudantes, 
segundo os relatos dos grupos, estes foram observadores atentos para captar os sentidos 
atribuídos pelas crianças acerca dos conceitos e noções trabalhados no interior de cada 
linguagem, bem como os diálogos das crianças entre si e com os estudantes. Para isso 
anotaram, registraram e coletaram amostras de materiais de todas as etapas das ativida-
des (desenhos, fotografias, textos escritos e outras atividades), assim como produziram 
vídeos, gravações em áudio e outros recursos para registrar e ilustrar a experiência por 
eles vivenciada.

Na “Oficina de Arte-Educação e Letramento”, [...] estou trabalhando com as 
crianças na produção de desenhos para o II Concurso de Desenho “Brasileirinhos 
no Mundo”, cujo tema é “A minha brasileira / O meu brasileiro favorito” [...] es-
tou preparando uma linha do tempo em que vou falar um pouco das migrações 
Japão/Brasil/Japão, as personalidades e também incentivá-los a participarem 
na confecção de um grande painel onde iremos fixar fotos ou escrever textos 
sobre os fatos marcantes da história do Brasil [...] (Luzia Miya Tanaka, estudante, 

Japão, 2011).

O significado atribuído às práticas pedagógicas se materializou nos relatórios reflexi-
vos58 que concretizaram as intenções propostas no planejamento, evidenciando o pensado 
e o vivido, ou seja, por meio deles os estudantes estabeleceram relação entre a prática e 

57 A estrutura dos planejamentos foi: nome da atividade/oficina; objetivos – explicitação das intenções 
educativas; eixos da linguagem – oralidade, leitura, escrita, produção de texto; ficha técnica – descrição 
do jogo, brincadeira (em especial para a área de linguagem corporal); metodologia – explicitação das 
etapas; materiais – listagem dos materiais: livros, textos, CDs, brinquedos, suportes para contação de 
histórias, objetos e outros materiais; cronograma – previsão de dias ou semanas para a execução das 
etapas; avaliação – definição da proposta de avaliação; e referências bibliográficas.

58 Estes relatórios foram organizados com: considerações iniciais – situar a atividade no contexto do cur-
so e no interior das práticas pedagógicas, objetivos, recorte temático, linguagens integradas, lócus de 
desenvolvimento, turma/faixa etária/número de alunos, justificativa, noções/conceitos trabalhados; 
desenvolvimento – apresentar a atividade fazendo a análise reflexiva do trabalho desenvolvido e o 
processo vivenciado pelas crianças, subsidiada pelo referencial teórico estudado; considerações finais 
– reflexões sobre o alcance dos objetivos e as contribuições das práticas pedagógicas para a formação 
profissional do grupo envolvido.



Literatura Infantil e Arte: no entrelugar brasileiro e nipônico 106

os aspectos teóricos estudados nas múltiplas linguagens. Estes resultados foram ilustrados 
com amostra de atividades e fotografias, destacaram aspectos relevantes do processo 
de formação nas linguagens e a contribuição destas para o processo de aprendizagem e 
desenvolvimento das crianças.

Esta atividade curricular teve ainda outro desdobramento, o seminário das práticas 
pedagógicas59, que assumiu a forma de socialização dos resultados das etapas anteriores. 

As fotos a seguir apresentam a abertura do Seminário de Práticas Pedagógicas e En-
sino Estágio I: Múltiplas Linguagens, realizado no Japão.

Este foi o momento de coroamento de um processo que envolveu a ousadia de uma 
proposta de integração entre as diversas linguagens, o compromisso dos estudantes em 
abraçar aquela proposta de pesquisa e intervenção, bem como a abertura para aprender 

59 O seminário foi desenvolvido na Universidade de Tokai, campus de Shonan, no Japão, envolvendo todos 
os estudantes dos polos de Hamamatsu, Nagoia e Ota. Foram três dias de atividades presenciais, com 
encontros com pequenos grupos para orientação dos trabalhos e dúvidas; abertura oficial com a presen-
ça de autoridades brasileiras e japonesas e palestra proferida pela magnífica reitora da UFMT, oficinas 
temáticas sobre gêneros textuais, poesia literária, ludicidade e movimento corporal; e comunicações 
orais das práticas pedagógicas pelos grupos de estudantes.
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junto com as crianças. Os resultados foram extraordinários, as comunicações orais apre-
sentadas pelos grupos foram feitas conforme sugestões do Guia de Estudos e enriquecidas 
com diversos suportes multimídia e recursos da internet como blogs, Facebook, YouTube, 
Prezi, dentre outras possibilidades virtuais que os estudantes utilizaram para organizar 
suas apresentações. 

Esse momento de socialização foi importante para reafirmar a possibilidade de con-
cretização do “princípio da construção histórica e interdisciplinar do conhecimento, desen-
volvido por meio de atitudes investigativas e reflexivas da prática educacional, com vistas 
a dar à teoria sentido menos acadêmico e mais orgânico” (PPP, 2009, p. 22).

As fotos a seguir são de apresentações dos Estudantes no Seminário de Práticas Pe-
dagógicas e Ensino Estágio I: Múltiplas Linguagens.

As práticas pedagógicas aconteceram em escolas japonesas, brasileiras e na comuni-
dade, com crianças de diferentes faixas etárias, filhas de brasileiros, japoneses, uruguaios 
e de outros países, de modo que, além do trânsito entre as diversas linguagens, estavam 
presentes a complexidade artística e estética do contexto cultural japonês, entremeadas 
às experiências e vivências culturais dos estudantes brasileiros, “então esse espaço inter-
mediário que se situa Brasil e Japão é onde eu fico (...). É nesse espaço intermediário que 
eu vivo, ou seja, não estou nem lá nem cá (...). Mas eu faço parte dos dois” (OKANO, 2007).
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Das práticas pedagógicas emergiram questões culturais, de diversidade, de identi-
dade, de gênero, de inclusão, dentre outros. Envolveu a criança, a escola, os professores 
e a comunidade e, em alguns casos, com desdobramentos que envolveram também os 
jovens com questões ambientais, de convergência de mídias e de letramentos múltiplos. 
Aspectos muito positivos no sentido de apontar para a contribuição social das mesmas e 
do compromisso dos estudantes com o retorno à escola e à comunidade, o qual é também 
inerente ao processo formativo em seu sentido mais amplo.

Para continuar o diálogo...

O trabalho formativo com múltiplas linguagens, nas disciplinas de literatura infantil e 
arte, no curso de Pedagogia Acordo Brasil/Japão foi uma oportunidade ímpar de aproxi-
mação do estudante à compreensão de que estas são veículos fundamentais à formação 
leitora e à sensibilidade estética da criança.

Os depoimentos dos estudantes durante o processo formativo trouxeram à tona 
discussões fundamentais sobre as finalidades da literatura, os papéis (escola, professor, 
família, universidade), a importância da mediação entre a criança e o mundo, bem como 
as práticas pedagógicas e sociais mais comuns.

[...] na escola é que fui ler meus primeiros livros... professor indicava... fui co-
nhecer para que servia o livro na escola... ler para a prova... a mãe precisava se 
certificar se era ‘livro para criança’... zero em literatura... ler por recomenda-
ção escolar... gostei pouco... não foi a escola que me despertou o interesse pela 
leitura [...]. (Celly, Claudia, Fabiana, Andréia, Elizabeth e Diana, Turma 13, Japão, 

2011)

Por outro lado, outros depoimentos reafirmaram o lugar que a literatura ocupa na vida 
das pessoas e as marcas por ela deixadas nas subjetividades. Este lugar e estas marcas não 
são visíveis, não são palpáveis, mas são elas que integram a sua finalidade estético-forma-
tiva. O mesmo ocorreu com a arte, na mistura entre as manifestações culturais japonesas, 
que valorizam a arte como formação estética e a diversidade e riqueza da arte brasileira, 
está a importância singular de ambas para a imaginação criadora infantil.

O processo criador propiciado pela arte é enfatizado por Vygostky (2009, p. 98) como 
“uma atividade prenhe de sentido, repleta de significação”. É por meio da linguagem ex-
pressa na arte (brincadeira, faz de conta, desenho, criação literária, dramatização, teatro) 
que as crianças participam da cultura e internalizam conhecimentos, subjetividades, afetos 
e relações. Assim, a literatura infantil é arte e vice-versa, para Nely Novaes Coelho (2007, 

p. 27) é “fenômeno de criatividade que representa o mundo, o homem, a vida (...)”. E como 
toda linguagem, tanto a literatura quanto a arte expressam as experiências humanas. 
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Assim o significado da formação acadêmica e profissional nas múltiplas linguagens 
teve a intenção de buscar a aproximação dos espaços entre literatura e arte, nas expe-
riências e práticas dos estudantes nos contextos Brasil e Japão como possibilidade de 
aproximação do “Ma” (OKANO, 2007), ou seja, como possibilidade de estar nos espaços 
intermediários e intervalares (nem lá nem cá), mas entrelaçados, imbricados e indissociá-
veis. Assim, continuar o diálogo que marcou o trabalho nas múltiplas linguagens no curso 
de Pedagogia Brasil/Japão é o nosso desejo.

Nosso contato, ainda que de relance com a cultura japonesa, nos trouxe a oportuni-
dade de novos conhecimentos e de poder apreciar a beleza do território japonês e sua 
singular diversidade cultural. Nós do Ocidente pouco sabemos desta cultura milenar e a 
docência no curso de Pedagogia do Acordo Brasil/Japão, como formadores, nos ofereceu 
momento revelador de aspectos da riqueza cultural que tem esse povo. Somos gratas por 
essa experiência e por termos conhecido nossos amorosos alunos, cuja atenção e carinho 
jamais esqueceremos. 
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Introdução

Receber o convite para escrever este artigo me gerou muito gosto, até porque foi um 
período de muito prazer que me tocou durante a aplicação/desenvolvimento da disciplina, 
o que espero ter também ocorrido com os alunos, meus principais interlocutores.

Vieram-me tantas ideias para sua feitura! No ir e vir cheguei a esta versão e “espero” 
ser compreendido e que este nosso relato possa de fato descrever um pouco do que cons-
truímos juntos neste período.

O artigo tem como pretensão descrever a importância do corpo, da linguagem corpo-
ral na formação do futuro profissional de Pedagogia e como essa teoria pode contribuir 
na sua feitura professoral. Optei por privilegiar o binômio “linguagem corporal – estudo” 
ao falar da linguagem corporal/Movimento e do Estudo/Trabalho, primeiro por ser uma 
necessidade de sobrevivência humana e segundo por supor que essa interdependência 
celebra o mistério de uma conjunção entre o Homo faber (que estuda, que trabalha) e en-
tre o Homo ludens (que se diverte, que se movimenta) a partir de suas pulsões lúdicas. É o 
mesmo que dizer que enquanto um estuda, brinca, e enquanto brinca, estuda, ou seja, na 
escola, mesmo sendo ela um espaço formal, há a necessidade de se garantir o movimento 
desse corpo de forma plena.

Não é novidade para nossa concepção que dentro da escola, por razões educacionais, 
sociais e culturais, não é permitido ao corpo aspectos inerentes ao movimento, ao brincar, 
à ludicidade. É como se ao longo do processo de desenvolvimento da escola, da humanida-
de, aos poucos fosse relegado a segundo plano o movimento corporal, tornando-o estático 
a ponto de ser esquecido. 

Essa situação revela que o Homo ludens vai aos poucos sendo sufocado pelo Homo faber 
que precisa, desde cedo, ser expulso do “paraíso” para estudar/trabalhar, como Gomes 
(2007) gosta de repetir nessa imagem que faz sobre o estudo/trabalho ocupando o lugar 
das brincadeiras/ludicidade. Para que eu não seja mal compreendido cabe uma ressalva: 
sei que o tempo da escola é formal e tem que ser, mas isso não impede/inviabiliza propos-
tas pelas quais o corpo possa se movimentar, brincar, jogar, de forma que esse corpo seja 
formado na sua totalidade, é fazer presente neste tempo a ludicidade. Isso contribuirá 
para que nossas escolas fiquem menos chatas e nossas crianças tenham prazer, gosto de 
se fazer presentes neste espaço.

Seguindo essa perspectiva, e na tentativa de elucidar a importância da corporeidade, 
ludicidade no tempo da escola, adotamos a ideia de alguns teóricos como Caillois (1990), 
o qual elaborou a categorização de jogo/brincadeira enquanto uma busca de aventura, 
vertigem, competição e fantasia, elementos esses fundamentais na formação de um 
indivíduo.

60 Mestre – professor do NEAD/UFMT e da Universidade de Cuiabá – UNIC. Professor Especialista da disci-
plina Linguagem Corporal. e-mail: ocioetrabalho@gmail.com
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Na fala desses autores buscamos compreender o que foi vivenciado no período da rea-
lização da disciplina com os acadêmicos de Pedagogia, como importante elemento para o 
crescimento e desenvolvimento humano. Sabe-se que o brinquedo e a brincadeira, como 
toda prática social, são dinâmicos e propícios para a retirada do indivíduo do mundo sério. 

A brincadeira que gera movimento corporal, quando brincada e recriada intencio-
nalmente pelo indivíduo, possibilita uma aprendizagem manifesta sem preocupação da 
exigência, do instituído. Essa possibilidade torna-a fundamental no currículo escolar, pois 
implicitamente o conhecimento é gerado no ato do movimento, do brincar, ocorrendo o 
processo de ensino-aprendizagem de forma prazerosa. Portanto, temos de garanti-la não 
só sob o ponto de vista didático mas como uma atividade de expressão, alimentação da 
cultura lúdica que se vai imprimindo na filogênese do indivíduo.

Para Huizinga (apud BORGES, 2007, p. 28), a brincadeira é uma atividade livre, voluntária 
e, quando sujeita a ordens, passa a ter outro significado, daí a necessidade de refletirmos 
quando instituímos algumas ações dentro da escola que tendem a sequestrar o direito do 
movimento, da ludicidade, do recrear-se. Essa noção nos faz pensar que o homem brinca 
porque o Homo ludens que habita seu corpo é tangenciado por estruturas do movimento 
e é precisamente em tal fato que reside sua liberdade. Relata ainda que enquanto está 
decorrendo a brincadeira tudo é movimento, mudança, alternância, sucessão, associação 
e superação. Ela se fixa como fenômeno cultural e, mesmo depois de ter chegado ao fim, 
permanece como uma criação nova do espírito, um tesouro a ser conservado pela me-
mória. Já para Brougère (2004), a brincadeira pode ser interpretada como significado de 
estímulo associado entre uma ação e uma ficção, sendo ela a apropriação do Homo ludens.

Para Elias e Dunning (apud BORGES, 2007, p. 29), o uso das brincadeiras nas atividades 
lúdicas pode resultar numa agradável excitação mimética, que é susceptível de contra-
balançar as tensões desagradáveis das pressões derivadas do estresse inerente à correria 
do cotidiano “da sala de aula”, proporcionando uma restauração de energia positiva. O 
lúdico, o movimento, pode evocar através dos seus desígnios um tipo especial de tensão, 
um excitamento agradável e, assim, autoriza os sentimentos a fluírem mais livremente. 

Para Camargo (apud GOMES, 2001, p. 58):

Um corpo que brinca é o melhor receptáculo para um espírito que aprende, 
que se desenvolve. Entretanto, mais do que separar o corpo da mente, a esco-
la camufla, ignora, sufoca, por todos os meios que pode, a corporeidade. Até 
mesmo a exigência do uniforme, que é tão tradicional na escola, é uma forma 
de sufocar a corporeidade. É como se dissesse: Olha aqui, não queremos saber 
quais as diferenças que o corpo de cada um de vocês tem. Aqui vão ser todos 
iguais. As exigências são feitas, totalmente, no sentido de ignorar o corpo. Sem 
falar no fato de que o riso é mal visto e mal-vindo na escola. O riso, a algazarra, 
o grito, ou seja, todas as nossas manifestações corporais são sufocadas. E esse, 
sem dúvida, é um dos passivos mais pesados da escola [...]
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Kishimoto (apud BORGES, 2007, p. 30) nos lembra que foi o Romantismo quem influen-
ciou nossa cultura a atribuir o sentido de brincar a uma atividade que se opõe a trabalhar, 
caracterizada por sua futilidade e oposição ao que é sério. Para tanto, a brincadeira deve 
ser livre e ficar longe de qualquer tirania.

Com base nesses autores podemos dizer que o brincar é uma das “coisas” mais sérias 
da vida humana, por isso nosso papel deve ser o de respeitar, encorajar, estimular e propi-
ciar a prática do brincar dentro do tempo da escola, pois essas atividades sociais da cultura 
humana contrapõem-se à lógica racionalista que ora sufoca esse corpo que necessita de 
movimento.

Linguagem corporal

Os movimentos humanos têm seus significados construídos historicamente em função 
de diferentes necessidades, condições e interesses. Também nos diferentes contextos so-
ciais e culturais, em diferentes épocas e em diferentes possibilidades corporais. Isso tem 
a ver com o movimento no seu mais pleno estado. Essa área de conhecimento no âmbito 
educacional tem recebido o nome de linguagem corporal, foi e continua tendo a necessida-
de de novas reflexões na tentativa de superar o que ora está posto. Esse diálogo, à luz de 
Cordeiro (2008), faz-se necessário para que possamos construir novas formas de atuação, 
numa perspectiva de ampliação do nível de participação das crianças, na descoberta das 
possibilidades nos e dos espaços em que esses corpos se encontram.

Partindo dessa necessidade, comungo com Cordeiro (2008) quando ele afirma que 
o profissional da Educação, quando se envolve de forma efetiva com as crianças, tem a 
oportunidade de se construir profissionalmente nessa área e desenvolver um olhar con-
ceitual mais consistente, podendo contribuir muito para que as crianças possam atingir 
níveis mais ampliados de suas potencialidades nos aspectos afetivo, motor, cognitivo e 
social. Para esse autor as atividades lúdico-corporais no contexto da Educação Infantil, no 
entanto, não têm tido real valor, de um lado das instituições escolares, de outro de uma 
parte considerável de professores. 

Nessa perspectiva, quando tais atividades pedagógicas não são incorporadas no con-
texto escolar, revelam, por parte da professora, um envolvimento menor com relação às 
características inerentes do processo educacional das crianças, privando, com isso, tanto 
as crianças quanto o profissional de atuar dentro do contexto maior e rico em possibilida-
des educativas.

Sendo assim, as atividades lúdicas e corporais contribuem em muito para que a escola 
se torne cada vez menos chata, e cada vez mais seus espaços se tornem alegres, soltos, 
cheios de felicidade e de descobertas constantes, potencializando assim a corporeidade, 
a afetividade, a cognição e a relação social entre as crianças.
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Para Snyders (apud CORDEIRO, 2008, p. 18):

[...] já contém elementos válidos de alegria. Ela não é oposta à alegria, esse sen-
timento já é possível na escola atual, o que torna ainda mais lamentável que 
ela não esteja entre seus objetivos primordiais. É a partir da própria escola, dos 
fragmentos felizes que ela deixa transparecer, que se pode começar a pensar 
em como superar a escola atual.

Nessa perspectiva, acreditamos que as instituições de ensino não se devem opor ao 
desenvolvimento e à aplicação de atividades que contemplem elementos lúdico-corporais. 
Portanto, é necessário desenvolver e aperfeiçoar as mais diversificadas formas de movi-
mentos do corpo no espaço da escola, motivo pelo qual devemos garantir em todo proces-
so educacional essa feitura das atividades corporais para que possam conduzir as crianças 
a adquirir o domínio e o controle do seu próprio corpo.

Segundo Cordeiro (2008), alguns aspectos merecem atenção por parte dos professo-
res, tendo em vista que eles são repletos de elementos de importância fundamental no 
desenvolvimento de suas capacidades e habilidades corporais, quais sejam:

 ▶ Conhecimento das diversas partes do corpo e suas 
possibilidades na construção da consciência corporal;

 ▶ Noções de direção (direita, esquerda) e dominância lateral;

 ▶ Andar, correr, saltar, trepar, engatinhar, quadrupedar, levantar, 
carregar, transportar, com as mais diversas variações rítmicas;

 ▶ Equilíbrio estático e dinâmico de forma individual e 
em grupos, com material de apoio ou sem ele;

 ▶ Coordenação motora: dos membros superiores e inferiores, 
viso-manual e manipulatória, entre outras;

 ▶ Orientação espacial: longe, perto, alto, baixo, frente, atrás, dentro, fora;

 ▶ Relaxamento;

 ▶ Desenvolvimento rítmico com a utilização de jogos cantados;

 ▶ Memória;

 ▶ Afetividade e fortalecimento da formação de grupos, entre outras.
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Não podemos ficar sem apontar a necessidade de se tomar cuidado quando ao desen-
volver atividades predominantemente de movimentação corporal, o quesito segurança 
será de suma importância, tendo em vista o fato de as crianças ficarem expostas a ma-
chucaduras. O que também não pode ser esquecido é que as adequações das atividades 
lúdicas devem ser alteradas quando as faixas etárias forem diferentes. Quase sempre 
teremos dentro do grupo crianças em níveis diferentes de desenvolvimento motor, ou 
seja, aquelas que terão dificuldades corporais para desenvolver algumas atividades ora 
fáceis “para nós”, mas que para elas será de muita complexidade. Isso acarretará para o 
professor, além do cuidado, muita atenção para que seu trabalho atenda às necessidades 
educativas mais específicas desses sujeitos.

Dessa forma, será indispensável a prática de ações tanto da escola como dos profes-
sores no sentido de garantir, em sua organização, a aplicação de atividades que atendam 
esses alunos que se encontram em diferentes situações de desenvolvimento. Cabe então 
a necessidade de superarmos a racionalidade educacional e social, em que o corpo é se-
cundarizado em função da valorização intelectual.

Sobre isso Moraes (apud CORDEIRO, 2008, p. 39) considera que

A concepção de homem fragmentado em corpo e mente tem levado à pree-
minência das atividades intelectuais em detrimento de outras manifestações 
do ser. O cogito cartesiano “penso, logo existo!” instituiu não haver existência 
prévia ao pensamento, o corpo foi considerado, desta forma, uma substância 
que veio estar a serviço do pensar.

Sendo essa perspectiva uma constância dentro da escola, devemos a partir dela ga-
rantir algo a mais, oportunizando momentos para que as crianças vivenciem exercícios 
motores dos simples aos mais complexos que contribuam com seu desenvolvimento total 
a ser utilizado em seu cotidiano para o resto de sua vida.

O percurso percorrido: tempo de vivência

Nesta parte descrevemos os passos do vivenciado durante o desenvolvimento da dis-
ciplina no período entre 10/05/2011 e 07/06/2011, os seus modos, seus relatos, isso como 
ajutório às lentes de interpretação dos dados. Utilizamos a metáfora “tempo de vivência”, 
para relatar e dar voz aos sujeitos, ao que eles vivenciaram na prática. Mas, tal como em 
qualquer situação, o sujeito pode se deparar com problemas, assim a metodologia apre-
sentada pelo pesquisador seria a de aportar nas atividades postadas no portal do aluno 
e no ir e vir do movimento dos dados, relatar o como eles conceberam o sugerido pela 
disciplina. 

Ao adentrar as postagens, pude obter pistas para fazer o confronto entre as infor-
mações coletadas. Estando de posse dos dados, tivemos a possibilidade de ver de perto 
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o como, a forma, o fazer, através das lentes dos sujeitos do grupo. Esse modo de ver de 
perto, segundo Lüdke e André (1986, p. 14) requer “[...] a observação direta das ativida-
des do grupo estudado e entrevistas com os informantes para captar suas explicações e 
interpretações do que ocorre nesse grupo”.

Por considerar todas as especificidades relativas ao objeto de estudo, optei pela pes-
quisa descritiva interpretativa que, para Erickson (apud GOMES, 2001, p. 63): “É diferente de 
outras que se baseiam em observação in loco por buscar os significados locais e imediatos 
das ações, a partir do ponto de vista dos atores sociais”.

O esforço inicial foi relatar o “como e os caminhos”, este foi o modo de aproximação. 
Os sujeitos eleitos para a pesquisa foram os acadêmicos do curso de Pedagogia Acordo 
Brasil/Japão. A escolha dos sujeitos se deu de forma aleatória, quando optei por buscar as 
postagens dos que se fizeram mais presentes na plataforma, por acreditar serem estes 
alunos os mais relevantes do grupo estudado. 

Neste momento tornou-se necessário adotar como segurança e postura ética na iden-
tificação dos sujeitos com codinomes que representam pratos de nossa culinária e que são 
apreciados na sua maioria acompanhados de chá61, por entender ser fundamental manter 
a privacidade dos sujeitos diante do modo como conduzimos o trabalho e utilizamos os 
resultados, garantindo a integridade moral dos alunos.

Para obter melhores informações sobre o que de fato tocou nos sujeitos durante a 
disciplina, foi preciso levantar tudo que foi postado na plataforma. A etapa seguinte cons-
tou da apreciação das postagens, cuja condução se deu da forma mais natural possível, 
verificando o vivido e experimentado nas suas intervenções. As intervenções seguiram 
um roteiro/sugestão previamente elaborado e disponibilizado na plataforma, o qual tinha 
como principal função dar um norte aos alunos. Elas foram aplicadas de forma individua-
lizada ou em grupo para que se pudessem registrar as possíveis situações entre prática 
e teoria, a partir das vivências foram realizadas o registro das atividades no portal pelos 
alunos. Na análise dos dados, procuramos relatar/descrever o vivido pelos alunos. Pope e 
Mays (2005) sugerem que se faça a primeira leitura e releitura do material coletado, sem 
pretensão alguma de analisar os dados.

Na amostra coletada das vivências dos acadêmicos de Pedagogia, principalmente so-
bre a ludicidade e corporeidade, nosso objetivo foi revelar o que demos conta de enxergar 
e escutar daquilo que é ou que parece ser.

61 Na primeira carta enviada durante o período da disciplina, eu justifiquei que nós tivemos o “cafezinho 
sociológico”, sugiro então o “chá da tarde: um diálogo sobre o corpo I”, visando contribuir e melhorar 
nosso entendimento sobre o corpo e a ludicidade, o porquê do chá, primeiro que sou devoto dele, se-
gundo pela derivação: por metonímia, tem seu significado de refeição leve, geralmente servido à tarde, 
tendo o chá (‘infusão’) como pretexto a um diálogo entre “família, amigos, visita...”, terceiro, pelo sen-
tido figurado que tem como função o hábito informal que retrata educação, polidez de quem recebe 
alguém em sua casa.
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Do vestígio à discussão

De posse dos dados coletados, deu-se o tratamento dessas informações seguindo 
as orientações de autores que discutem sobre pesquisa qualitativa como Rodríguez, Gil 
e Garcia, 1999; Pope e Mays, 2005; Lüdke e André, 1986; Bogdan e Biklen, 1994, sendo 
possível chegar aos resultados que ora passamos a apresentar, após um olhar atento às 
evidências dos dados encontrados e aos pressupostos seguidos no decorrer das análises.

Maffesoli (apud BORGES 2007, p. 74) contribuiu na reflexão sobre a questão que nos 
levou a compreender que o estudo não pode ser considerado mais importante do que o 
brincar na formação, mas, sobretudo, mostrou a importância de garantir no seu dia a dia 
a conjunção entre “Lúdico/Dioniso” e “Trabalho/Prometeu”. Desse modo, vemos expresso 
o valor do lúdico, não em oposição ao trabalho mas em sintonia com ele, saindo de seu 
papel secundário atribuído pelo racionalismo moderno. O lúdico seria, no dizer de Maffe-
soli (2005, p. 26), “o índice mais nítido do querer viver e da perduração da socialidade”. Essa 
situação foi detectada na formação dos acadêmicos.

As falas abaixo expressam essas junções:

[...] no Japão, o ensino infantil ainda preza mais as brincadeiras e a socialização 
através do lúdico. [...] costuma apresentar uma mudança quando os alunos pas-
sam para o Ensino Fundamental, mas nas matérias como o ensino de línguas 
mantém uma metodologia apoiada no lúdico. (Chá com Bolo)

[...] no contexto escolar japonês, o que já observei, ouvi comentários e já li so-
bre, é o grande degrau que existe entre a Pré-escola e o Ensino Fundamental. 
O japonês utiliza-se bastante do lúdico antes da entrada das crianças no Ensino 
Fundamental. São cantadas muitas canções, realizados muitos trabalhos de ar-
tes (entre outras coisas, com as famosas dobraduras), passeios sem muita pres-
são, etc. Porém, após a entrada no Ensino Fundamental a situação se inverte e 
as cobranças são enormes (Café com Leite).

Em nossa análise, muitos dos acadêmicos em seu cotidiano têm claro que nas séries 
iniciais são garantidos e que no Ensino Fundamental não são trabalhados adequadamente 
os dois tempos. Devemos ter em conta que esse fato está posto historicamente no coti-
diano da escola, embora, no tempo da ludicidade, o trabalho também deva estar presente 
e vice-versa. Essa análise reforça a necessidade de ampliar e garantir no tempo de estudo 
o tempo de brincar, a importância dessa ambivalência, em que os dois polos se nivelam, 
sem sobreposição. Feitos um com o outro, fazendo viver no mesmo ambiente o lúdico e o 
trabalho que é tão caro para um sujeito que aprende.

Lin Yutang (apud BORGES 2007, p. 75) considera que os fatores que geram desequilíbrio 
são desenvolvidos pelo indivíduo, e para colocá-los em harmonia devemos dar importân-
cia ao brincar, pois, se ficarmos aplicados ao estudo em demasia, vamos nos esquecer da 
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diversão, ou seja, é preciso ter uma escola menos chata. A partir dessa reflexão, podemos 
dizer que a ideia de brincar se faz necessária na formação do acadêmico.

[...] a educação que buscamos deve possibilitar autoconhecimento, compreen-
são de si mesmo e de seu mundo, prazer, contato com o lúdico e desenvolvi-
mento de uma consciência crítica, favorecendo e incentivando o aluno a mani-
festar suas ideias [...] a partir daí, o aluno possa expressar sua corporeidade e 
sua capacidade de adaptação, favorecendo ao mesmo acoplamentos estrutu-
rais nessa relação. (Bolo de Queijo)

[...] a utilização do lúdico na escola é um rico recurso na busca da valorização do 
movimento, das relações e da solidariedade. Por intermédio do lúdico, a crian-
ça encontra o equilíbrio entre o real e o imaginário, oferece a oportunidade de 
desenvolvimento de maneira prazerosa. Quando olhamos para a criança, escu-
tamos seus raciocínios, e observando seus comportamentos, podemos notar 
que toda sua vida é iluminada pelo lúdico (Pão de Queijo).

Para bem entender esses dois tempos, utilizamos as reflexões de Russell (2002), quan-
do pergunta se o trabalho fosse o principal objetivo da vida, as pessoas gostariam mais 
de trabalhar, no entanto ele suspeita que os momentos de diversão sejam especialmente 
importantes na educação do indivíduo. 

Gudsdorf (apud BORGES 2007, p. 75) leva-nos a compreender como as aulas e as situa-
ções sociais de interação face a face no cotidiano, através do movimento corporal, podem 
contribuir para a formação de profissionais conscientes da importância do brincar em suas 
vidas, bem como sua apropriação na futura profissão. Assim, entende-se a importância 
do brincar e do movimento corporal no tempo de estudo. Essas vivências são necessárias 
para que os acadêmicos possam se constituir em profissionais mais humanos, solidários, 
tornando-se pessoas melhores e mais felizes de suas ações – é o aprender a ser se cons-
tituindo.

[...] o brincar nos processos educativos precisa estar em nossas constantes re-
flexões, pois a ludicidade possibilita à criança interagir com o mundo, assimilar 
a cultura do meio em que vive, aprender a superar os mais diversos desafios 
(Bolo de Arroz).

Ao nos depararmos com essa fala, recorremos a Camargo (apud GOMES, 2001) à sua 
compreensão axiomática de que “um corpo que brinca é o melhor receptáculo para um 
espírito que aprende”, e que, portanto, se desenvolve.

Assim, dos conceitos revelados acerca da brincadeira e do tempo de estudo, concor-
do com os autores que lidam com essa temática quando argumentam que no tempo de 
estudo não é permitido gracejo, zombaria e divertimento. Mas não podemos esquecer 
que o Homo ludens se faz presente no tempo de estudo. Para sustentar essa afirmativa, é 
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preciosa a dica de Morin (2005) sobre o Homo complexus: portanto, mesmo no estado de 
obrigação, o poético pode se manifestar.

Assim, a conciliação do brincar com o tempo de estudo fica explícita na formação dos 
acadêmicos. Tais afirmações vêm ao encontro do que Najmanovich (apud BORGES 2007, 

p. 78) relata sobre nossas experiências, pois é através delas que se revelam no corpo dos 
alunos esses “sujeitos ― Homo faber e Homo ludens” ― encarnados.

Já para Snyders (1998), é preciso buscar as manifestações do brincar e do jogar no 
ambiente da escola, para perpetuar a conjunção entre o tempo de brincar e o tempo de 
estudar.

Considerações	finais

A partir da questão norteadora do estudo “Como foi vivenciada a disciplina Lingua-
gem Corporal na formação dos acadêmicos do curso de Pedagogia?” e dos objetivos de 
eleição de análise, e se essa vivência gerou influência na sua formação profissional, foi 
possível chegar à seguinte consideração: a ludicidade se faz necessária no tempo e espaço 
de estudar e brincar do acadêmico de Pedagogia. A introdução da disciplina Linguagem 
Corporal, voltada para o lúdico, levou os estudantes a refletirem sobre sua importância 
em seu cotidiano, bem como a necessidade de se garantir sua aplicação no seu ato pro-
fessoral. Isso pode ser comprovado pelos relatos no fórum e nas atividades práticas que 
ambos aplicaram, independentemente de ser permitido ou não, ficou claro o quanto se faz 
necessário garantir a ludicidade dentro da escola.

Este estudo revelou o valor que nós educadores temos que dar à ludicidade, ao corpo, 
ao brincar, como já damos ao estudo. Ficou constatada a presença do estudar e do brincar 
como uma premissa na formação do pedagogo, notamos a presença do lúdico e do prazer 
sempre acompanhados ao tempo de estudo e ao tempo de brincar, ou seja, as duas pernas 
que fazem andar o Homo ludens que habita todos nós. 

Do que foi desvelado acerca da brincadeira e do tempo de estudo, os autores nos quais 
nos fundamentamos são uníssonos em afirmar que no tempo de estudo não é permitido 
divertimento. Mas não podemos esquecer que o Homo ludens se manifesta no tempo de 
estudo, notou-se também que as vivências lúdicas na formação são necessárias para que 
os acadêmicos possam se constituir em profissionais mais humanos, solidários, tornando-
-se pessoas melhores e conscientes de suas ações.
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Introdução

Ensinar matemática para formar professores tem sido nossa prática ao longo de muitos 
anos: com alunos do curso de Licenciatura em Matemática, com a formação continuada de 
professores do Ensino Fundamental e com a formação matemática no curso de Pedagogia. 

Heliete Martins Castilho Moreno e Luzia Aparecida Palaro se conhecem desde 1983, 
quando Luzia era aluna do Curso de Licenciatura em Ciências – Habilitação em Matemática 
e Heliete, professora. O último contato entre aluna e professora aconteceu em 1985, com 
o estágio supervisionado.

Passados dois anos, reencontram-se em um curso de Especialização em Metodologia 
para o Ensino de Matemática. Nesse momento, Luzia atuava como docente em matemá-
tica no Ensino Fundamental e Médio das redes estadual e particular, em Cuiabá e Heliete 
atuava na área de Educação Matemática, como docente no curso de Licenciatura em Mate-
mática e participando do Programa de Integração da Universidade com o Ensino do 1º grau 
(SESu/MEC) de 1982 a 1988 e do Subprograma Educação para a Ciência (CAPES/PADCT), 
através do Projeto Melhoria das Potencialidades Docentes nos Cursos de Magistério: Uma 
Proposta Alternativa em Educação Matemática, de 1986 a 1988.

Terminada a especialização, Luzia passa a atuar como orientadora de um grupo de 
professores de Matemática participantes do projeto Resgate do Ensino Noturno, da Se-
cretaria de Estado de Educação do Mato Grosso (SEDUC). Após três anos, passa a atuar 
como técnica em Assuntos Pedagógicos da Coordenadoria do Ensino Básico da SEDUC, 
capacitando professores de Matemática.

Em 1992 voltam a se encontrar no dia do concurso público para preenchimento de 
vagas na área de Educação Matemática do Departamento de Matemática da UFMT, no 
qual Luzia era candidata e Heliete, membro da banca examinadora. Sendo Luzia uma das 
aprovadas no concurso, as duas passam a atuar juntas na área de Educação Matemática, 
na UFMT.

De 1996 a 1998, Heliete continua suas atividades no Departamento de Matemática e 
Luzia se afasta para cursar o Mestrado em Educação pela UFMT. Em 1997, além das ativi-
dades no Departamento de Matemática, Heliete passa a atuar como membro do Núcleo 
de Educação Aberta a Distância (NEAD), no Instituto de Educação.

De 2002 a 2006, Luzia se afasta para o doutoramento na Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. Em 2003, Heliete se aposenta, mas continua com suas atividades 
em Educação a Distância no NEAD. Passam, então, mais um tempo afastadas quando no 
início de 2007 surge a oportunidade de voltarem a trabalhar juntas como especialistas da 
área de Matemática no Curso Piloto de Administração, a distância. Na ocasião, estudaram 
o material disponibilizado para a disciplina de Matemática e elaboraram o Guia Didático da 
mesma. Com a expansão das ofertas de curso pela Universidade Aberta do Brasil (UAB), 
houve a necessidade da elaboração de novos materiais didáticos, quando então a coorde-
nação do curso convida Heliete e Luzia para elaborar os fascículos de Matemática para o 
Curso de Administração.
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As experiências das duas em Matemática, mais especificamente em Cálculo, em 
Ensino de Matemática e em Educação a Distância, permitem que enfrentem juntas este 
desafio, na expectativa de produzir um material didático de matemática que com uma 
linguagem simples ajude a resolver problemas de administração sem, contudo, abandonar 
o rigor matemático. A experiência da produção conjunta foi fantástica, não havendo uma 
linha sequer dos fascículos que tenha sido escrita por apenas uma das autoras.

De 2008 a 2010, continuamos a desenvolver, juntas, atividades como professoras for-
madoras de matemática no curso de Administração Pública UAB-UFMT, quando em 2011 
recebemos o convite para atuar no Curso de Pedagogia – Convênio Brasil/Japão. Foi mais 
uma experiência enriquecedora para ambas e que apresentamos neste texto. O certo é 
que Heliete e Luzia continuam a aprender juntas...

Neste texto, apresentamos como foi desenvolvido o trabalho na área de matemática 
no Curso de Pedagogia a distância do Projeto Brasil/Japão. 

O material didático 

O material básico de matemática (Caderno de Matemática) utilizado no curso é uma 
revisão dos fascículos de matemática produzidos para o Curso de Licenciatura em Peda-
gogia, modalidade a distância Universidade Aberta do Brasil-UFMT em 2010, de autoria 
de Heliete Martins Castilho Moreno (uma das autoras deste texto). O conteúdo a ser tra-
balhado foi organizado em duas partes: a parte 1 para tratar da aritmética e a parte 2 para 
tratar de conceitos básicos de geometria. Ao longo dos capítulos que compõem o caderno 
são apresentadas as seções:

 ▶ SABER MAIS, que são sugestões de leituras complementares para aprofundar a 
compreensão de conceitos e regras.

 ▶ PARA FAZER, que são as tarefas para os alunos realizarem ao longo da leitura.

 ▶ FALANDO MATEMATICAMENTE, que são definições e propriedades matemáti-
cas apresentadas em linguagem mais formal.

 ▶ DESAFIO, que são momentos de parada para análise e reflexão dos alunos acerca 
do conteúdo apresentado ou a apresentar.

A parte 1 do Caderno de Matemática contempla uma revisão teórico-histórica do co-
nhecimento matemático e os conceitos aritméticos que consideramos necessários ao bom 
desempenho matemático do professor da Educação Infantil e das séries iniciais do Ensino 
Fundamental. Dividimos a parte 1 em 5 capítulos:
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 ▶ O capítulo 1 traz uma rápida reflexão histórica sobre o conhecimento matemáti-
co, com as principais abordagens metodológicas para o ensino de matemática. Traz 
também as ideias de Piaget sobre a natureza do conhecimento lógico-matemático. 

 ▶ No capítulo 2 são apresentados os conceitos aritméticos na medida em que foram 
surgindo, ao descrever a evolução histórica do conhecimento do número. A autora da 
obra optou por escrever dessa forma para evidenciar que a matemática foi construída 
a partir das necessidades sociais do homem, que ela não “apareceu” pronta e acabada, 
como a maioria dos indivíduos acredita. No item que trata dos Sistemas de Numera-
ção, inicia pelo indo-arábico apenas para efeito didático.

 ▶ No capítulo 3 é apresentado o conceito, a representação, a nomenclatura dos ter-
mos e as ideias básicas contidas nas operações, com vistas à resolução dos problemas 
matemáticos. A partir das possibilidades e impossibilidades das operações aritméticas 
no conjunto dos números naturais, é apresentada a expansão dos conjuntos numéri-
cos. Também são apresentados nesse capítulo os algoritmos das operações de adição, 
subtração, multiplicação e divisão.

 ▶ No capítulo 4 faz-se uma apresentação dos números racionais tanto na forma de 
fração racional quanto na forma de dízima, bem como suas operações.

 ▶ No capítulo 5 são abordadas algumas ideias sobre o ensino de matemática na 
Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental, bem como um pouco 
sobre a evolução curricular nesses níveis de ensino. 

A parte 2 contempla os conteúdos de geometria, que são apresentados numa sequên-
cia linear dos conceitos, de modo que os pré-requisitos para novos conceitos e proprieda-
des sempre estejam contemplados. O conteúdo dessa parte está dividido em cinco capí-
tulos sequenciados, para que a leitura seja aprazível e proveitosa. Ao longo dos capítulos, 
vão sendo deixadas pistas para o trabalho de geometria com as crianças.

 ▶ O capítulo 1 traz rapidamente as origens da geometria, uma apresentação das 
geometrias euclidiana, projetiva e topológica e seus respectivos campos de estudo, 
aliados a um pouco da ideia de Piaget e van Hiele sobre o pensamento geométrico.

 ▶ No capítulo 2 são apresentados os conceitos euclidianos básicos: ponto, reta, ân-
gulo e plano, bem como as simetrias de figuras no plano.

 ▶ No capítulo 3 é abordada uma parte da geometria topológica que, com o devido 
cuidado, pode ser apresentada às crianças. A autora partiu do conceito matemático de 
curva para chegar às figuras geométricas planas e seus respectivos elementos. Ainda 
nesse capítulo é apresentado um estudo da circunferência e o círculo.
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 ▶ No capítulo 4 inicia-se o estudo dos sólidos geométricos com sistemas de referên-
cia. Explora os corpos redondos e os poliedros com seus respectivos elementos.

 ▶ No capítulo 5 é feita uma retomada das figuras geométricas planas e espaciais com 
o objetivo de medir grandezas. Enfatiza-se, nesse capítulo, perímetro, área, volume, 
capacidade, peso, massa, temperatura e tempo.

Para finalizar o caderno, a autora tece algumas considerações para o ensino de geo-
metria no Ensino Fundamental e Educação Infantil. 

Além dos conteúdos apresentados nos cadernos, propusemos leitura e análise de tex-
tos complementares que ampliam a discussão sobre problemáticas referentes ao ensino 
de matemática. Para o desenvolvimento dos estudos dos alunos e o acompanhamento 
pelos orientadores acadêmicos e especialistas, foram utilizadas diferentes ferramentas do 
ambiente Moodle, no qual o curso está hospedado.

O início: integração da equipe 
e construção da proposta

Para o desenvolvimento do trabalho, foi necessária uma equipe de três professores de 
matemática, com experiência em formação de professores. Convidamos então o professor 
Demilson Benedito do Nascimento, do Departamento de Matemática da UFMT, para co-
nosco compor a equipe. Para a elaboração do Guia Didático fizemos uma leitura crítica do 
material produzido, para juntos decidirmos quais atividades seriam solicitadas dos alunos 
e qual a ferramenta do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) mais adequada a cada 
atividade. Além disso, sentimos necessidade de ampliar as discussões para alguns aspectos 
teórico-metodológicos importantes para a formação do professor: diferentes algoritmos 
para as operações aritméticas, o erro na avaliação escolar e obstáculos epistemológicos 
em matemática.

Iniciamos o Guia Didático com uma carta informativa aos alunos alertando sobre a 
necessidade de serem disciplinados no estudo a distância e a importância dos conteúdos 
matemáticos propostos na formação de professores para atuarem na Educação Infantil e 
Ensino Fundamental. Em seguida apresentamos o Plano de Curso contemplando:

❶ EMENTA 
Aritmética: Processo histórico da produção do conhecimento matemático. Edu-

cação matemática: tendências e contribuições para a Educação e Educação Infantil. 
Construtivismo e educação matemática na Educação. Conceitos matemáticos: seria-
ção, conservação, ordenação e inclusão. A gênese do número na criança. Contagem e 
numeralização. Sistemas de numeração.
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Geometria: Os caminhos para ensinar geometria e medidas na Educação Básica. 
O raciocínio espacial. Relações de tamanho, direção e posição no espaço. Figuras geo-
métricas planas. Noções de medidas, grandeza mensurável. Introdução às noções de 
medidas de comprimento, peso, volume e tempo pela utilização de unidades conven-
cionais e não convencionais.
❷ OBJETIVO GERAL

Ao final da disciplina espera-se que o aluno possa desempenhar sua prática pe-
dagógica em matemática com conhecimento dos conteúdos a ensinar e também das 
metodologias adequadas a cada conteúdo e nível de ensino.
❸ OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 ㍟ Refletir sobre a natureza do conhecimento lógico-matemático, do conhecimen-
to aritmético, do conhecimento geométrico e suas implicações no ensino;

 ㍟ Compreender que a matemática é uma criação do homem devido às necessi-
dades de sobrevivência;

 ㍟ Compreender o conceito de número e de sistema de numeração;
 ㍟ Compreender as ideias básicas das operações aritméticas e também seus al-
goritmos;

 ㍟ Compreender o conjunto dos números racionais e operar nele corretamente;
 ㍟ Perceber a importância do ensino de matemática utilizando-se de atividades 
didáticas.

 ㍟ Assimilar os conceitos básicos da geometria euclidiana;
 ㍟ Classificar um traçado qualquer em curva ou não curva; as curvas, em traçáveis 
e retraçáveis, e as curvas traçáveis em abertas ou fechadas;

 ㍟ Diferenciar um polígono das demais curvas possíveis para classificar as figuras 
geométricas planas;

 ㍟ Compreender a noção de círculo e circunferência;
 ㍟ Interpretar um sistema de referência;
 ㍟ Classificar as figuras geométricas espaciais pelas suas características;
 ㍟ Compreender e calcular as medidas de comprimento, área, capacidade e volu-
me.

❹ AVALIAÇÃO
Você será avaliado semanalmente pelo seu orientador ao longo do percurso de 

estudos: pelos fóruns discutidos, anotações no diário e atividades postadas.
O MEIO I consistirá do estudo do fascículo, incluindo a participação nos Fóruns e as 

anotações no diário. O MEIO II consistirá das postagens de arquivos com as soluções 
das atividades solicitadas em cada um.

O MEIO I e o MEIO II terão a mesma importância na avaliação (NASCIMENTO, 

MORENO E PALARO, 2011, p. 4-5).

Apresentamos também o cronograma de estudo, as orientações e o roteiro de estu-
dos. Neste último, foram apresentadas as atividades que deveriam ser desenvolvidas pelos 
alunos ao longo de cada uma das dez semanas de estudo.
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A formação dos orientadores acadêmicos

Os orientadores acadêmicos são professores graduados, residentes em Cuiabá, que 
passaram por processo seletivo para compor a equipe. Para a formação dos orientadores 
acadêmicos foram previstas 32 horas de encontros presenciais com o objetivo de discutir 
os conceitos, propriedades e exercícios dos cadernos de matemática, bem como o Guia 
Didático elaborado pelas especialistas. No início da formação, eram poucos os orienta-
dores acadêmicos que manifestavam gosto e afinidade pelos conteúdos matemáticos 
dos cadernos. Ao longo dessa formação, alguns deles se surpreenderam ao descobrir o 
significado e a utilidade de determinados conceitos matemáticos, antes incompreensíveis.

Algumas situações interessantes que foram vivenciadas na formação:

 ▶ A partir do estudo das características do sistema de numeração indo-arábico apre-
sentadas no caderno, os orientadores acadêmicos puderam manifestar a compreensão 
dos algoritmos das operações aritméticas, que antes não passavam de mecanismos 
abstratos;

 ▶ A existência de mais de um algoritmo para resolver operações aritméticas os sur-
preendeu;

 ▶ Ao falarmos sobre os conceitos euclidianos, demonstraram surpresa e indignação 
ao tomar consciência de que ponto, reta, plano, ângulo etc. são entes abstratos e o que 
eles conhecem são apenas representações das imagens mentais desses entes;

 ▶ A superação do senso comum de que curvas são apenas “traçados encurvados” 
demorou a acontecer até aceitarem que segmentos retilíneos também são curvas 
matemáticas;

 ▶ Na discussão dos números racionais manifestaram muitas dúvidas conceituais, até 
mesmo sobre classe de equivalência e representações em forma de dízimas;

 ▶ A pouca percepção espacial apresentada na discussão sobre as figuras geométricas 
espaciais gerou dificuldades na compreensão de conceitos, como, por exemplo, deter-
minação de secções, área lateral e volume;

 ▶ A diferença entre massa e peso constituiu-se também em uma discussão interes-
sante, com momentos de descontração.

Essas dificuldades com a matemática manifestadas pela grande maioria dos orienta-
dores acadêmicos podem ser consequência da sua vivência escolar quando crianças. Com 
relação aos motivos pelas quais essas dificuldades podem se manifestar, Sanchez diz que 
um dos aspectos a considerar é:
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Dificuldades originadas no ensino inadequado ou insuficiente, seja porque a 
organização do mesmo não está bem sequenciado, ou não se proporcionam 
elementos de motivação suficientes; seja porque os conteúdos não se ajustam 
às necessidades e ao nível de desenvolvimento do aluno, ou não estão adequa-
dos ao nível de abstração, ou não se treinam as habilidades prévias; seja porque 
a metodologia é muito pouco motivadora e muito pouco eficaz. (SANCHEZ, 

2004, p. 174)

A convivência durante a formação dos orientadores acadêmicos e as dificuldades e 
facilidades apresentadas por eles ajudaram a definir que conteúdos deveriam ser mais fo-
cados no acompanhamento dos alunos no AVA. Esse foco possibilitou realizar um trabalho 
mais objetivo na videoconferência. 

Os momentos da formação foram mesclados de tensão e satisfação, tanto por parte 
dos orientadores acadêmicos quanto dos formadores (especialistas). Tensão nos momen-
tos das dificuldades com o conteúdo e satisfação nos momentos de superação dessas 
dificuldades. Foram momentos surpreendentes de muita aprendizagem e muita discussão 
sobre o ensino e a aprendizagem da matemática. 

As atividades desenvolvidas pelos alunos 

As ferramentas do Moodle propostas para a área de matemática foram: a TAREFA 
ON LINE que denominamos de Diário; os ARQUIVOS, na modalidade avançada de carre-
gamento de arquivos e os FÓRUNS. Das tarefas propostas nos cadernos de matemática 
algumas foram postadas no Diário, outras em Arquivos e outras discutidas em Fóruns, 
conforme indicações no roteiro de estudo. Uma das orientações dada aos alunos no Guia 
Didático foi:

Ao realizar a leitura semanal, nosso conselho é que você faça as paradas neces-
sárias nos DESAFIOS, pois a reflexão sobre eles ajudará na compreensão de 
conceitos apresentados ou a apresentar. Aconselhamos também a realização 
das tarefas conforme forem aparecendo ao longo da leitura para que o estudo 
seja mais eficaz. Terminada a leitura, você terá prontas as tarefas que serão 
postadas. (NASCIMENTO, MORENO e PALARO, 2011, p. 6)

Os DIÁRIOS foram propostos com o objetivo de acompanhar convenientemente o 
processo das leituras e das paradas para reflexão, bem como as resoluções das tarefas 
selecionadas para esta ferramenta, com a seguinte orientação: “O Diário servirá também 
para suas anotações acerca dos DESAFIOS propostos no caderno de Matemática, do pro-
gresso nos estudos, facilidades e dificuldades que forem surgindo. Desse modo, o orienta-
dor acadêmico poderá acompanhar diariamente seu percurso de estudo” (NASCIMENTO, 

MORENO e PALARO, 2011, p. 6). De acordo com o Projeto do Curso, 
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Num primeiro momento (Meio I), buscar-se-á observar e analisar como se dá o 
processo de estudo do aluno, em diferentes campos:
• Cognitivo: se está conseguindo acompanhar as abordagens e discussões pro-
postas no material didático; quais as dificuldades encontradas na relação com 
os conteúdos trabalhados; se tem feito indagações e questionamentos sobre as 
abordagens propostas;
• Metacognitivo: como estuda e aprende; como tem superado as dificuldades 
de compreensão dos textos; como realiza as tarefas propostas em cada área de 
conhecimento; como desenvolve as propostas de aprofundamento de conteú-
dos; qual seu interesse em termos de material de apoio, sobretudo bibliográfi-
co; como desenvolve atividades em grupo;
• Didático-pedagógico: se é capaz de estabelecer relações entre o conhecimen-
to trabalhado e a sua prática pedagógica; se tem experimentado aplicar novos 
saberes à sua prática de sala de aula, como e quais os resultados; como se dá o 
processo de interlocução com o orientador;
• Político-social: se participa ativamente da construção do currículo do curso; 
se participa; e como, de ações educativas no interior da escola onde atua e no 
movimento educacional do município, estado e país;
• Afetivo e motivacional: como é seu relacionamento com o orientador acadê-
mico e os colegas do curso; como se sente no curso; como está avaliando seu 
percurso como acadêmico; se tem problemas, de ordem pessoal ou profissio-
nal, interferindo no seu processo de aprendizagem.

Essa ferramenta não nos ofereceu o retorno esperado, pois alguns orientadores acadê-
micos e alunos interpretaram que seria apenas para fazer anotações casuais e genéricas, 
sem reflexões e postar tarefas resolvidas. Além disso, muitos alunos tiveram dificuldades 
com a digitação de símbolos matemáticos e inserção de figuras por desconhecerem 
formas de fazê-los na ferramenta diário. No entanto, outros entenderam o propósito do 
diário. Seguem exemplos de anotação no diário que justificam o exposto: 

Data: 12/09/2011
Hoje realizei a atividade da página 25.
Tive dificuldades, já havia esquecido tudo...

Data: 13/09/2011
Realizei a tarefa da página 31.

Data: 16/09/2011
Realizei a tarefa da pag. 34 e o da pag. 35.
O exercício da pág. 36, estou com dificuldade de entender... ainda não fiz.

Data: 19/09/2011
Obrigada, professora! Tentei fazer, mas o problema é que não consigo colocar os caracteres de raiz, 
pertence e não pertence, contido ou não. Queria mandar a tarefa para ver se está certo, mas não sei 
como. Tem jeito?
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Data: 07/09/2011
Hoje, havia terminado a atividade 1 do módulo, me demorei nos conceitos para tentar entendê-los da 
melhor forma possível, e cometi o erro absurdo de clicar em “não salvar” o arquivo, perdi mais da metade 
do conteúdo. Tudo bem, estarei refazendo durante a semana.

Data: 08/09/2011
Hoje iniciei as atividades da segunda semana. Realizei as atividades da página 21 com alguma dificuldade. 
Respostas do “para fazer” e “Desafio” da pág. 21.
“Qual das correspondências é completa?”
Resposta: carteira → aluno, porque todo antecedente tem um consequente.
“A correspondência aluno → carteira não é um-a-um por quê? 
R.: Porque sobraram carteiras, então não há correspondência entre todos antecedentes e consequentes.
“Como alguém que conhece os números naturais procederia para contar quantas pessoas há numa sala?”
R.: Através do sistema de numeração, faria a correspondência mentalmente atribuindo um número natural 
para cada pessoa.

Data: 09/09/2011 
Hoje realizei o exercício “para fazer” da pág. 22 para a atividade 2, o “Desafio” da pág. 23 e o “Para fazer” da 
pág. 24. Tentei solucionar o “para fazer” da pág. 25, mas não consegui solucionar. 

Os ARQUIVOS propostos, nove no total, tinham por objetivo a postagem das tarefas 
que exigiam não só aplicação de fórmulas e algoritmos mas, sobretudo, a aplicação dos 
conceitos matemáticos estudados. Objetivando ampliar a discussão de aspectos teórico-
-metodológicos importantes para a formação do professor, solicitamos a seguinte tarefa 
sobre Obstáculos Epistemológicos, proposta no Guia Didático:

ARQUIVO 5: OBSTÁCULOS EPISTEMOLÓGICOS
Os textos 1 e 2 trazem alguns exemplos ilustrativos de situações que podem se 

configurar em obstáculos à aprendizagem. Gomes (texto 1) enfoca a importância da 
análise dos obstáculos na formação inicial do professor e Pais (texto 2) apresenta o 
tema no intuito de chamar a atenção para as possíveis dificuldades que a matemática 
apresenta na aprendizagem de seus conceitos. 
ⓐ Neste sentido, faça uma leitura reflexiva e uma análise comparativa dos dois 

textos destacando os pontos comuns e os pontos complementares entre eles, eviden-
ciando o enfoque dado por ambos na provocação ao estudo da teoria dos obstáculos.
ⓑ Dê exemplo de uma situação, diferente das apresentadas pelos textos, que 

evidencia um obstáculo didático provocado pelo próprio professor.
Texto 1: Obstáculos Epistemológicos, Obstáculos Didáticos e o conhecimento 

matemático nos cursos de formação de professores das séries iniciais do Ensino Funda-
mental. (Maristela Gonçalves Gomes) <http://www6.univali.br/seer/index.php/rc/article/

view/181/153>

Texto 2: Obstáculos epistemológicos e didáticos. (Luiz Carlos Pais) <http://people.

ufpr.br/~trovon/cursos/especializacao2009/obstaculos.pdf> (NASCIMENTO, MORENO e PA-

LARO, 2011, p. 12).
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De uma maneira geral, os alunos elaboraram boas respostas para o item a, mas acre-
ditamos que o item b poderia ter tido maior aproveitamento se fosse discutido em fórum. 
Os demais arquivos eram as soluções de atividades dos próprios cadernos. Segue parte de 
dois deles com a resposta do aluno:

ARQUIVO 9: GRANDEZAS E MEDIDAS
TAREFA DA PÁGINA 106: Utilizando o TANGRAM, anexo no final do material, responda:

Resposta dada:

ⓐ Quantas vezes o triângulo menor cabe em cada uma das demais peças?

Peça do TANGRAM

T A G R

N cabe (vezes) 2 4 2 2

ⓑ O que podemos dizer quanto ao quadrado, ao paralelogramo e ao triângulo médio?
     Que todos eles têm a mesma área.

ⓒ Recobrir o triângulo grande com os dois pequenos e o paralelogramo.

R N A

ⓓ Considere que o quadrado tenha 1 cm de lado. Qual a área de cada uma das peças do TANGRAM?

Peça do TANGRAM

T A N G R A M Total

Área (cm2) 1 2 0,5 1 1 2 0,5 8

ARQUIVO 2: CONCEITOS ARITMÉTICOS
Tarefa da página 22: Observe este anúncio (está na resposta) e explique os aspectos cardinal e ordinal dos 
números utilizados.

Resposta dada:

Por estar indicando a quantidade de 
razões, exerce o aspecto cardinal.

3 1
2

3razões 
para assinar!

Descontos exclusivos de até 40%

E ainda: Oferta Surpresa - desconto 
de 50% na segunda assinatura!

Meses a mais na 
sua assinatura

Por estar representando a ordem das 
razões, exerce o aspecto ordinal.

Exerce seu aspecto cardinal, 
quando indica a quantidade 
de meses em: "2 meses a 
mais", e aspecto ordinal, 
por indicar o lugar que 
ocupa entre as três razões.

Por estar representando a ordem das 
razões, exerce o aspecto ordinal.

Nem todos os alunos postavam as respostas tão bem apresentáveis, pois isso depende 
muito das experiências vivenciadas com a tecnologia. 
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Dos dez fóruns propostos, um deles foi o Fórum de Apresentação, que tinha por ob-
jetivo uma conversação permanente sobre a disciplina de matemática. Nossa proposta 
inicial foi que todos se apresentassem ao grupo dizendo quais eram suas expectativas em 
relação à disciplina e à futura profissão, suas certezas e angústias, suas experiências em 
relação à matemática, e algo mais que desejasse. Depois desta apresentação, o fórum 
ficou aberto até o final da disciplina de Matemática para que as dúvidas pudessem ser 
discutidas coletivamente.

Segue a “fala” de uma aluna que contribuiu até o fechamento do fórum:

Olá, professores (as) e querida ¨Tchurma¨X:
Meu nome é .. tenho 46 anos, sou casada com descendente peruano e tenho gêmeos (Matheos e Lucas - 10 
anos, nascidos prematuros: 25 semanas e 3 dias, com 802 g e 786 g respectivamente), ambos na 3ª Série, na 
mesma escola onde trabalho há cinco anos (Escola Fuji).
Estou no Japão há 20 anos, vivendo e aprendendo coisas novas a cada dia, a cada amanhecer. Desculpem-me 
por não ter me apresentado anteriormente, mas antes tarde do que nunca.
Minhas expectativas com a disciplina de Matemática, no início deste módulo foram muitas e, acabei 
recordando minha infância e adolescência: tive minha mãe como professora de matemática que nunca me 
deu um DEZ nas provas, alegava que minha letra estava feia, a ponta do lápis estava grossa, que não tinha 
apagado corretamente os ”erros” nos exercícios e assim por diante...
Fui crescendo, me esforçando para ”caprichar” nesse quinto ano, mas conforme foi passando o tempo e as 
provas, comecei a ficar triste e a matemática para mim foi perdendo a ”graça”... Perguntei à minha mãe o 
porquê de não me dar dez nas provas e ela dizia que era porque eu era sua filha e não podia me dar essa nota. 
(Pode???).
Comecei a ficar desgostosa e ”relaxei”: só tirava a nota necessária para passar de ano, e comecei a ter ”pavor” 
dessa disciplina, é claro que tive dificuldades no colegial com as disciplinas de Física e Química também. 
Mesmo após ter passado muitos anos, meu trauma ainda estava arraigado em mim. Quando soube que 
teria DESENVOLVIMENTO DE CONCEITOS MATEMÁTICOS, fiquei chocada. Mas, mais chocada ainda fiquei 
quando tive que assumir as aulas do 8º ano! Arregacei as mangas, passei noites e madrugadas reestudando e 
reaprendendo, mas valeu a pena! 
Hoje, dia 1º de novembro de 2011, enviei o último arquivo para a UFMT (tenho algumas atividades atrasadas, 
mas estarei enviando logo, sem problemas ou traumas/medos/pavor).
Esse ”bicho de sete cabeças” (Matemática) já não tem mais sete! Só tem uma, como quase todo ser vivo. 
Estar com a turma do 8º ano e fazer essa disciplina da UFMT me ajudou a superar as fobias. Me fez repensar a 
metodologia de ensino, a importância de um professor em sala de aula e a busca de várias formas de ensinar, 
de ser criativo para que o aluno não tema essa matéria tão essencial em nossa vida.

No Caderno de Matemática a autora faz uma abordagem da teoria de van Hiele apre-
sentando os níveis para o desenvolvimento do raciocínio em geometria, que descrevem as 
características do processo de pensamento. Como um mecanismo de descontração dos 
alunos com a equipe, propusemos o seguinte fórum:

FÓRUM 1: MEUS CONHECIMENTOS DE GEOMETRIA
A partir dos níveis propostos por van Hiele, faça uma autoavaliação do seu conheci-
mento geométrico procurando identificar em qual dos níveis você se encontra, justifi-
cando sua avaliação. Conheça o nível de seus colegas discutindo as autoavaliações no 
fórum. (NASCIMENTO, MORENO e PALARO, 2011, p. 7)
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Outros três fóruns objetivaram ampliar as discussões acerca de alguns conteúdos de 
geometria, considerados mais abstratos, que permitiam reflexões coletivas mais interes-
santes que as próprias respostas de tarefas propostas nos cadernos. São eles:

FÓRUM 6: CONCEITOS EUCLIDIANOS 
Na página 76 do material de matemática, estão propostas as seguintes questões:
❶ Classifique em verdadeiro (V) ou falso (F):
ⓐ Por um ponto passam infinitas retas. (   );
ⓑ Por três pontos dados passa apenas uma reta. (   );
ⓒ Três pontos distintos são sempre colineares. (   );
ⓓ Três pontos distintos são sempre coplanares. (   );
ⓔ Três pontos que pertencem a um mesmo plano são sempre colineares. (   )
❷ Quantas retas podem ser construídas por quatro pontos, todos distintos, sendo três 
deles colineares?
❸ Do ponto de vista matemático, por que banquetas e fruteiras de três pés são firmes 
no chão, enquanto as de quatro pés quase sempre balançam?
Discuta com seus colegas no FÓRUM 6 se são verdadeiras ou não as afirmações do 
item 1, justificando. Discuta também, no mesmo FÓRUM, as questões 2 e 3.

FÓRUM 7: RETAS E PLANOS
Na página 81 do material de matemática, estão propostas dez questões no “Para Fa-
zer”. Discuta com seus colegas no FÓRUM 7, as questões dos itens 1, 2, 8 e 9: 
❶ Dois pontos podem ser coplanares? E três pontos? E quatro pontos?
❷ Dois pontos podem ser não coplanares? E três pontos? E quatro pontos?
❽ Que ente geométrico representa a intersecção de um plano com uma reta total-
mente contida nele?
❾ Quantos pontos uma reta possui? E uma semirreta? E um segmento de reta? (NAS-

CIMENTO, MORENO e PALARO, 2011, p. 12-13).

Apesar de alguns alunos, inicialmente, não terem entendido a proposta do fórum, ti-
vemos contribuições interessantes como a que segue: 

Gente... EU SEMPRE FUI PÉSSIMA EM MATEMÁTICA... e geometria é um das minhas principais fraquezas... 
( Tentando me justificar.... )
Ao ver a sequência descrita por Van Hiele, eu me adiantei em concluir que estou no nível 2 (poderia ficar na 
classe com a ...)... mas... lendo o comentário do... percebi que podemos ficar na mesma classe...rs rs.

 Será que posso colocar culpa nos meus professores?????
Pois, em alguma fase da minha vida matemática, alguém deve ter me obrigado a subir a escada pulando 
degraus... (rs rs rs) 
Mas ficar sabendo da sequência descrita por Van Hiele, sem dúvida, será muito útil para as orientações 
futuras. 
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FÓRUM 9: SECÇÕES LONGITUDINAIS
No final da página 99 do material de matemática temos algumas questões sobre cortes 
longitudinais de figuras espaciais:
Primeiramente estas:
❶ Qual é o quadrilátero da secção longitudinal de um cilindro reto?
❷ E do cilindro oblíquo?
❸ Quando a secção longitudinal de um cilindro será um quadrado?
E depois estas:
❶ Qual é o tipo de triângulo da secção longitudinal de um cone reto?
❷ Quando a secção longitudinal de um cone será um triângulo equilátero?
Discuta com seus colegas no FÓRUM 9 sua opinião sobre as figuras planas que resul-
tam dos cortes solicitados (NASCIMENTO, MORENO e PALARO, 2011, p. 15).

Na maioria das turmas, esses fóruns se iniciavam com respostas incompletas ou com 
conceitos equivocados dos alunos. Com as intervenções dos orientadores acadêmicos e 
especialistas, por meio de questionamentos para que os alunos voltassem a refletir sobre 
tais conceitos, as respostas iam, pouco a pouco, ficando corretas. Quando isso não aconte-
cia, no final do prazo do fórum, o orientador acadêmico da turma ou um dos especialistas 
“fechava” o fórum com um texto cujo objetivo era direcionar o raciocínio do aluno até a 
resposta correta. Nos casos em que os objetivos não foram atingidos, os assuntos retor-
naram para discussão na videoconferência. 

Num outro fórum foi proposto discutir o erro na avaliação escolar com o objetivo de 
ampliar a formação pedagógica do professor, visto que o tema não estava contemplado 
nos cadernos. No Guia Didático, foi proposto assim:

FÓRUM 5: O ERRO NA AVALIAÇÃO ESCOLAR
Leia o texto:
<http://www.rbep.inep.gov.br/index.php/RBEP/ar ticle/viewFile/436/441> 
Nas páginas 202 e 203 encontram-se as alternativas do significado dos erros cometidos 
pelas crianças. Concentre-se um pouco para lembrar-se de algum erro de matemática 
cometido por você (quando criança) ou por outra criança. Comente com seus colegas 
o erro cometido e o tratamento dado pela professora (NASCIMENTO, MORENO e 

PALARO, 2011, p. 11).
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Este fórum foi particularmente interessante pelo fato de os alunos relembrarem expe-
riências vivenciadas enquanto estudantes do ensino básico no passado e como professores 
na atualidade. As interações oportunizaram a reflexão sobre atitudes docentes frente ao 
erro das crianças, e sobre suas próprias práticas pedagógicas, além de nos possibilitar 
conhecer aspectos da gestão de escolas japonesas. 

O texto sugerido neste fórum foi “O Papel e a Função do Erro na Avaliação Escolar”, 
de autoria de Cláudia Davis e Yara Lúcia Esposito, publicado na Revista Brasileira de Estu-
dos Pedagógicos em 1991. A seguir apresentamos uma das contribuições postadas:

Olá pessoal... alguns comentários iniciais sobre o texto lido....
Bem.... o que me chamou a atenção foi a frase:
“Por outro lado, se a criança erra, o que significa este erro?”
Pra dizer a verdade.. achei a frase muito bonita... e me levou a interpretar da seguinte maneira : O ERRO 
não é o fim ou uma conclusão do que foi ensinado... e sim é uma seta indicativa que orientará o professor 
a encontrar as necessidades e entender a realidade do aluno. O ““duro”” é que são poucos professores que 
param para olhar o erro dos alunos e procurar tomar uma medida que acabe com esse erro.
Seguem abaixo alguns comentários meus:
1- Minha experiência pessoal
Na terceira série tive uma professora que não me ajudava muito.
Eu não conseguia entender o mecanismo das divisões e sempre ia mal nas provas de matemática....
Não sei explicar o porquê, mas na minha sala de aula... só duas pessoas iam mal em matemática... EU e mais 
uma menina... o resto da classe era de regular pra cima...
Bem... nessa classe de privilegiados... eu e essa menina éramos tratadas como as ovelhas negras da sala... e 
sempre que ela chamava alguém para ir àlousa nas aulas de matemática... esse alguém era eu e a menina... 
não sei qual era o objetivo dela, mas lembro bem que ficávamos minutos em frente ao quadro com o giz na 
mão... e não saía nada.... rs rs... a humilhação só acabava quando ela se cansava de nós e com aspereza nos 
mandava sentar, depois de toda a turma ter rido... Talvez... minha situação fosse a descrita no item 3.....
2- Vi aqui na escola que trabalho
Talvez isso não tem muito a ver com o fórum... mas mesmo assim resolvi comentar... rs rs.
Nas escolas japonesas, um professor recém-formado é acompanhado por um supervisor durante seu primeiro 
ano de serviço. Lembro que na escola que trabalho, dois professores novatos passavam por essa supervisão. 
Os dois ficaram responsáveis por turmas da 5ª série... só que... na classe de um desses professores os alunos 
iam de mal a pior em matemática....A orientadora desses professores percebeu através dos erros dos alunos 
que a causa era a má preparação do professor responsável... assim a escola tomou medidas para que esse 
problema fosse solucionado.
O que quero dizer... é que apesar dessa situação ter acontecido aqui no Japão, lembrei disso quando li no texto 
indicado a seguinte frase:” “Na verdade, é através da avaliação da aprendizagem que se corporificam não 
só a repetência e a evasão como – e sobretudo – a sonegação do conhecimento a consideráveis parcelas 
da população brasileira.” 
Ou seja, se nada é feito... o erro das crianças passa a ser apenas um PONTO FINAL na aprendizagem.
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Os outros fóruns propostos foram:

FÓRUM 2: ANALISANDO UMA DIVISÃO
• Considere a questão: 
(ENADE-2005) Um aluno de 5ª série, ao fazer a operação 63.787 ÷ 3 na resolução de 
um problema, foi considerado em “situação de dificuldade”, ao apresentar o seguinte 
registro:

6 3 7 8 7  3
0 0 1 2

12
 0

1
1
1

2 1 2 2 2 
 4
2 1 2 6 2

A análise do procedimento desse aluno revela que:
ⓐ Ele não sabe o algoritmo da divisão, o que indica problemas de aprendizagem 
oriundos das séries iniciais.
ⓑ O procedimento aplicado não traz contribuições para o desenvolvimento matemá-
tico do aluno, uma vez que ele não poderá realizá-lo em outras situações matemáticas.
ⓒ O aluno terá dificuldade de compreender os processos operatórios dos colegas e os 
feitos pelo professor ou apresentados no livro didático.
ⓓ O aluno compreendeu tanto a estrutura do número quanto o conceito da operação 
de divisão.
ⓔ Deverá ser incentivada a utilização de tal procedimento somente em produções 
individualizadas, como em atividades para casa.
Após escolher a alternativa que você considera correta, discuta-a com seus colegas no 
FÓRUM 2, justificando sua escolha (NASCIMENTO, MORENO e PALARO, 2011, p. 9-10).

Este fórum foi bastante discutido em cada uma das quinze turmas. Nas discussões, 
pudemos debater não só o que foi solicitado mas também a atitude de professores frente 
a uma solução diferente da usual, as diferentes possibilidades para um algoritmo etc. A 
seguir algumas das contribuições sequenciadas de uma das turmas, em que houve muita 
participação do orientador acadêmico: 

Aluna A: Vou com o 1º chute em todos os sentidos possíveis da expressão: 
c) O aluno terá dificuldade de compreender os processos operatórios dos colegas e os feitos pelo professor 
ou apresentados no livro didático. 
Apesar de ter chegado ao resultado correto e apresentado o resto da divisão (1), o caminho percorrido não 
foi o mesmo dos demais colegas, do professor e do livro. 

Aluno B: Oi aluna A, eu fiquei me perguntando: como ele descobriu que tinha que colocar o 4 para ser somado 
na casa das dezenas? 
Apesar de ter dado uma resposta diferente, também concordo com a sua de que ele terá dificuldades de 
compreender os processos operatórios dos colegas e outros. Talvez todas as respostas tenham um pouco de 
verdade.
Olá pessoal, para mim:
a) Ele não sabe o algoritmo da divisão, o que indica problemas de aprendizagem oriundos das séries iniciais. 
Conforme nosso fascículo p.36: Algoritmo é um conjunto de regras preestabelecidas e sequenciadas 
necessárias à realização de um problema ou cálculo. Em análise do procedimento desse aluno, observei que 
ele sabe fazer uma conta de divisão, só não sabe a totalidade do algoritmo da divisão, sendo um aluno da 5ª 
série para mim isto caracterizou problemas de aprendizagem.

Aluna C, em resposta ao aluno B:
Sei lá... garoto esperto. Para mim ele entendeu tanto a estrutura do número quanto o conceito da operação 
de divisão. Ele manteve os restos nas ordens corretas e dividiu outra vez, deixando só o resto da unidade, que 
não dava para dividir. Nunca tinha visto uma divisão assim. Testei com alguns outros números naturais e deu 
certo. Muito legal! Valeu, garoto da 5ª série! Arigatô! 

Aluna D: Olá turma!
Analisando essa questão da divisão desenvolvida por um aluno da 5ª série (6º ano) e pelo fato de estar 
descrito no texto que esse aluno foi considerado em “situação de dificuldade”, a resposta que vejo é que 
provavelmente terá dificuldade de compreender os processos operatórios dos colegas e os feitos pelo 
professor ou apresentados no livro didático. Mas, na minha visão sobre a aprendizagem de uma técnica 
operatória, não vejo que esse aluno terá dificuldade, uma vez que compreendeu a estrutura do número e 
também o conceito da operação de divisão. Não o colocaria em situação de dificuldade.
Aluna E: A minha resposta é a C. Eu achei o aluno genial, mas como existem as regras então acho que se ele 
não fizer como os outros alunos, como o professor ensinou e como está no livro didático, não irão considerar 
a resposta correta, pois nem todos os professores são como a nossa linda...
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Os outros fóruns propostos foram:

FÓRUM 2: ANALISANDO UMA DIVISÃO
• Considere a questão: 
(ENADE-2005) Um aluno de 5ª série, ao fazer a operação 63.787 ÷ 3 na resolução de 
um problema, foi considerado em “situação de dificuldade”, ao apresentar o seguinte 
registro:

6 3 7 8 7  3
0 0 1 2

12
 0

1
1
1

2 1 2 2 2 
 4
2 1 2 6 2

A análise do procedimento desse aluno revela que:
ⓐ Ele não sabe o algoritmo da divisão, o que indica problemas de aprendizagem 
oriundos das séries iniciais.
ⓑ O procedimento aplicado não traz contribuições para o desenvolvimento matemá-
tico do aluno, uma vez que ele não poderá realizá-lo em outras situações matemáticas.
ⓒ O aluno terá dificuldade de compreender os processos operatórios dos colegas e os 
feitos pelo professor ou apresentados no livro didático.
ⓓ O aluno compreendeu tanto a estrutura do número quanto o conceito da operação 
de divisão.
ⓔ Deverá ser incentivada a utilização de tal procedimento somente em produções 
individualizadas, como em atividades para casa.
Após escolher a alternativa que você considera correta, discuta-a com seus colegas no 
FÓRUM 2, justificando sua escolha (NASCIMENTO, MORENO e PALARO, 2011, p. 9-10).

Este fórum foi bastante discutido em cada uma das quinze turmas. Nas discussões, 
pudemos debater não só o que foi solicitado mas também a atitude de professores frente 
a uma solução diferente da usual, as diferentes possibilidades para um algoritmo etc. A 
seguir algumas das contribuições sequenciadas de uma das turmas, em que houve muita 
participação do orientador acadêmico: 

Aluna A: Vou com o 1º chute em todos os sentidos possíveis da expressão: 
c) O aluno terá dificuldade de compreender os processos operatórios dos colegas e os feitos pelo professor 
ou apresentados no livro didático. 
Apesar de ter chegado ao resultado correto e apresentado o resto da divisão (1), o caminho percorrido não 
foi o mesmo dos demais colegas, do professor e do livro. 

Aluno B: Oi aluna A, eu fiquei me perguntando: como ele descobriu que tinha que colocar o 4 para ser somado 
na casa das dezenas? 
Apesar de ter dado uma resposta diferente, também concordo com a sua de que ele terá dificuldades de 
compreender os processos operatórios dos colegas e outros. Talvez todas as respostas tenham um pouco de 
verdade.
Olá pessoal, para mim:
a) Ele não sabe o algoritmo da divisão, o que indica problemas de aprendizagem oriundos das séries iniciais. 
Conforme nosso fascículo p.36: Algoritmo é um conjunto de regras preestabelecidas e sequenciadas 
necessárias à realização de um problema ou cálculo. Em análise do procedimento desse aluno, observei que 
ele sabe fazer uma conta de divisão, só não sabe a totalidade do algoritmo da divisão, sendo um aluno da 5ª 
série para mim isto caracterizou problemas de aprendizagem.

Aluna C, em resposta ao aluno B:
Sei lá... garoto esperto. Para mim ele entendeu tanto a estrutura do número quanto o conceito da operação 
de divisão. Ele manteve os restos nas ordens corretas e dividiu outra vez, deixando só o resto da unidade, que 
não dava para dividir. Nunca tinha visto uma divisão assim. Testei com alguns outros números naturais e deu 
certo. Muito legal! Valeu, garoto da 5ª série! Arigatô! 

Aluna D: Olá turma!
Analisando essa questão da divisão desenvolvida por um aluno da 5ª série (6º ano) e pelo fato de estar 
descrito no texto que esse aluno foi considerado em “situação de dificuldade”, a resposta que vejo é que 
provavelmente terá dificuldade de compreender os processos operatórios dos colegas e os feitos pelo 
professor ou apresentados no livro didático. Mas, na minha visão sobre a aprendizagem de uma técnica 
operatória, não vejo que esse aluno terá dificuldade, uma vez que compreendeu a estrutura do número e 
também o conceito da operação de divisão. Não o colocaria em situação de dificuldade.
Aluna E: A minha resposta é a C. Eu achei o aluno genial, mas como existem as regras então acho que se ele 
não fizer como os outros alunos, como o professor ensinou e como está no livro didático, não irão considerar 
a resposta correta, pois nem todos os professores são como a nossa linda...

Na maioria das contribuições ficam evidenciados paradigmas construídos com base 
no autoritarismo do professor, na crença de que os processos de resolução devem ser os 
mesmos para todas as crianças e que o “diferente” é, em geral, considerado o “errado”. A 
afirmação da aluna E é um exemplo disso, pois apesar de achar a solução do aluno genial 
e correta, acredita que é preciso seguir regras.

FÓRUM 3: MULTIPLICANDO DECIMAIS
Sabendo que as dízimas são representações de números racionais, explique o 2º passo, 
ou seja, explique por que o número de casas decimais do produto é a soma das quan-
tidades das casas decimais dos fatores (“Para Fazer” da página 51, coluna da direita) 
(NASCIMENTO, MORENO e PALARO, 2011, p. 10-11). 

Neste fórum as contribuições foram muitas e interessantes pela diversidade de justi-
ficativas. Seguem duas delas:
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1

Bom... em primeiro lugar, nunca tive um bom raciocínio matemático e estou horas aqui a tentar lembrar 
como “aprendi”, se é que aprendi, pois tenho em mente quase que de forma automática... Mas para explicar 
o segundo passo não teria relação com as ordens e classe que as dízimas possuem?
Viemos de frações para as dízimas, então eu fiz o seguinte. Por exemplo: se transformar 
2,35 x 1,2 em
235/100 x 12/10 = 2820/1000 = 2,820 e vemos claramente a quantidade de “zeros” ou um zero das casas  de 
decimais e dois zeros dos centésimos, assim após o 2 inteiros temos 820 milésimos... 2,820
... será que é isso mesmo que o enunciado pede?... ou existe coincidência em matemática? 
Como o papel do professor é importante, não é mesmo? Ocorre que apesar de ser péssima em Matemática, 
as “partes” que compreendi da matéria são exatamente correspondentes ao período em que tive os melhores 
professores, desde a didática até o tratamento entre as diferenças individuais evidentes em cada aluno. É 
impressionante como lembramos bem dos detalhes com que alguns professores nos explicaram e quase 
nada de outros que nos menosprezaram por não compreender rapidamente a linha de raciocínio. Será que 
a Matemática é por si difícil ou poderia ter sido ensinada de melhor forma? Ou foi a ausência do aprender a 
ensinar e o aprender a aprender matemática. Ai... as tarefas... até a próxima.

Nesta contribuição, além de mostrar conhecimento sobre números decimais, aprovei-
ta para fazer comentários acerca do papel do professor na aprendizagem ou não do aluno.

2

Olá aluna A e demais acadêmic@s, 
sou o professor D1000SON ( = Demilson  ). Nas explicações da aluna A é possível identificar a regra da 
multiplicação de dois ou mais números decimais, porém não fica claro o porquê dessa regra. E aí, aluna A, 
será que você conseguiria, a partir das explicações já postadas dos demais colegas, dar a sua explicação do 
porquê de essa regra dar certo? O que está implícito nessa regra?
Vamos pensar um pouquinho mais???
abraços.

Intervenção do especialista:

[...] Para multiplicarmos decimal com decimal resolveremos da mesma forma se fosse multiplicação de 
número natural com decimal, o que difere é quando formos colocar a vírgula no produto devemos contar as 
casas decimais dos dois fatores.
    9 , 3 
  x 1, 2 
1 1 8 6 
  + 9 3 
11, 16 
Como somando as casas decimais dos dois fatores, teremos 2 casas decimais, assim andaremos 2 casas deci-
mais da direita para a esquerda para colocarmos a vírgula. 
E assim é feito.
Aluna A
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Apesar de muitos alunos já terem contribuído neste fórum antes da aluna A, com 
justificativas bem interessantes, corretas e variadas, a mesma limitou-se a reproduzir, de 
forma mecânica, a regra que se encontra em livros didáticos e também no Caderno de 
Matemática do curso. Mesmo com a intervenção do especialista chamando a atenção para 
as respostas já postadas, a aluna faz uma nova postagem, que não apresentaremos aqui 
no mesmo teor da postagem anterior. 

FÓRUM 4: DIFERENTES ALGORITMOS
Discuta com seus colegas outros algoritmos que você conheça, diferentes dos apre-
sentados, para resolver uma das operações aritméticas fundamentais. Você poderá 
apresentar um criado por você (NASCIMENTO, MORENO e PALARO, 2011, p. 11).

Este fórum também foi bastante movimentado, pois no Japão a disposição dos termos 
do algoritmo da divisão é diferente do usual no Brasil. O debate evolui bastante quando os 
alunos percebem que nenhum dos dois está errado, e a partir de então passam a discutir o 
papel e as atitudes dos professores em relação a situações semelhantes. Vejam que essas 
contribuições trazem à tona problemas que as crianças brasileiras vivenciam no Japão, 
atitudes do professor frente ao desconhecido etc.

Olá professores e colegas, 
Maria, muito interessante o método Sakurambo, na apostila que utilizamos na escola que leciono também 
existe esse método, a proposta dessa apostila é ensinar de várias formas e depois deixar o aluno escolher a 
melhor forma de trabalhar. Cabe ao professor verificar se esse método foi realizado corretamente. 
Concordo com você Lili (fictício) que é um choque mesmo essa troca de escolas japonesas e brasileiras. E 
muitas vezes os pais escolhem não por ser melhor para a criança, mas sim por ser financeiramente melhor 
naquele momento. Acho que a criança não deve ficar como uma bolinha de tênis de mesa, vai e vem, e sim 
escolher o que é melhor para si. 
Até mais, pessoal. 

Maria (fictício)
E demais colegas e professores.
Ótimo. Foi assim que a minha mãe me ensinou, quando estava  no primário, mas como era diferente, o meu 
professor não aceitava esse modo de resolver. Mesmo que o resultado fosse igual. 
Fico pensando cá com os meus botões: que confusão deve ser a cabeça do aluno que vem de escolas japone-
sas para as escolas brasileiras, deve ser um choque (eletrocutação), alguns ainda se adaptam bem, porque é 
menos rígido (mais fácil se adaptar à escola brasileira). Mas... me preocupa muito.
Se ensinar matemática já é diferente de um professor para outro, mesmo dentro da mesma nacionalidade, 
que dirá de nacionalidades e culturas diferentes?
Sem mais.
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Passos para efetuar a divisão no Japão:

a) １７÷３＝ を つぎのように かきます。
         ３) 17

b) ３×５の「５」 を ここに かきます。
               5
         ３) 17

c) ３×５のこたえ「１５」 を ここに かきます。
                5
         ３) 17
              15

d) １７－１５の こたえ「２」 を ここに かきます。
                5
         ３) 17
              15
                2

FÓRUM 8: MOVIMENTO E RIGIDEZ DE POLÍGONOS
Na página 93 do material de matemática temos o seguinte “desafio”: Construa po-
lígonos de 3, 4, 5 e 6 lados, utilizando palitos de sorvete (de madeira, à venda em 
papelarias), prendendo as extremidades com percevejos. Faça uma experiência com 
os polígonos construídos: tente deformá-los. Discuta com seus colegas no FÓRUM 8 o 
que acontece com cada um deles quando tenta deformá-los (NASCIMENTO, MORENO 

e PALARO, 2011, p. 14). 

Uma das postagens neste fórum foi:

Olá professor, olá colegas

Achei interessante essa experiência. Os polígonos com o número de lados maiores que três: o quadrilátero, 
o pentágono e o hexágono não têm rigidez, eles se deformaram. O polígono de três lados não deformou. Os 
triângulos por sua rigidez são usados em construções, engenheiros e carpinteiros dão preferência a estruturas 
triangulares para a sustentação de telhados. Podemos diferenciar telhados das casas de locais onde o inverno 
é rigoroso, pelo formato triangular.

Estruturas triangulares para sustento do telhado Telhado triangular rígido, para sustentar a neve. 
Telhado tipo gasshou da cidade de Shirakawago
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A atividade foi considerada interessante pelos alunos, a ponto de a levarem para a sala 
de aula para ser desenvolvida pelos seus alunos, em turmas diferentes em idade. E, ao 
participarem do fórum, muitos trouxeram os resultados obtidos pelas crianças.

Para iniciar cada semana de estudos, produzia-se um vídeo, no qual um dos especia-
listas fazia comentários sobre os conteúdos a serem estudados naquela semana, enfati-
zando a importância dos mesmos e também chamando a atenção para as atividades que 
deveriam ser desenvolvidas e postadas nas diferentes ferramentas. Pelo vídeo tornou-se 
possível incentivá-los a participar das atividades semanais, sempre dando uma palavra de 
carinho e apoio.

Nas duas últimas semanas da área de matemática, foi realizada uma videoconferência, 
primeiramente com os alunos dos polos de Ota, Hamamatsu e Nagoia e na outra semana 
com os alunos de Chino, Kani e Hikoni. Para a videoconferência, definimos que cada espe-
cialista discutiria uma parte do conteúdo estudado explicitando as dificuldades conceituais 
e operatórias percebidas nas atividades desenvolvidas no AVA. 

Utilizando diferentes estratégias, cada especialista argumentou sobre o que foi soli-
citado na tarefa e suas respostas. As tarefas discutidas foram aquelas nas quais os alunos 
demonstraram maior dificuldade, ou por não compreensão do conceito ou por falta de 
conhecimento da linguagem adequada para interpretar as questões propostas. As dife-
rentes estratégias que cada especialista escolheu para as argumentações enriqueceram 
sobremaneira a apresentação. Foram elas: organização em slides, manipulação de mate-
rial concreto e exposição oral e escrita (em quadro digital).

Após as apresentações, foi destinado um tempo para os alunos fazerem seus comen-
tários e levantar questionamentos sobre assuntos ainda não abordados pelos especialistas. 
Apesar do curto tempo, foi possível retomar algumas questões que não haviam sido bem 
compreendidas. As respostas aos questionamentos levantados foram dadas por meio de 
um diálogo entre os especialistas, pelo qual tiveram a oportunidade de mostrar que por 
caminhos diferentes se chega à mesma solução. 

Apesar de termos realizado apenas uma videoconferência, os resultados foram bas-
tante positivos. Imediatamente após o término da mesma, os orientadores acadêmicos 
participantes relatam que esse momento havia sido de extrema importância para eles, 
pois as estratégias utilizadas por nós, especialistas, ajudaram a sanar muitas dúvidas que 
eles próprios ainda tinham sobre o conteúdo matemático.

Na semana seguinte, os orientadores acadêmicos nos informam que alunos comenta-
ram ter gostado muito da forma como os conteúdos foram tratados na videoconferência, 
dando-lhes ideias de como poderiam trabalhar a matemática com as crianças. 

O encontro presencial

Finalizadas as atividades da disciplina, iniciaram-se os trabalhos para o desenvolvimen-
to do estágio. Esse estágio abrangeu duas áreas de conhecimento: Currículo e Organização 
do Trabalho Pedagógico e Desenvolvimento de Conceitos Matemáticos. Sendo assim, o 
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grupo de especialistas das duas áreas elaborou o documento norteador, intitulado Práticas 
Pedagógicas e Ensino/Estágio II, para a elaboração dos projetos de intervenção pelos alu-
nos. Em relação ao lócus de intervenção, o regulamento do estágio curricular supervisiona-
do do curso de Pedagogia na modalidade a distância, do Acordo Brasil/Japão, orienta que:

As atividades de estágio deverão ser desenvolvidas em escolas que atendam 
a alunos nos anos iniciais do Ensino Fundamental nas escolas brasileiras no Ja-
pão, desde que devidamente autorizadas pelos órgãos competentes e, ainda, 
em ambientes não escolares. (CUIABÁ, 2005, p. 1)

Neste documento foram apresentadas todas as orientações que os grupos de alunos 
precisavam para elaborar o projeto de estágio. A proposta era que houvesse uma articula-
ção entre as duas áreas de conhecimento do estágio II, de forma que a sequência didática 
de matemática a ser desenvolvida estivesse inserida no projeto, conforme a figura:

Gestão escolar

Organização escolar 
(currículo e didática)

Áreas de 
conhecimento

Sequência 
didática

Em linhas gerais, o estágio II consistia das seguintes etapas:

 ▶ Elaboração do Projeto, com a contextualização da instituição onde se realizaria o 
estágio e a proposta da sequência didática de matemática a ser desenvolvida.

 ▶ Realização da intervenção projetada;

 ▶ Elaboração do Relatório Reflexivo da intervenção;

 ▶ Apresentação do relatório nos Encontros Presenciais nas cidades de Ota, Hama-
matsu e Nagoia.
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Durante as etapas da elaboração dos projetos e dos relatórios pelos alunos, os especia-
listas das duas áreas se organizaram em duplas, um de cada área, para acompanhar bem 
as propostas de intervenção e os textos produzidos.

Com base no documento Práticas Pedagógicas e Ensino/Estágio II, os grupos de alunos 
elaboraram seus projetos de estágio que foram previamente apreciados pelos orientadores 
acadêmicos e posteriormente pela dupla de especialistas responsáveis pelos respectivos 
grupos. A dupla de especialistas analisava os projetos e sugeria as alterações necessárias 
para o aprimoramento dos mesmos, até que estivessem em condições de serem aplicados. 
Ao longo do processo de elaboração dos projetos, os especialistas e orientadores acadêmi-
cos encaminhavam aos alunos, quando necessário, textos e sugestões de atividades para 
a adequação dos mesmos.

A intervenção com as crianças foi realizada após os projetos estarem aprovados pelo 
respectivo orientador acadêmico e a dupla de especialistas. Durante a intervenção, os 
grupos de alunos faziam suas anotações, tiravam fotos, filmavam as crianças para obterem 
subsídios para a elaboração do relatório reflexivo.

A elaboração dos relatórios foi acompanhada por oito bancas, com uma média de oito 
relatórios para cada banca: seis delas formadas por dois orientadores e um especialista, a 
sétima com dois orientadores e a coordenadora do projeto Brasil/Japão e a oitava banca 
pela vice-coordenadora, o coordenador de tutoria e uma orientadora. Da mesma forma 
que os projetos, os relatórios encaminhados às bancas eram apreciados e, caso neces-
sário, devolvidos para modificação com as devidas orientações. Aprovados os relatórios 
pelas bancas, os grupos de alunos desencadeavam a preparação para a apresentação no 
seminário presencial.

O seminário presencial aconteceu no Japão, com a presença dos seis especialistas das 
áreas de Currículo e Organização do Trabalho Pedagógico e Desenvolvimento de Concei-
tos Matemáticos, e três orientadores pedagógicos. Além das apresentações dos relatórios 
finais de estágio II, o seminário contou com duas palestras dos especialistas.

As atividades presenciais no Japão aconteceram em duas semanas. Na primeira sema-
na a equipe do Brasil realizou as seguintes atividades:

 ▶ Reuniões de trabalho na Universidade de Tokai, nos dias 12 e 13 de junho, para a 
leitura dos últimos relatórios e preparação do cronograma das apresentações no polo 
de Ota;

 ▶ Atendimentos presenciais individuais ou em grupo aos alunos, nos dias 14 e 15 de 
junho, na cidade de Ota, para tirar dúvidas sobre as duas áreas de conhecimento e 
ajudá-los a finalizar a apresentação do relatório;

 ▶ Participação do seminário realizado nos dias 16 e 17 de junho, como avaliadores 
das apresentações.
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Em Ota, a palestra de Matemática foi proferida por Heliete Martins Castilho Moreno 
e a de Currículo e Organização do trabalho pedagógico pelo professor Delarim Martins 
Gomes. Foram apresentados e avaliados onze relatórios no dia 16/06 e quatro no dia 17/06.

Na segunda semana a equipe do Brasil realizou as atividades:

 ▶ Reuniões de trabalho na Universidade de Tokai nos dias 19 e 20 de junho para a 
leitura dos últimos relatórios e preparação do cronograma das apresentações nos polos 
de Hamamatsu e Nagoia;

 ▶ Após a organização dos trabalhos da segunda semana, a equipe do Brasil se dividiu 
para os trabalhos nos polos de Hamamatsu e Nagoia. Fomos para o polo de Hama-
matsu, onde os atendimentos presenciais individuais ou em grupo aos alunos foram 
realizados nos dias 21 e 22 de junho, na cidade de Hamamatsu, província de Shizuoka, 
para tirar dúvidas sobre as duas áreas de conhecimento e ajudá-los a finalizar a apre-
sentação do relatório;

 ▶ Participação do seminário realizado nos dias 23 e 24 de junho, como avaliadores 
das apresentações.

Em Hamamatsu, a palestra de Matemática foi proferida por Heliete Martins Castilho 
Moreno e a de Currículo e Organização do trabalho pedagógico pela professora Larissa 
Silva Freire Spinelli. Foram apresentados e avaliados onze relatórios no dia 23/06 e quatro 
no dia 17/06.

A maior aproximação com as alunas e alunos brasileiros nos polos foi bastante enrique-
cedora para a equipe do Brasil, pois pudemos vivenciar mais de perto a cultura japonesa 
e o modo de vida do povo brasileiro no Japão. Tivemos a oportunidade de conhecer uma 
escola brasileira no Japão, onde trabalham alguns dos nossos alunos. Pudemos visitar as 
salas de aula, conversar com outros professores e gestores e também com algumas crian-
ças, que naquele dia estavam fazendo a limpeza da escola com muito desprendimento e 
alegria.

Conclusões

A experiência do trabalho no curso de Pedagogia, convênio Brasil/Japão foi gratificante 
em vários aspectos. No sentido de um trabalho conjunto e harmonioso dos especialistas 
que tomavam as decisões a partir de discussões dos diferentes pontos de vista sobre a 
formação de professores, metodologias de ensino, modalidades de ensino (presencial 
e a distância) etc. No sentido de discutir conceitos matemáticos e processos de ensino-
-aprendizagem de matemática com profissionais, os orientadores, na maioria com outra 
formação acadêmica, também constituiu um desafio, nos ajudou a crescer profissional-
mente e determinou a intensidade do acompanhamento realizado com os alunos, no AVA. 
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Por outro lado, as expectativas que tínhamos da evolução dos alunos durante o desenvol-
vimento da área e do estágio foram superadas.

Para aqueles que ainda não acreditam no ensino a distância, somos testemunhas 
de que se o trabalho for bem coordenado e os especialistas e orientadores acadêmicos 
trabalharem com responsabilidade, atendendo aos alunos com presteza e competência 
e “cobrando” e incentivando os mesmos ao trabalho e ao cumprimento do calendário, os 
resultados são muito satisfatórios. Prova disso são as postagens feitas pelos alunos ao 
longo da disciplina, a evolução dos mesmos nas refacções de tarefas, de projetos e de re-
latórios e sobretudo as apresentações dos trabalhos de estágio, nos seminários presenciais 
acontecidos no Japão. 
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A formação de professores em cursos específicos é inaugurada no Brasil no final do 
século XIX com as Escolas Normais destinadas à formação de docentes para as “primeiras 
letras”. No início do século XXI aparece a preocupação com a formação de professores 
secundários, atuais anos finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio, em cursos regu-
lares específicos. O trabalho docente era exercido por profissionais liberais ou autodidatas, 
considerando que naquele período escolas e alunos estavam em número reduzido. Em 
1930, em decorrência da industrialização, surge a necessidade de maior escolarização 
entre trabalhadores, consequentemente a expansão do ensino e de professores. A Peda-
gogia regulamentada em 1939 assume papel importante inclusive na atuação de ensino 
secundário, atualmente denominado Ensino Médio (BORGES, AQUINO, PUENTES, 2011).

As mudanças recentes ocorridas no cenário educacional brasileiro foram instituídas 
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) pela Resolução CNE/CP 01/2006. Essas 
diretrizes estão articuladas com a LDB de 1996 e com outros textos legais que tecem a 
reforma da educação superior. A Pedagogia é reconhecida como licenciatura. De acordo 
com o que foi estabelecido nas DCN, o curso de Pedagogia tem o objetivo de promover a 

formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade 
Normal, e em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio esco-
lar, bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos peda-
gógicos. (BRASIL, 2006)

Embora as DCN apontem o exercício da docência na formação do pedagogo, con-
tradições, litígios marcam o percurso formativo das instituições de Ensino Superior por 
compreensões diferenciadas sobre a formação deste profissional, e pesquisadores como 
Libâneo, Pimenta, Pinto, Silva (2002) explicitam a Pedagogia como ciência da educação, 
a exemplo de países europeus, em que se denomina Ciências da Educação. Esses autores 
afirmam possíveis esvaziamentos dos estudos sistemáticos sobre educação e a descarac-
terização do profissional pedagogo. 

Pedagogia é, antes de tudo, um campo científico, não é um curso. O curso que 
lhe corresponde é o que forma um investigador da educação e o profissional 
que realiza tarefas educativas, seja ela docente ou não diferentemente docen-
te. Somente faz sentido um curso de Pedagogia pelo fato de existir um campo 
investigativo – o da pedagogia – cuja natureza constitutiva é teoria e a prática 
da educação ou a teoria e a prática da formação humana. (LIBÂNEO 2002, p. 60)

A Associação Nacional pela Formação de Profissionais da Educação (ANFOPE), jun-
tamente com os pesquisadores da educação, tais como Brzezinski (1996), Freitas (1992), 
Gatti (1992), contrapõe o posicionamento supracitado. Estes concebem a Pedagogia como 
campo do conhecimento fundado na docência. Aguiar et al. (2006) contribui nesse enten-
dimento ao afirmar
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A docência é fulcro de articulação dos diversos conhecimentos – aportes teóri-
cos da pedagogia e das Ciências da Educação e de outros conhecimentos espe-
cializados e daqueles produtos das práticas escolares e não escolares refletidas. 
Lugares onde ela se (re)produz internamente nas suas especificidades, cons-
truindo novas alternativas de práticas pedagógicas diante de problemáticas 
existentes. Neste sentido, a docência constitui uma das mediações para a cons-
trução do discurso de síntese da pedagogia, articulada intrinsecamente com a 
pesquisa. Assim, a relação docência-pesquisa é um princípio epistemológico da 
prática. (AGUIAR et al., 2006, p. 830-831)

Nesse percurso histórico, político, social e econômico em que a formação de profes-
sores da educação básica está circunscrita, o ensino de Ciências Naturais assume um lugar 
na matriz curricular dos cursos de Pedagogia, em que indagamos: Que lugar é esse? Quais 
sentidos e práticas são adotados no ensino de Ciências Naturais frente às mudanças ocor-
ridas no cenário educacional brasileiro, instituído pelas Diretrizes Curriculares Nacionais? 
De que modo as políticas educacionais têm desenhado ou proposto percursos formativos 
para os docentes que, por sua vez, incidem significativamente no desenvolvimento pro-
fissional? Como as proposituras metodológicas e as vertentes do ensino de Ciências são 
manifestadas nos planejamentos elaborados em Ciências Naturais?

Essas indagações, “mote” deste capítulo, são questões norteadoras das nossas refle-
xões, tendo como subsídios as políticas nacionais para a formação de professores, em que 
a UFMT, no ano de 1993, assume, de forma pioneira no Brasil, a formação de professores 
na modalidade a distância por meio do Programa62 Interinstitucional de Qualificação 
Docente em Mato Grosso. Mediante convênio tripartite, o curso de Licenciatura em Pe-
dagogia passa a ser levado aos municípios do estado empenhados na profissionalização 
do magistério. Beraldo (2007) afirma que com essa política assumida pelo Instituto de 
Educação da UFMT, a universidade antecipou, em quase duas décadas, a orientação feita 
na LDB de dezembro de 1996, de que o magistério seja exercido por profissionais com 
formação na Educação Superior.

O Departamento de Educação, hoje Instituto de Educação, era o mais atuante nessa 
ação política e pedagógica de formação de quadros no interior do estado. Em 1992, a partir 
da decisão pactuada entre as universidades públicas (UFMT e UNEMAT), a Secretaria de 
Estado de Educação (SEDUC) e o Sindicato dos Trabalhadores da Educação (SINTEP), seria 
dada prioridade à formação em nível superior dos professores das séries iniciais das escolas 
públicas de todo o estado63. Segundo dados apresentados por Preti (2005) em 1991 sobre 
a realidade dos 15.004 professores que atuavam nas escolas públicas de Mato Grosso, 

62 O programa previa a formação dos professores em exercício na rede pública do Estado de Mato Grosso.
63 A UFMT consegue atender a municípios que distam mais de mil quilômetros de Cuiabá, como no caso de 

Aripuanã, Colnilza e Rondolândia, ao norte do estado, na divisa com Rondônia. De 200 a 2003 a UFMT 
expandiu em 30% sua oferta, contando com o quadro reduzido de docentes e técnicos. Foram 3.434 
matrículas no curso de Pedagogia modalidade a distância.
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6,5% tinham o 1º grau, 58% haviam concluído apenas o 2º grau e 35,5% eram licenciados 
ou bacharéis. Na rede municipal os dados eram mais alarmantes: 40,6% haviam ou não 
concluído o 1º grau e 46,76% eram habilitados em curso de magistério.

O compromisso da UFMT com a formação de docentes em exercício na rede pública 
de ensino de Mato Grosso foi evidenciado no Programa de formação do educador Séries 
Iniciais do Ensino Fundamental. Este vem se desenvolvendo pelo Instituto de Educação 
em parceria com a Seduc e com as secretarias municipais de Educação de várias cidades 
no estado de Mato Grosso. Inclui três modalidades de curso de Pedagogia: presencial (or-
ganizado segundo calendário estabelecido para os cursos do campus central), parcelada 
(desenvolvido no interior do estado em período de férias escolares) e na modalidade a 
distância.

Nesse percurso histórico e inovador de qualificação docente, o Instituto de Educação/
UFMT assume, em 2009, a formação docente de professores brasileiros que atuam em 
escolas brasileiras no Japão. Nesse contexto, neste capítulo, apresentamos dados que 
perpassam um cenário marcado pelas condições desfavoráveis das escolas brasileiras 
instaladas no Japão; a busca da profissionalização docente pelos decasséguis, em que a 
precarização do trabalho docente é presente; e a dinâmica formativa do curso proposto 
“trabalho como princípio educativo”. Estes são elementos dinamizadores das reflexões a 
serem trazidas no contexto da formação de professores, sob o recorte da área de Ciências 
Naturais.

Dessa maneira, apresentamos reflexões acerca da formação docente, desde a ela-
boração do material didático impresso, elaboração do Guia de Estudos da disciplina na 
modalidade a distância e sobretudo o percurso formativo vivenciado e construído com os 
estudantes, “influenciado” ou “não” pelo conflito identitário dos pedagogos. Sobre isso, 
Bourdieu (1998) esclarece ser importante a existência de confluência com as transforma-
ções que marcam as sociedades contemporâneas, exigindo desses professores novos 
compromissos e conhecimentos, pois eles sofrem diretamente as contradições do mundo 
social. 

Neste capítulo, apresentamos os sentidos e práticas revelados pelos acadêmicos 
durante o desenvolvimento da disciplina Mundo Social Ciências Naturais I e II (180h), e o 
estágio denominado Práticas Pedagógicas e Ensino/Estágio III oriundos da organização 
curricular apresentada no Projeto Pedagógico do Curso (PPC). É válido ressaltar que as 
disciplinas são resultantes de complexos processos de discussão, de negociação e articu-
lação políticas para fixação de significados. Estes, por sua vez, influenciam a formação, 
compatível com a natureza epistemológica do curso de Pedagogia em estudo.

No Brasil, mais especificamente, em consonância com as políticas da América Latina, 
o cenário descrito traz consigo a implementação de uma reforma educacional. Nesse 
período, produziram-se importantes mudanças na educação, como a aprovação da nova 
LDB, a criação do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 
Valorização do Magistério (Fundef), a elaboração do Plano Nacional de Educação (PNE) 
e a implantação de Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Todos com repercussão 
sobre os docentes, inclusive quanto à sua formação. No caso da LDB, a ênfase na titula-
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ção superior dos profissionais em exercício colocou sobre a mesa o debate em torno do 
desenvolvimento profissional docente, por meio da formação e de condições dignas de 
trabalho. Por outro lado, essa exigência motivou uma corrida desenfreada por parte dos 
professores, até então considerados leigos, para os cursos de graduação, muitas vezes 
aligeirados e de duvidosa qualidade. 

Nunes e Albuquerque (2007) contribuem no entendimento sobre o tema formação e 
profissionalização docente ao afirmarem 

[...] o contorno histórico esboçado amplia a diversidade de questões em tor-
no do tema formação e profissionalização docente, tornando-o abrangente e 
relacionando-o a diferentes âmbitos da educação. Uma reflexão de tal natureza 
implica entender que a formação não pode ser analisada de forma simplista e 
como se fosse um conceito unívoco e unânime. Nessa perspectiva, apesar do 
consenso quanto à necessidade e importância desse elemento, há muitos tons, 
matizes e nuances na forma de se conceber o processo pelo qual ele se dá. (NU-

NES e ALBUQUERQUE, 2007, p. 14)

É importante destacar, nas discussões sobre formação de professores no Brasil, a 
escassez de professores, publicado no documento intitulado Estudo Exploratório sobre 
o Professor Brasileiro, lançado pelo INEP em 2009 e o documento Professores do Brasil: 
Impasses e Desafios, publicado pela UNESCO em 2009. Na área das Ciências da Natureza, 
os dados deste estudo indicam que, em 2007, apenas 52,2% dos professores que atuavam 
no ensino de Ciências nos anos finais do Ensino Fundamental tinham formação no mesmo 
curso e/ou na área específica. No Ensino Médio o problema mostrou-se ainda mais acen-
tuado. Entre os docentes que atuam no ensino de Física, apenas 25% tinham formação no 
mesmo curso. No ensino de Química os graduados no curso correspondem a 38,2%. No 
caso da Biologia, o problema foi mais ameno visto que os graduandos no curso represen-
tavam 55,9% do total de professores que ministravam a disciplina.

Beraldo (2011) contextualiza dados importantes apresentados em Brasil (2001, p. 4), em 
que as atuais políticas nacionais focalizam dois problemas centrais

(...) um deles de natureza pedagógica, refere-se particularmente ao “preparo 
inadequado dos professores cuja formação, de modo geral, se manteve pre-
dominantemente no formato tradicional, que não contempla muitas das ca-
racterísticas consideradas, na atualidade, como inerentes à atividade docente. 
O outro, de natureza organizacional, refere a suposta inoperância das institui-
ções. Tais problemas induzem à busca de alternativas que visem à melhoria da 
qualidade de ensino. (BERALDO, 2011, p. 246)

Frente aos problemas, o governo federal legitima o Plano Nacional de Educação (PNE), 
criado por um projeto de lei, em que apresenta dez diretrizes e vinte metas para atender 
às necessidades educacionais do Brasil, sob a arguição de a sociedade monitorar e cobrar 
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cada uma das conquistas. Contrapondo o documento, as sociedades organizadas da 
educação, tais como: Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação 
(ANFOPE), Fórum de Diretores das Faculdades/Centros de Educação das Universidades 
Públicas Brasileiras (FORUMDIR), Associação Nacional de Política e Administração da 
Educação (ANPAE); Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 
(ANPED), Conselho Nacional de Educação (CNE) apresentam 44 metas para o parlamento. 
A contraposição decorre das imposições meritocráticas do documento, em atendimento 
à política neoliberal. Estas associações lutam por um sistema nacional de valorização e 
formação dos professores, evitando o ranqueamento entre as IES formadores, alterações 
curriculares, fortalecimento do mercantilização do material instrucional para realização 
das provas e a padronização e homogeneização de conhecimentos. Frente aos dilemas, 
temos os desafios a serem superados na política e valorização dos professores.

Sentidos e Práticas das Ciências 
Naturais no curso de Pedagogia

A análise das respostas elaboradas pelos acadêmicos, mediante o contexto das Ciên-
cias Naturais, no curso de Pedagogia, modalidade a distância, ofertado pela UFMT/Brasil, 
em parceria com o Ministério de Educação do Japão, com apoio da Embaixada Brasileira 
em Tóquio, Universidade de Tokai/Japão, iniciativa do Ministério da Educação e Desporto 
(MEC) e Secretaria de Educação a Distância64 (SEED), permitiu reflexões sobre a formação 
do pedagogo em um contexto cultural diferenciado.

Segundo o projeto pedagógico, o curso de formação de professores surge da neces-
sidade de reconhecer o trabalho das 92 escolas brasileiras que funcionam atualmente em 
território japonês. Nelas, as crianças e jovens, filhos e filhas de pais nipo-brasileiros que 
residem no Japão são escolarizados segundo os padrões brasileiros, o processo de letra-
mento tem como primeira língua a Portuguesa, sendo o Japonês a segunda opção. De 
fato, essas escolas, conforme constatado pela Embaixada Brasileira em Tóquio, bem como 
pelo Ministério da Educação do Brasil, estão à margem do sistema educacional japonês. 

Da mesma maneira, ainda que o ensino seja pautado por padrões brasileiros, muitos 
dos profissionais que aí atuam ou não têm formação superior, ou, quando titulados, estão 
em outras áreas que não licenciaturas. Nesse percurso, o objetivo do curso foi o de traba-
lhar a formação em nível superior dos professores e professoras das escolas brasileiras no 
Japão, de forma a ser esse o primeiro passo rumo ao reconhecimento e à integração des-
sas escolas aos sistemas educacionais brasileiro e japonês, conforme disposto no projeto 
pedagógico do curso de Pedagogia, Acordo Brasil/Japão.

64 SEED – Secretaria de Educação a Distância extinta em 2009, do Ministério da Educação do Brasil.
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Assim, os resultados são pautados nos sentidos e práticas adotados pelos acadêmicos 
para o ensino de Ciências Naturais no curso de Pedagogia, frente às políticas educacionais, 
que por sua vez incidem no desenvolvimento profissional, embora os estudos de Hargrea-
ves (1996), Peréz Gómez (1999), Zeichner (1992) apontam que a formação não pode ser 
vista como a solução para todos os problemas da ação docente.

Sobre isso, Alonso (2005) contextualiza os processos de formação e diz que nos pro-
cessos de ensino-aprendizagem há sempre um projeto pedagógico que dá origem a deter-
minadas práticas. Essas práticas, por sua vez, estão calcadas em uma visão de sociedade, 
educação e formação que implica em organizar um sistema educativo de uma forma e não 
de outra. Nesse sentido, os dados são provisórios, embora norteadores de uma concepção 
de projeto pedagógico, uma vez que os licenciandos constroem e (re)constroem cotidia-
namente sua formação docente.

A seguir são apresentados elementos dinamizadores do trabalho pedagógico forma-
tivo desenvolvido pelos professores da área de Ciências Naturais no curso de Pedagogia, 
modalidade a distância, em que citamos: Material Didático Impresso (MDI); Guia Didático 
(GD); uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); Momento Presencial (MP). Todos 
esses elementos favoreceram a interlocução e aprendizagem convergindo ao elaborado 
no projeto pedagógico do curso.

Material Didático Impresso: Ciências Naturais

O material didático impresso foi elaborado para atender ao ementário proposto no 
projeto pedagógico do curso com vistas às possibilidades de aprendizagem a partir do 
cotidiano, em favor das Ciências Naturais. Os princípios científicos apresentados são volta-
dos para o professor em nível de terceiro grau que, de acordo com os níveis de ensino em 
que irá atuar, subsidiará o planejamento da aula, considerando a fase cognitiva da criança, 
sua capacidade simbólica, o processamento das informações, as habilidades motoras e 
de socialização. Nesse contexto, o MDI foi um ponto de apoio teórico-metodológico ao 
licenciando que avaliará o resultado da aprendizagem, sobretudo as noções e os conceitos 
a serem assimilados pela criança, a sua capacidade de estabelecer relações entre causa e 
efeito, meios e fins, entre outros aspectos que determinam o planejamento de uma prática 
pedagógica.

O fascículo de Ciências Naturais foi elaborado em linguagem clara, com permanente 
diálogo com o leitor, motivacional, características importantes aos materiais didáticos na 
modalidade a distância. Sobre isso, Neder (2009) destaca a importância da linguagem, o 
convite permanente ao diálogo, no sentido de ajudá-lo no percurso da leitura, chamando-
-lhe a atenção para particularidades ou ideias consideradas relevantes para o estudo, 
a exemplo das notas suplementares. A mesma autora ainda destaca a importância da 
qualidade científica máxima e o aspecto motivacional a ser estabelecido com vistas à 
autonomia intelectual.
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O MDI subsidiou a formação dos mediadores da aprendizagem, os orientadores 
acadêmicos, assim como ao futuro professor no entendimento dos pressupostos teórico-
-metodológicos da área de Ciências Naturais e, sobretudo, visava à formação da criança, 
uma vez que sua própria natureza contempla: observar, experimentar, descobrir e apren-
der com auxílio de fatos cotidianos.

Sobre os orientadores acadêmicos, copartícipes no processo formativo, vale destacar 
que responderam de maneira satisfatória, sobretudo por descobrirem e redescobrirem 
conceitos científicos inseridos em todo o contexto do ementário. O perceber que mesmo 
“não crianças” guardamos, também, nato, a sede do aprender, do reaprender, do conhecer 
aquilo que ainda é desconhecido de nós, da nossa identidade como sujeitos de uma grande 
Natureza, em que interdependemos continuamente dos demais sujeitos e elementos.

A disciplina oportunizou aprofundar os conceitos científicos em um enfoque teórico e 
prático que contribuísse no pensamento acerca dos principais fundamentos epistemoló-
gicos e didáticos para o ensino-aprendizagem de Ciências Naturais. A elaboração do MDI 
privilegiou conhecimentos científicos que fazem parte do mundo da criança. E se ela está 
ali, cabe a nós envolvê-la na Ciência e pela Ciência.

O fascículo de Ciências Naturais elaborado para o curso de Pedagogia, modalidade a 
distância, convênio Brasil/Japão, foi organizado em dois cadernos ao encontro do emen-
tário da disciplina “O Mundo Social: Ciências Naturais I” e o “O Mundo Social: Ciências 
Naturais II”, correspondente ao terceiro núcleo do curso Ciências Básicas e Metodológicas.

O caderno I favoreceu reflexões acerca dos fundamentos epistemológicos e históricos 
das Ciências Naturais; analisou os pressupostos teóricos e metodológicos do ensino de 
ciências; identificou os fenômenos na natureza mediante o estudo das propriedades físicas 
e químicas referente às temáticas água e ar e também identificou as características dos 
seres vivos e suas relações de interdependência na natureza. 

No caderno II foi possível apresentar os 
materiais e um conjunto de propriedades que 
os caracterizam e que justificam seus usos num 
ambiente culinário. Os estudos propostos fo-
ram organizados a partir de uma intersecção de 
conceitos, aspectos metodológicos e o cenário 
da cozinha. Os conceitos da aérea de Ciências 
Naturais são apresentados a partir da concepção 
de que os professores subsidiam seus planeja-
mentos com aporte teórico dos assuntos a serem 
abordados. Quanto aos aspectos metodológi-
cos, encontram-se subjacentes, considerando a 
aprendizagem em vias de mão dupla, professor e aluno, por meio de problematizações 
em torno dos fenômenos cotidianos. 

A troca de informações nos favorece romper o paradigma da centralidade do professor 
como detentor do conhecimento e da passividade do educando em somente receber os 
conhecimentos historicamente acumulados. Nesse contexto, o caderno objetivou con-

Conceitos

Cenário da 
cozinha

Aspectos 
metodológicos

Est u d os
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tribuir na elaboração de noções, conceitos, habilidades e atitudes, sem perder de vista a 
autonomia e a busca de novos conhecimentos pelo educando. E, por fim, o cenário da co-
zinha que possibilitou evidenciar fenômenos químicos, físicos e biológicos que engendram 
as Ciências Naturais.

Os licenciandos estudaram na disciplina as propriedades físicas e químicas e correla-
cionaram com o uso e manuseio de ingredientes culinários (misturas ou substância); iden-
tificaram as propriedades distintas entre sólidos iônicos e covalentes, como o sal culinário 
(cloreto de sódio ou açúcar) e foram buscar as respectivas causas dessas diferenças através 
da natureza dos diferentes tipos de ligação química, bem como da constituição atômica 
dos diferentes átomos que constituem todo o universo dos materiais; diferenciaram a 
alimentação da nutrição; identificaram a classificação dos seres vivos por meio da diversi-
dade cultural e alimentar, entre outros. 

No que diz respeito aos processos metodológicos, utilizamos com orientadores e aca-
dêmicos do curso aulas práticas e de campo. Estas foram essenciais para compreensão 
dos conceitos, uma vez que proporcionaram a reflexão da prática educativa nas Ciências 
Naturais e aprofundamento acerca da identificação das propriedades dos materiais, e a 
identificação da natureza e constituição biológica dos seres vivos. 

Dentro da proposição do MDI, o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) foi a fer-
ramenta tecnológica de suporte à intencionalidade pedagógica objetivada, sobretudo na 
mediação da aprendizagem e incentivo à autonomia e colaboracionismo frente ao uso das 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na World Wide Web (WWW).

Antecedendo o uso do AVA pelos acadêmicos, orientadores acadêmicos, professores 
formadores e coordenação (atores do processo formativo), foi elaborado o Guia Didático 
(GD), distribuindo os conhecimentos enunciados no sumário do MDI em sete semanas. 
Sobre o Guia Didático vale destacar o pensamento de Neder (2009) que explicita: (....) o 
Guia Didático é o documento que orienta o estudo de forma a aproximar os processos 
cognitivos do aluno ao material didático, com finalidade de trabalhá-lo autonomamente.

A seguir são apresentadas as principais ferramentas privilegiadas na disciplina de Ciên-
cias Naturais do curso de Pedagogia na modalidade a distância.

Ambiente Virtual de Aprendizagem

 Barbosa (2005) e Almeida (2003) contribuem no entendimento de mediação de apren-
dizagem desenvolvida por meio das TIC ao apresentarem o Ambiente Virtual de Apren-
dizagem como sistema de gerenciamento de cursos on-line que facilitam a criação de um 
ambiente educacional colaborativo, baseado em interface web. No que diz respeito ao 
AVA, é um espaço disponibilizado na rede de computadores em que os sujeitos envolvi-
dos (alunos, tutores, coordenadores) no processo de ensino-aprendizagem integram uma 
comunidade virtual educacional e interagem com recursos de informação e comunicação 
intrínsecas a esse sistema, buscando adquirir conhecimentos sobre uma determinada área 
em comum.
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Alves e Brito (2007), Silva et al. (2006) afirmam que o AVA é também um importante 
recurso utilizado como prática pedagógica no ensino presencial. Valente (1999) coaduna 
com o mesmo posicionamento ao afirmar que a incorporação do AVA em cursos presen-
ciais tem por fundamento não apenas a questão da atualização tecnológica, ou mesmo 
letramento digital dos educandos, ou ainda a riqueza dos recursos mediáticos da internet, 
mas também deve fundamentar-se na importância da disseminação de uma nova cultura 
em rede, indispensável para o cidadão do século XXI. Nesse contexto, o papel do orienta-
dor acadêmico, professor formador e do estudante é imprescindível para auxiliar no pro-
cesso de aprendizagem a distância, considerando o uso das ferramentas disponibilizadas 
para a disciplina, a partir dos estudos e identificação dos professores formadores acerca 
da eficácia na mediação e incentivo na produção de conhecimentos em rede como práxis 
comunicacional.

Para importantes pesquisadores da EaD como Belloni (2001), Moran (2008), Alonso 
(2008) e Kenski (2007), o uso das tecnologias computacionais sozinhas não resolve os de-
safios a serem superados na educação. Há necessidade de investimentos na gestão da 
EaD, nos recursos tecnológicos de acesso às TIC, a exemplo da navegabilidade disponível 
nos polos e, sobretudo, da implantação de processos avaliativos das ações pedagógicas 
intencionadas no projeto formativo.

Não são os instrumentos que mudam as práticas docentes, profundamente 
enraizadas e, sim, estas práticas acabam domesticando as novas ferramentas. 
Mas exige-se também atitude reflexiva crítica e inovadora, que oferece possibi-
lidades de renovar ou mesmo romper com a concepção do modelo tradicional 
da educação instaurando outra práxis comunicacional. (SANCHO, HERNÁNDEZ 

& COL, 2006, p. 36)

Disponibilizamos no AVA da disciplina de Ciências Naturais: leitura; participação em 
fórum; postagem de arquivos (textos e vídeos); resolução de exercícios; realização de 
experimentos; visita a portais educativos; uso de softwares educativos; consulta a textos 
complementares. 

Por meio do AVA conseguimos dialogar com os acadêmicos acerca das suas memórias 
de infância e os pressupostos teóricos presentes ao ensino de ciências. Levantamos as 
representações sobre ciência e cientistas que foram construídas na infância do licenciado. 
Discutimos o ensino de Ciências na realidade das escolas japonesas e brasileiras por meio 
do fórum. 

Os diversos comentários postados no fórum da 2ª semana de atividades do fascículo 
sobre Ciências Naturais trouxeram informações e discussões relevantes relacionadas aos 
pressupostos teóricos e metodológicos do ensino de Ciências, tais como: a questão da 
experimentação, a concepção de Ciência e de ensino de Ciências, a cultura científica e 
sua relação com as demais culturas, dentre outros. Podemos considerar que a atividade 
do fórum foi exitosa e que a participação, na maioria das turmas, foi muito expressiva. 
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Compreendemos que a natureza da atividade requeria, muitas vezes, textos longos e, de 
certo modo, isso pode ter limitado a frequência de participação, considerando que o meio 
utilizado constitui-se em um sistema assincrônico de comunicação (fórum virtual).

Diante disso, na tentativa de fazermos um desfecho da atividade, resumidamente 
elencamos alguns itens que foram (re)considerados com os acadêmicos em suas respec-
tivas turmas:
❶ A maioria dos comentários trouxe riqueza de detalhes em relação à organização 

do ensino de Ciências Naturais para a Educação Infantil e Ensino Fundamental no Japão, 
bem como as facilidades e perspectivas de formação humana. Contudo, a ênfase nas 
dificuldades relacionadas ao ensino de Ciências ficou, em grande parte dos comentários, 
demonstrada somente no que concerne ao ensino de Ciências no Brasil, o que poderia 
ter sido um pouco mais relativizado considerando que a educação brasileira passou por 
muitas transformações nas últimas décadas (avanços), inclusive no que se refere ao ensino 
de Ciências.

Portanto, valeria (re)pensar o ensino de Ciências no Brasil também na perspectiva de 
avanços e não somente de dificuldades. É preciso considerar que no Japão a relação das 
pessoas com a natureza é diferente do Brasil (e em muitos outros países), portanto o ensino 
de Ciências – que estuda o mundo natural – fica ainda mais evidenciado e contextualizado. 
Desse modo, é possível apontarmos como um mérito da cultura japonesa essa influência 
positiva e facilitadora ao ensino de Ciências;
❷ Ainda relacionando ao item anterior, cabe comentarmos a questão da cultura 

científica. É importante frisar que a cultura científica é a mesma no Brasil e no Japão, mas 
assim como em todas as culturas ela também pode sofrer influência de outras culturas. Por 
certo, os costumes, hábitos e relações com a natureza influenciam/influenciaram a cultura 
científica, que por sua vez influencia/dinamiza/modifica, também, a cultura japonesa. E 
só observarmos o avanço tecnológico japonês, fruto da produção de conhecimentos em 
ciência e tecnologia. Portanto, a cultura científica é um sistema dinâmico que responde 
aos movimentos e às ações que acontecem internamente e em torno dele. Quando um 
elemento interno do sistema se altera (ou se modifica), o sistema inteiro tenta se ajustar. 
Desse modo, para funcionar adequadamente, uma cultura (seja ela brasileira, japonesa 
ou científica) deve ser flexível a fim de permitir esses ajustes, em face das circunstâncias 
(mundo em transformação). Assim, todas as culturas são, necessariamente, dinâmicas. 
Portanto, a cultura científica é dinâmica, o que inclusive garante a ela longevidade;
❸ É preciso ficar atento, em alguns casos, no se refere às concepções que trazemos 

sobre a experimentação no ensino de Ciências. Ao analisarmos alguns comentários pos-
tados, observamos argumentos intuitivos para justificar o uso da experimentação, que 
inclusive são criticados por Hodson (autor utilizado no capítulo 2 do caderno 1).
❹ Devemos compreender a experimentação como um processo em que algum expe-

rimento é utilizado como meio para se compreender, deduzir ou comprovar alguma teoria 
científica. É interessante esta discussão, pois a experimentação não se limita ao experi-
mento em si (experiência controlada em termos de uma ou se limita ao experimento em si; 
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experiência controlada em termos de uma ou mais variáveis), mas a todo um processo em 
que se realiza a construção de um determinado conceito, princípio, lei ou teoria. A experi-
mentação supõe, então, um esquema de construção científica com toda a especificidade 
e rigor como o da formulação de um conhecimento quando deduzido por um processo 
exclusivamente teórico.
❺ Explorando as propriedades dos materiais. A criança apresenta, potencialmente, 

um espírito espontâneo de busca, tentando investigar, interpretar o seu mundo. Em uma 
perspectiva evolutiva do ensino de Ciências, as crianças não vêm pela primeira vez à escola 
no “marco zero” da aprendizagem científica. Afinal, já reagiram à gravidade, aos raios, à 
energia, à luz, às variações do tempo, aos fenômenos cotidianos caseiros, a outras quan-
tidades de transformações físicas e químicas que ocorrem à sua volta, e podem trazer 
consigo conceitos, concepções errôneas, superstições e temores, mas dada a sua natureza 
investigativa estão sempre prontas a desenvolver e aprimorar seu conhecimento.

Quando a criança principia a ter consciência do seu meio, começa a desenvolver a 
aprendizagem de várias maneiras. Para nós educadores é muito importante compreen-
der a significação dessas primeiras experiências. Ao iniciar sua formação acadêmica, este 
pequeno ser já traz consigo uma bagagem cognitiva, que é fundamental considerar. Con-
siderar os conceitos e experiências prévias da criança é então a condição para a efetivação 
do processo de ensino-aprendizagem.

Como exemplo, a partir da vivência da criança no cotidiano da cozinha de sua casa, 
grande laboratório, é estimulante explorar os fenômenos físicos, químicos e biológicos 
desenvolvendo com significação conceitos fundamentais vinculados às propriedades ge-
rais e específicas dos materiais. Vivencia-se a experimentação científica vencendo o senso 
comum e construindo uma grande rede conceitual. 

Desde o primeiro ciclo, de acordo com os PCN, é importante que se desenvolvam tais 
conteúdos através de atividades que a leve a compreender que diferentes materiais são 
empregados na confecção de diferentes objetos, devido a suas específicas propriedades.

Durante o curso da disciplina de Ciências Naturais este estudo começou com a classi-
ficação dos materiais segundo suas propriedades. Verifica-se que mediante simples ativi-
dades com materiais do cotidiano é possível uma criança, atuando no nível operatório con-
creto, classificar e identificar variadas propriedades específicas e gerais desses materiais.

Por outro lado, algo importante aconteceu quando os próprios licenciandos do curso, 
ao exercitar as atividades propostas, puderam preencher lacunas cognitivas referentes à 
identidade em si dessas propriedades como objeto de caracterização dos materiais. Foram 
orientados a descobrir e/ou a redescobrir que por meio das propriedades específicas é até 
possível identificar os componentes de uma mistura de sólidos brancos de uso culinário: 
açúcar, sal, farinha de trigo e bicarbonato de sódio. Primeiramente, identificaram os com-
portamentos particulares de cada uma dessas substâncias diante da água, de uma solução 
alcoólica de iodo, do vinagre e do calor de uma chama. Depois identificaram os compo-
nentes de uma mistura de dois desses sólidos com o uso do conjunto das propriedades 
observadas. Mediante atividade como esta, o próprio discente de Pedagogia descobre que 
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a mera aquisição de conceitos e de conteúdos não é o objetivo mais importante do ensino 
de Ciências para as crianças. Em lugar disso, o ideal deve pretender-se que elas sintam o 
êxito e a alegria de encontrarem as respostas às questões, fazendo elas próprias as coisas, 
as atividades, em vez de terem alguém realizando por elas.

Muitas outras perguntas vão sendo estimuladas diante do cotidiano de uma cozinha: 
Por que normalmente as panelas mais usadas são feitas de uma liga de alumínio? Por que 
a água resfria num filtro de barro? Por que o leite derrama quando ferve? Por que o deter-
gente ou sabão limpa e remove sujeiras? Por que diminuir a chama durante o cozimento de 
um alimento quando o líquido em que o mesmo está submergido começa a ferver? Qual a 
diferença entre o fermento químico e o fermento biológico? Por que a carne salgada não 
deteriora tão fácil como a carne crua? O que fazer para conservar uma carne seca fora da 
geladeira? Como fazer um congelador fora da geladeira?

Em suma, os licenciandos vão desmitificando o fato de que seja necessário um labo-
ratório de ciências, propriamente dito, para o desenvolvimento da ciência experimental. 
❻ Descobrindo e redescobrindo o valor vital da água e do ar. É o que acontece quan-

do diante da água, no dia a dia a criança observa suas propriedades físicas e químicas. 
Desde a água mais próxima a qual utiliza para beber, lavar, regar, diluir, até a água como 
componente do ambiente natural. Um dos grandes desafios do curso da disciplina de 
Ciências Naturais foi o de identificar e valorizar cada elemento vital do organismo de vida 
do planeta.

Por meio do estudo da hidrosfera abarcando sua origem, o ciclo da água, e então a 
crise mundial da água pelo seu desperdício e outras formas de má utilização, a criança é 
despertada para compreender o papel determinante do ser humano na reversão desse 
quadro através da promoção de ações sustentáveis em níveis locais e até planetários. A 
realidade do ambiente natural do planeta, como sistema intrinsecamente interdependen-
te, é uma só. A conscientização da corresponsabilidade da vida do planeta, de nós homens 
e mulheres, em qualquer parte geográfica do mesmo, é um grande objetivo, também, 
desta disciplina de Ciências Naturais.

Muito interessante foi verificar, mediante relato dos licenciandos, o fato de que a 
criança, ao explorar as propriedades e dinâmica da água na vida do planeta, valorizou e se 
conscientizou mais sobre o uso e conservação desta substância vital.

Na disciplina de Ciências Naturais procuramos trabalhar com os pilares cognitivos bási-
cos para a compreensão da grande rede conceitual advinda dos mesmos. Como exemplo, 
propõe-se ao discente do Ensino Fundamental investigar cientificamente quem é a água 
de acordo com o conjunto de suas propriedades físicas. Observa e reconhece os estados 
físicos e as transformações entre os mesmos. Investiga o ponto de ebulição, ponto de 
fusão, solubilidade e densidade. Identifica que as diferenças das substâncias, tais como 
as da água, são os valores definidos de suas propriedades físicas. Compreende então com 
mais cientificidade os fenômenos naturais da água na natureza, tais como os relativos ao 
ciclo da água.
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Propriedades das substâncias culinárias 
e as ligações químicas

Atividades foram desenvolvidas que refletiram situações significativas na formação 
dos licenciados em relação ao ensino de Ciências Naturais, como foi o caso do ensino-
-aprendizagem do conceito de ligação química no Ensino Fundamental a partir da relação 
onto e filogenética do conhecimento químico, mediante um jogo didático chamado Buraco 
Químico. Estas atividades estiveram refletidas de forma recorrente nas experiências rela-
tadas pelos os licenciandos no estágio supervisionado. Foram realizadas, também, video-
conferências em que orientados, professoras e licenciandos tinham espaços para discutir 
as dificuldades de aprendizagem dos conceitos científicos propostos no MDI.

Todas as etapas do curso foram importantes, mas certamente o contato presencial 
com os licenciandos, na Universidade de Tokai, foi uma das mais significativas das expe-
riências construídas ao longo do desenvolvimento da disciplina de Ciências Naturais. Foi 
ofertada uma oficina presencial “Pegada ecológica: que marca queremos deixar no plane-
ta?”, como os seguintes objetivos: abordar a educação ambiental escolarizada no contexto 
da transversalidade; situar a escola refletindo sobre suas dificuldades para a incorporação 
da educação ambiental como prática político-pedagógica; abordar o consumo e suas im-
plicações por meio da ferramenta Pegada Ecológica; refletir sobre o papel da escola diante 
da urgência da sustentabilidade planetária.

O momento presencial oportunizou espaço mediante apresentação dos trabalhos de-
senvolvidos no estágio, fechando as atividades da disciplina que trouxe para professoras 
da universidade, orientados e licenciandos uma experiência que ultrapassou as fronteiras 
do conhecimento.

Considerações Finais

A Universidade Federal de Mato Grosso é reconhecidamente uma das primeiras uni-
versidades públicas do Brasil a oferecer a formação do pedagogo na modalidade a dis-
tância. Além das incursões no interior do estado de Mato Grosso, mediante seus alunos e 
professores, tornou-se uma instituição transnacional ao experenciar a oferta, com sucesso, 
de um curso de Pedagogia no Japão. Isto decorre da compreensão dos seus docentes de 
que, como instituição social, é responsável pelo aprendizado do cidadão brasileiro em 
qualquer lugar do planeta.

O curso de Pedagogia no Japão ofereceu espaços curriculares aos conhecimentos 
específicos da área de Ciências Naturais, assim como de suas práticas pedagógicas, articu-
lando teoria e prática na compreensão de uma formação sintonizada com uma abordagem 
contextualizada dos conhecimentos científicos e metodologicamente diferenciada de pro-
cessos de ensino de ciências tradicionais. Sabe-se que são muitos os desafios em ensinar 
Ciências Naturais às crianças no mundo inteiro, assim como no Brasil. Na modalidade a 
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distância, as dificuldades em relação à construção conceitual não é uma atividade menos 
complexa. Ressalta-se que o atendimento pedagógico/educacional via materiais didáticos 
produzidos e o ambiente virtual são imprescindíveis em um curso desta natureza.

Entendemos que o grande desafio da formação do pedagogo, quanto às Ciências 
Naturais, no contexto da experiência vivenciada no Japão, diz respeito às mais diversas 
situações e condições que o docente e discente encontram no ambiente virtual, conside-
rando a diversidade cultural e social com a qual terão de lidar. Desta forma, é fundamental 
que o professor esteja atento às limitações físicas, cognitivas e psicológicas decorrentes 
da natureza do processo de ensino-aprendizagem de conceitos das Ciências Naturais na 
modalidade a distância.
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1. A História no Curso de Pedagogia – 
Acordo Brasil/Japão – UFMT/Tokai University

A primeira atividade desenvolvida por nós professores formadores do módulo de 
História foi a elaboração de um Guia Didático (disponibilizado na plataforma Moodle aos 
alunos do Curso de Pedagogia Acordo Brasil/Japão) contendo os principais conceitos da 
área de História, bem como uma parte reservada à discussão dos fundamentos teórico-
-metodológicos do ensino de História. O objetivo do Guia foi o de ser um material de 
referência para a formação dos alunos do referido curso. 

O material procurou estabelecer e destacar a importância da definição dos conceitos 
fundamentais da História – memória, cotidiano, cultura, trabalho, espaço, lugar, tempo, 
território e fronteira –, bem como os aspectos teórico-metodológicos relacionados ao en-
sino de História para a formação do futuro professor de Pedagogia. O desafio foi imenso 
tendo em vista as especificidades dos alunos, pois alguns já eram formados em outras gra-
duações, outros, trabalhadores industriais e do setor de serviços e, muitos ainda, docentes 
em escolas para brasileiros no Japão. 

Após a etapa da elaboração do Guia Didático, ministramos, junto ao NEAD/UFMT, um 
curso de capacitação dos professores orientadores brasileiros dos estágios realizados no 
Japão. O objetivo foi fornecer-lhes subsídios teórico-metodológicos para que pudessem 
nortear e acompanhar o desenvolvimento dos estágios dos alunos do curso de Pedagogia, 
Acordo Brasil/Japão. 

A terceira etapa de aplicação do módulo de História ocorreu nos meses de setembro 
e outubro de 2012, quando os alunos do Japão puderam acessar os textos-base e o Guia 
Didático, via plataforma Moodle, e desenvolver as atividades propostas, entre as quais fó-
runs de debates, elaboração de relatórios, análise de textos, etc. Este momento foi, talvez, 
o de maior relevância, pois dialogamos com os alunos, com os professores orientadores, 
contribuindo para as suas formações de forma mais próxima. Cabe ressaltar que as ativida-
des desta etapa foram mediadas por reuniões semanais com os professores orientadores 
na UFMT, no campus de Cuiabá. O encerramento desta etapa se deu com a realização de 
duas vídeoconferências transmitidas aos alunos de seis polos: Ota, Hamamatsu, Nagoia, 
Chino, Kani e Hikone, todos no Japão. 

Com a atividade, bastante enriquecedora, solucionamos dúvidas relacionadas aos prin-
cipais conceitos desenvolvidos e apresentados no Guia Didático, e também aprendemos 
muito com os relatos de suas experiências enquanto trabalhadores brasileiros no Japão. 
A última etapa de todo o trabalho se encerrou com nossa visita à Universidade Tokai, no 
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Japão, entre os dias 8 e 18 de dezembro de 2012, em que ministramos conferências e ofi-
cinas, além de participarmos de bancas de avaliação dos relatórios de estágios. 

2. Conceitos básicos de História e a formação 
dos professores de Pedagogia

História: a construção de uma área de saber

Na primeira parte do Guia Didático, tratamos da História enquanto campo do saber, 
isto é, a ciência que estuda o processo de transformação das mais diversas sociedades e 
culturas humanas ao longo do tempo. Nessa esteira, 

Há muito tempo, com efeito, nossos grandes precursores, Michelet, Fustel de 
Coulanges, nos ensinaram a reconhecer: o objeto da história é, por natureza, o 
homem. Digamos melhor: os homens. Mais que o singular, favorável à abstra-
ção, o plural, que o modo gramatical da relatividade convém a uma ciência da 
diversidade. Por trás dos grandes vestígios sensíveis da paisagem [os artefatos 
ou as máquinas], por trás dos escritos aparentemente mais insípidos e as ins-
tituições aparentemente mais desligadas daqueles que as criaram, são os ho-
mens que a história quer capturar. Quem não conseguir isso será apenas, no 
máximo, um serviçal da erudição. Já o bom historiador se parece com o ogro da 
lenda. Onde fareja carne humana, sabe que ali está a sua caça. (BLOCH, 2001, 

p. 54-55)

A partir dos novos problemas, objetos e abordagens lançados pela historiografia 
contemporânea nas últimas décadas, em particular a Nova História, tributária da Escola 
dos Annales, e também da História Social Inglesa, a disciplina tem vivido profundas trans-
formações teóricas e metodológicas, que interferem sistematicamente no processo de 
escrita e ensino da História. Identificando resumidamente as transformações da disciplina 
nas últimas décadas, podemos destacar, de acordo com Peter Burke (1992, p. 10-15), pelo 
menos seis aspectos que diferenciam a Nova História da História Tradicional. Vejamos. 

Primeiro: a tradição histórica sempre se preocupou com uma história nacional ou in-
ternacional, jamais tratando do regional. Outro fenômeno fica por conta da consideração 
insistente da política como formadora da história, como disse Sir John Seeley, catedrático 
de História em Cambridge University: “História é a política passada: política é a história 
do presente”. Portanto, podemos afirmar que a História Tradicional marginalizou muitos 
aspectos das atividades humanas, pois para a Nova História toda atividade humana é por-
tadora duma história. 

Segundo: Os historiadores tradicionais preocupam-se em relatar uma história factual, 
excessivamente preocupada com os acontecimentos, sobretudo políticos, diferente do 
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que ensina a Nova História, para a qual não é suficiente conhecer apenas os acontecimen-
tos (políticos), mas também as estruturas sociais e econômicas, os aspectos culturais, as 
transformações e as permanências, as rupturas e as continuidades, bem como os dife-
rentes atores sociais envolvidos no desenvolvimento do processo histórico. O historiador 
francês Fernand Braudel contribuiu significativamente neste ponto ao atribuir importância 
às estruturas, valorizando as mudanças econômicas e sociais ocorridas no longo prazo 
(longa duração).

Terceiro: outro aspecto refere-se ao tratamento dado pela História Tradicional, ou 
“história vista por cima”, que valoriza apenas as “figuras ilustres”, a exemplo de generais, 
estadistas, etc., como exclusivos protagonistas do processo histórico. Muitos historiado-
res desconsideram a história de pessoas comuns como os trabalhadores, as mulheres, as 
crianças, os negros, os índios, enfim, ocultando o fato de que eles participam e fazem a 
história, assim como são portadores de uma história. A história desses atores foi denomi-
nada pela Nova História de “história vista de baixo”. Esta leva em consideração opiniões 
e narrativas da gente comum, escrevendo uma história social, cultural e do cotidiano não 
restrita apenas ao mundo das elites ou dos acontecimentos políticos. A historiografia 
marxista inglesa, representada por Edward Thompson, Eric Jay Hobsbawm e Christopher 
Hill, oferece exemplos importantes de pesquisas envolvendo a “história vista de baixo”, 
isto é, das pessoas comuns.

Quarto: para os historiadores tradicionais, a história deveria ser baseada somente no 
estudo de documentos oficiais produzidos pelo Estado e devidamente preservadas em 
arquivos. Por outro lado, a Nova História esclarece que há muitas outras evidências que 
podem contribuir para a História como as fontes iconográficas, orais e arqueológicas. Ela 
considera, por exemplo, a História antes de sua escrita, período caracterizado pela histo-
riografia tradicional como “Pré-História”.

Quinto: referimo-nos ao poder da História em realizar indagações a um determinado 
fato ocorrido em um dado período. A História Tradicional procura uma verdade ou uma 
versão exata do passado, ao contrário da Nova História que prefere considerar as repre-
sentações das verdades, ou suas possíveis e diferentes abordagens e versões. Rejeita, 
portanto, a ideia de verdade absoluta. 

Sexto: a História Tradicional considera a História como ciência, capaz de relatar os 
fatos, segundo uma frase de Leopold von Ranke, “como eles realmente ocorreram”. Entre-
tanto, para a Nova História, existe um relativismo cultural que está presente nas atividades 
humanas e, sobretudo, na própria escrita da História. Ao questionar as noções rígidas de 
fato, sujeito e tempo históricos e ampliar as possibilidades de uso de fontes diversas, a 
“terceira geração” dos Annales promoveu

Deslocamentos que, sem negar a relevância das questões de ordem estrutural 
perceptíveis na longa duração, nem a pertinência dos estudos de natureza eco-
nômica e demográfica levados a efeito a partir de fontes passíveis de tratamen-
to estatístico, propunham novos objetos, problemas e abordagens. Os aportes 
analíticos provenientes de outras Ciências Humanas, [...] ao mesmo tempo em 
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que incentivavam a interdisciplinaridade e traziam contribuições metodológi-
cas importantes, forçavam o historiador a refletir sobre as fronteiras de sua 
própria disciplina, cada vez mais difíceis de precisar. [...] A face mais evidente 
do processo de alargamento do campo de preocupação dos historiadores foi a 
renovação temática, imediatamente perceptível pelo título das pesquisas, que 
incluíam o inconsciente, o mito, as mentalidades, as práticas culinárias, o corpo, 
as festas, os filmes, os jovens e as crianças, as mulheres, aspectos do cotidiano, 
enfim uma miríade de questões antes ausentes do território da História. (LUCA, 

in: PINSKY, 2008, p. 112-113) 

A História Social inglesa, ao lado da Nova História, procura considerar e reconhecer as 
experiências cotidianas marcadas por valores culturais, não mais entendidas como mero 
reflexo da realidade econômica. Os estudos de Edward Thompson, por exemplo, enfati-
zam os aspectos sociais e econômicos, articulando os conceitos de classe e cultura para 
poder realizar uma “história vista de baixo”, das camadas populares. Em síntese, o autor 
defendia que não poderíamos

entender a classe social a menos que a vejamos como uma formação social e 
cultural, surgindo de processos que só podem ser estudados quando eles mes-
mos são constituídos durante um considerável período. (THOMPSON, 1987, 

p. 12-13) 

Nesta perspectiva, historiadores direcionaram seus olhares para as tendências políticas 
que dominaram o movimento operário (anarquistas, socialistas, comunistas), destacando 
sua relevância para a formação da classe operária brasileira; outros buscaram os traba-
lhadores fora do campo da militância política, enfatizando as formas cotidianas da vida 
social, e ainda houve aqueles que partiram para o estudo do universo cultural, artístico e 
literário construídos pelos trabalhadores e militantes (anarquistas e anarcossindicalistas) 
nos primeiros tempos do século XX (RAGO, 1999, p. 77-78).

Outros sujeitos sociais, de maneira progressiva, foram incorporados aos estudos histo-
riográficos desde os anos 1980: “mulheres, negros, escravos, homossexuais, prisioneiros, 
loucos, crianças constituíram uma ampla gama de excluídos, que reclamaram seu lugar na 
História social do país” (RAGO, 1999, p. 78). 

O fazer histórico em sala de aula a partir do uso dos conceitos

Um dos requisitos fundamentais para a formação dos alunos do Curso de Pedagogia 
Acordo Brasil/Japão, no tocante à área de História, foi a exigência do domínio de alguns 
conceitos básicos como cotidiano, memória, trabalho, tempo, cultura, espaço, lugar, 
território e fronteira. Esse domínio deveria ser demonstrado, seja na fase da elaboração 
dos projetos como e, sobretudo, no momento de desenvolvimento dos próprios estágios. 
Inclusive a avaliação dos relatórios finais de estágios leva em consideração esse importante 
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critério de aferição do ensino-aprendizagem. Felizmente, a grande maioria dos alunos al-
cançou a meta e conseguiu desenvolver excelentes trabalhos que articularam os conceitos 
fundamentais da História com sua aplicação em sala de aula, a partir da eleição de temas 
escolhidos pelos próprios alunos-estagiários. A seguir, e de modo bastante sintético, 
intentamos destacar a importância desses conceitos para a História, enquanto área de 
conhecimento das Ciências Humanas e Sociais.

Sobre os conceitos de cotidiano e de memória é importante que saibamos que suas 
definições demandam determinadas concepções de história. Dentre elas, podemos consi-
derar pelo menos duas, a saber, a concepção de História Tradicional, estabelecida no século 
XIX, tributária do positivismo, e a nova concepção de história ou Nova História, tributária 
da “Escola dos Annales”, fundada por Marc Bloch e Lucien Febvre, em 1929. 

A História Tradicional entende o cotidiano apenas como mero lugar da realização 
e da repetição dos acontecimentos ordinários da vida social, portanto, sem nenhuma 
importância para os estudos históricos. Nessa esteira, a História Tradicional não confere 
o protagonismo do desenvolvimento do processo histórico aos indivíduos, grupos e/ou 
atores “comuns”, isto é, às mulheres, aos “marginais”, às crianças, aos “loucos” etc., atores 
que, certamente, compõem a cena do cotidiano e da História. Para a História Tradicional 
apenas os acontecimentos e os indivíduos extraordinários como Stálin, o Papa, César, 
Metternich etc., operam as grandes realizações históricas, sejam elas religiosas, políticas, 
diplomáticas, militares, enfim. Portanto, apenas estas e aqueles são dignos do interesse 
do historiador. 

Para a Nova História, ao contrário, o cotidiano deixa de ser entendido e visto como 
simples lugar da efetivação do mesmo, daquilo que acontece no dia a dia, para atingir um 
status de lugar prenhe de importantes tomadas de decisões e de realizações dos indiví-
duos, grupos e/ou atores que elaboram estratégias de vida/sobrevivência, de resistência, 
de organização e de reinvenção de suas mais variadas atividades. Estas, por sua vez, 
têm impacto e, portanto, significados relevantes para o desenvolvimento da vida social 
e do próprio processo histórico. Muito além de ministros, reis e generais e do cotidiano 
entendido como simples palco do desenrolar da ação extraordinária dos “heróis”, a Nova 
História, por exemplo, via historiografia revisionista da Revolução Francesa, demonstrou 
e recuperou a importância da atuação das mulheres para a deflagração da Tomada da 
Bastilha em 14 de julho de 1789, o marco da revolução e símbolo “divisor de águas” entre 
o Antigo Regime europeu e a modernidade. 

Para a História Tradicional, a memória é simples reflexo do passado inscrito em do-
cumentos impressos oficiais. Nessa esteira, o ofício do historiador nada mais seria do 
que a reconstituição fiel e exata da memória do passado “tal como ele realmente um dia 
aconteceu”. Como se vê, nenhum papel de destaque à memória. No entanto, a memória, 
paulatinamente, passa a ser estudada de modo mais profundo pela Sociologia, pela Neu-
rolinguística e pela Psicologia que procuram estabelecer complexas relações e contrapo-
sições entre a memória individual, a memória coletiva e a História. 

Um dos pioneiros nesse novo tipo de investigação foi o sociólogo Maurice Halbwachs 
(1877-1945) que procurou separar, de modo um pouco mais rígido, a memória da história. 
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Muito embora a historiografia das últimas décadas não esteja mais inclinada a estabelecer 
distinções tão duras entre os dois conceitos, isto não implica o desprezo das especificida-
des e das conexões necessárias entre memória e história. De acordo com Pierre Nora, a 
despeito de a história nascer da memória que está sempre sujeita ao esquecimento, aos 
silêncios e aos diversos tipos de ocultações, a História não se confunde com ela. A História 
é uma representação do passado, operação intelectual, tendendo à objetividade e à tenta-
tiva de inteligibilidade de determinado processo ou acontecimento histórico. 

Devemos ainda considerar os aspectos relacionados à “cristalização” da memória, isto 
é, à sua inscrição em determinados “lugares” (monumentos, datas comemorativas, desfi-
les, livros didáticos, praças e edifícios públicos, nomes de ruas, etc.). Para Nora,

os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há memória 
espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, 
organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque es-
sas operações não são naturais. É por isso que a defesa pelas minorias, de uma 
memória refugiada sobre focos privilegiados e enciumadamente guardados 
nada mais faz do que levar à incandescência a verdade de todos os lugares de 
memória. Sem vigilância comemorativa, a história depressa as varreria. São 
bastiões sobre os quais se escora. Mas se o que eles defendem não estivesse 
ameaçado, não se teria, tampouco, a necessidade de constituí-los. Se vivêsse-
mos verdadeiramente as lembranças que elas envolvem, eles seriam inúteis. 
E se, em compensação, a história não se apoderasse deles para deformá-los, 
transformá-los, sová-los e petrificá-los, eles não se tornariam lugares de me-
mória. É este vai-e-vem que os constitui: momentos de história arrancados do 
movimento da história, mas que lhe são devolvidos. Não mais inteiramente a 
vida, nem mais inteiramente a morte, como as conchas na praia quando o mar 
se retira da memória viva. (NORA, 1993, p. 13)

Muito importante destacar que os “lugares de memória” sempre desempenham 
determinada função social, seja ao explicitar ou ao ocultar, seja ao lembrar ou ao menos-
prezar certas situações “incômodas” do passado. Um exemplo: dificilmente encontramos 
avenidas importantes nas cidades brasileiras com o nome de Zumbi dos Palmares, ícone 
da resistência e da luta pela liberdade contra a escravidão no Brasil Colonial. Geralmente 
encontramos inscritos nos bairros, condomínios e monumentos públicos os nomes de ex-
-presidentes, senadores, antigos barões, enfim. Será que a situação no Japão é diferente? 
Nessa esteira, e de acordo com o historiador francês Jacques Le Goff,

A memória, na qual cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar 
o passado para servir ao presente e ao futuro. Devemos trabalhar de forma que 
a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens. 
(LE GOFF, 2003, p. 477)
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A quem a memória do passado incomoda ou interessa? Eis uma questão central que 
não podemos deixar de enfrentar e de refletir criticamente... 

Sobre o conceito de trabalho, vejamos um fragmento de texto de Marx, e em seguida, 
faremos algumas observações: 

Trabalho é um processo entre homem e natureza, um processo em que o ho-
mem, por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo com a 
natureza. (…) Não se trata aqui das primeiras formas instintivas, animais de 
trabalho. (…) Pressupomos o trabalho numa forma em que pertence exclusiva-
mente ao homem. Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão e 
a abelha envergonha mais de um arquiteto humano com a construção dos favos 
e suas colmeias. Mas o que distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor 
abelha é que ele construiu o favo em sua cabeça, antes de construí-lo em cera. 
No fim do processo de trabalho obtém-se um resultado que já no início deste 
existiu na imaginação do trabalhador, e, portanto, idealmente. Ele não apenas 
efetua uma transformação da forma da matéria natural; realiza ao mesmo tem-
po, na matéria natural, o seu objetivo. (…) Os elementos simples do processo de 
trabalho são a atividade orientada a um fim ou o trabalho mesmo, seu objeto 
e seus meios. (…) o processo de trabalho é a atividade orientada a um fim para 
produzir valores de uso, apropriação do natural para satisfazer as necessida-
des humanas, condição universal do metabolismo entre o homem e a natureza, 
condição natural eterna da vida humana e, portanto, (…) comum a todas as suas 
formas sociais. (MARX, apud NETTO; BRAZ, 2007, p. 31-32)

Pelo fragmento podemos distinguir duas ordens de coisas completamente relaciona-
das. A primeira define o trabalho como atividade humano-genérica, isto é:

ⓐ mediação estabelecida entre e o homem e a natureza;
ⓑ atividade humana regulada e controlada em seu metabolismo com a natureza;
ⓒ atividade projetiva que transforma a matéria natural orientada para um fim;
ⓓ produção de valores de uso (apropriação do natural para satisfazer necessidades 

humanas);
ⓔ condição universal do metabolismo homem/natureza;
ⓕ comum a todas as formas sociais.

A segunda define o trabalho como atividade humana histórico-concreta. Se se trata 
de uma atividade humana comum a todas as formações sociais, portanto, ao longo do 
processo histórico, diversas formas de trabalho podem ser verificadas. Por exemplo: na 
Antiguidade greco-romana o que predominava era o trabalho escravo; na Idade Média, o 
trabalho servil; sob o socialismo, o trabalho coletivizado e, sob o capitalismo, o trabalho 
assalariado. 
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Nessa perspectiva, muitos estudiosos (historiadores, sociólogos, filósofos e economis-
tas) defendem a centralidade do conceito de trabalho na definição e na caracterização das 
sociedades humanas, em particular da capitalista contemporânea, a despeito do que vêm 
afirmando certos sociólogos que preferem caracterizar a sociedade capitalista, em suas 
últimas décadas, como “pós-moderna” ou “pós-industrial”.

Em suma, no Guia Didático procuramos destacar determinados conceitos considerados 
centrais para o entendimento da disciplina e a instrumentalização do bom trabalho do pro-
fessor em sala de aula. Os conceitos memória, cotidiano, trabalho, tempo, espaço, lugar, 
cultura, território e fronteira foram detalhados à luz das atuais discussões historiográficas, 
acrescidos de textos complementares e de atividades que visaram sua aplicação. Os resul-
tados foram bons e os acadêmicos demonstraram ter atingido os objetivos propostos por 
nossa equipe no tocante à compreensão e aplicação dos conceitos aos conteúdos a serem 
desenvolvidos em sala de aula. De forma sintética, esses conceitos foram apresentados 
de forma instrumental, adaptados ao formato do Guia, sempre procurando indicar um 
caminho metodológico seguro ao futuro professor.

O conceito de fronteira deve ser definido para além do ponto de vista geográfico ou 
como limite entre estados-nações. Para sua melhor compreensão é preciso antes que se 
considerem outros conceitos correlatos, os quais, frequentemente, aparecem no senso 
comum a eles ligados ou como sinônimos (lugar, espaço, território). Podemos contemplar 
uma ampla gama de significados para as quais confluem temporalidades, ambientes, cul-
turas, etnias, gêneros e estilos de vidas distintos. 

Desta forma, o conceito se constitui em um instrumento analítico capaz de discutir 
um amplo leque de fenômenos, dentre os quais destacamos a questão das diferenças, da 
compreensão do “outro”, da produção das identidades, dos estranhamentos, das oposi-
ções, contradições e confluências que são elementos constituintes das várias tipologias 
de fronteira.

A partir das reflexões de Ciro Flamarion Cardoso (2005, p. 9 e seguintes), temos que 
espaço para a História é uma realidade relacional. Nele evocamos a realidade social com 
suas muitas dimensões superpostas. Dessa forma, esse espaço historicizado é, para os 
indivíduos, lugar. Podemos afirmar, então, que não existem espaços absolutos, pois eles 
se definem a partir de variáveis diversas concretas e simbólicas, historicamente dadas, 
tornadas, portanto, lugar. Para Marc Augé (apud CARDOSO, 2005, p. 37 e seguintes) espaço 
é uma categoria abstrata e lugar se define por sua historicidade. Desse modo, não se pode 
pensar em lugar fora do tempo histórico e da relação passado-presente. 

O mundo contemporâneo, em sua dinâmica econômica, cultural e política, reconhece 
esses lugares no tocante à sua temporalidade, seu passado, como “lugares da memória”, 
segundo Marc Augé, não incorporados ao presente, que por sua vez é constituído pelos 
“lugares antropológicos” e pelos “não lugares”. O primeiro organicamente social, o segun-
do marcado por uma contratualidade solitária, pois é alcançado pelo indivíduo através da 
mediação da linguagem (palavra escrita, signos e outros textos). 

Nesses não lugares as relações se dão entre os indivíduos e os textos. Em um mundo 
superpovoado, cada vez mais as relações entre pessoas estão mediadas pelos não lugares, 
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portanto, desumanizadas. Temos centenas, milhares de contatos nas redes sociais virtuais 
e, no entanto, vivemos solitários. Nos lugares antropológicos somos pessoas. Nos não lu-
gares desistoricizamo-nos, vivemos dos desejos que nos são trazidos pelos contatos com 
o universo do consumo que homogeneíza, aliena e reifíca.

Gilles Deleuze e Félix Guattari em uma releitura do materialismo histórico de Karl 
Marx propõem que o conceito de produção se estenda para além dos limites a ele postos 
originalmente. Nós o entenderíamos então como um ciclo relacionado ao desejo enquanto 
princípio imanente. O desejo é um processo de produção e está nos indivíduos como po-
tência produtora do real, processo de criação, produção e consumo. Ele se coloca como um 
todo e desta forma sujeito e objeto são as mesmas coisas. Ele cria a necessidade, ou uma 
realidade própria, mas sempre na órbita das condições materiais de existência do sujeito, 
logo, ele não é igual para ricos e pobres.

O território é uma construção social, mas também natural e psicossocial, condiciona 
elementos culturais, políticos e econômicos e essa dinâmica produz uma constante cria-
ção/recriação, um fenômeno chamado territorialização/ desterritorialização/ reterritoria-
lização, criando papéis sociais, interferindo nas relações de poder. Para Gilles Deleuze e 
Félix Guattari, a terra seria o espaço primal e o território o lugar historicizado, muito mais 
que a terra, pois tomado pelas tramas compostas pelas relações de coexistência, fluxos 
humanos e de mercadorias, codificado. 

Uma das faces desse território é o Estado que usa de sua força legitimada e legitima-
dora para desterritorializar forças opostas, reterritorializando-as segundo seus interesses. 
O Estado também orienta novas reterritorializações, caso dos processos de colonização 
vistos em todo o mundo e particularmente na Amazônia brasileira no final do século XX. 
Nesse caso, pessoas foram levadas a deixar suas terras para migrar e reocupar territórios 
nos quais viviam índios, garimpeiros e posseiros. Esta ação protagonizada pelo Estado 
atendeu aos interesses do capital mercantil e foi chamada de “colonização”.

O que aconteceu na Amazônia brasileira é exemplar para possibilitar entender as rela-
ções entre os conceitos de território e fronteira. Berta Becker (1997) entende que diferentes 
atores sociais conseguiram expressar sua territorialidade na Amazônia nesse período: Igre-
ja Católica (em apoio aos indígenas, posseiros, pequenos produtores rurais), fazendeiros, 
empresas agropecuárias, indígenas, madeireiros, ONGs e falsas ONGs, seringueiros, cas-
tanheiros, empresas mineradoras, Exército brasileiro. Os conflitos e jogos de poder entre 
esses diferentes grupos produziram uma territorialidade exacerbada que se manifestou, 
não poucas vezes, de forma violenta. 

Do nosso ponto de vista, essa sobreposição de territórios diversos provocada por 
fortes interesses políticos e econômicos acirrou os conflitos entre os diferentes projetos 
de ocupação e evidenciou as fronteiras como limites. Becker (1997) vê a Amazônia como 
fronteira, pois fortemente marcada pelos embates entre diferentes territorialidades. De 
um lado, os povos da floresta lutando para serem reconhecidos em seus direitos e, do 
outro, o Estado militar tomando a floresta como “espaço vazio”. A fronteira amazônica 
serviu, usando a expressão de Frederick Turner (1996), como válvula de escape para os 
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conflitos sociais oriundos da pressão fundiária no campo brasileiro em áreas mais densa-
mente povoadas.

Também podemos pensar a fronteira no âmbito das questões colocadas pela globali-
zação e pela sociedade do conhecimento e as realidades locais e regionais, ou como limite 
epistemológico posto entre diferentes saberes, hoje fortemente questionado, dada a pro-
posição de novos paradigmas voltados para a interdisciplinaridade e para a construção de 
visões holísticas do conhecimento. Para o Brasil, para a Amazônia Legal brasileira e para 
o Mato Grosso, particularmente, fronteira tem esse caráter polissêmico, pois remete à 
transformação física, geográfica, cultural, econômica e simbólica pela qual passou esse 
território no final do século XX.

O trabalho no mundo contemporâneo, em suas relações, formas, características e 
impactos, tem sido estudado por diferentes áreas do conhecimento. O tema continua 
mantendo o mesmo fascínio que apresentava no século XIX, por exemplo. Entretanto, o 
perfil das análises precisa adequar-se às transformações pelas quais passou e tem passado. 

Consideramos pertinentes as análises de Zygmunt Bauman acerca das mudanças 
ocorridas nas relações entre indivíduos, tempo e trabalho. Para esse autor, a realidade 
existente ainda nos anos 1970 como herança do desenvolvimento das relações capita-
listas não corresponde mais ao que encontramos neste início do século XXI. São dois os 
pontos fundamentais dessa mudança. Primeiro, o autor não vê mais interesse do capital 
em formar exército de reserva, logo, não existiriam desempregados e sim redundantes, 
ou pessoas que não terão espaço no mercado de trabalho, portanto, não terão sequer as 
perspectivas de inserção no mundo, seja pelo consumo ou por qualquer outro caminho que 
não o da margem. O autor denomina essas pessoas de “lixo” ou “refugo”.

Outra importante mudança apontada por Bauman para o mundo do trabalho contem-
porâneo é a da fugacidade, ou seja, jovens não se veem trabalhando por anos a fio em uma 
mesma empresa e mesmo estas últimas tomam isso como sinal de limitação, falta de ini-
ciativa. Esses jovens trabalhadores qualificados (plenamente inseridos pelo consumo) não 
planejam para além do minimamente necessário (BAUMAN, 2005), o que está relacionado 
com outra característica importante do nosso tempo, qual seja, a presentificação que faz 
com que os indivíduos vivam intensamente o presente, declinando de qualquer menção 
ao futuro.

Bauman refere-se ao dito de Benjamin Franklin “tempo é dinheiro” como ultrapassado. 
“A passagem do tempo deve ser registrada na coluna do débito dos projetos de vida hu-
manos. Ele traz perdas, não ganhos” (BAUMAN, 2005, p. 134-135). Essa releitura de Franklin 
contrasta com o modo como Max Weber a apresentou na Ética Protestante e o Espírito do 
Capitalismo. Para este autor, o capitalismo caracterizava-se, sobretudo, pela racionalização 
do trabalho e da produção em vista do lucro e pela impessoalidade e burocratização das 
relações de troca, mediadas pelo livre mercado. O controle social exercido pelas religiões 
protestantes sobre os seus membros limitava o consumo, valorizava o trabalho e a hones-
tidade e dava a eles credibilidade no mundo dos negócios. A moral protestante favoreceu o 
capitalismo numa relação denominada afinidade eletiva. Nas palavras do autor “o trabalho 
constitui a própria finalidade da vida” (WEBER, 1999, p. 113).
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Essa leitura, nascida no mundo europeu moderno e levada para outros continentes, 
transformou o trabalho e a ideia de viver do próprio trabalho em dignificante, consoante 
aos planos de Deus para os homens. Para entendermos melhor essa mudança será neces-
sário remeter nossas reflexões aos trabalhos de Hannah Arendt.

Arendt trata da distinção feita pelos gregos entre trabalho (entendido como a ativi-
dade constante, sistemática e que, portanto, retirava a autonomia do sujeito sobre sua 
vida, restringindo-o a tarefas as quais não tinham outro propósito a não ser atender às 
necessidades do corpo) e a obra, resultante da ação realizada com as mãos, de modo se-
melhante à de um artesão permitindo ao sujeito gozar de um tempo livre, condição para 
a vida política (ARENDT, 2010, p. 98).

A referida autora afirma que o grego desprezava o trabalho por exigir que o homem se 
restringisse ao fazer para não mais que o suficiente para o atendimento às suas necessida-
des imediatas, o que, logo, o desumanizaria. Assenhorear-se do trabalho de outros seria 
uma necessidade do viver a boa vida, ou vida plena. Para os gregos, os camponeses, que 
viviam de seu trabalho diário para suprir suas necessidades imediatas, eram considerados 
na mesma categoria que os escravos, já que “a instituição da escravidão na Antiguidade, 
embora não em épocas posteriores, não foi um artifício para obter mão de obra barata 
nem instrumento de exploração para fins de lucro, mas sim a tentativa de excluir o trabalho 
das condições de vida do homem” (ARENDT,  2010, p. 104).

Contrariamente à escravidão moderna, na Antiguidade, os gregos não negavam a 
humanidade dos escravos, mas não os consideravam homens plenos por viverem restritos 
ao fazer para não mais que as necessidades básicas e imediatas.

A eliminação das distinções citadas acima entre obra e trabalho, segundo a autora 
(2010, p. 108), ocorreu em concomitância à sua glorificação na era moderna (como já 
apontado na análise de Weber), o que só pode ser entendido pelas mudanças envolvendo 
produção, consumo e o próprio trabalho. O homem passou a ser definido não mais como 
animal rationale, mas como animal laborans, e a produtividade, então sem precedentes, 
norteou as reflexões dos pensadores do período. Se inicialmente transitava pelas distin-
ções entre trabalho produtivo e improdutivo, com Marx tomaram outros rumos. Para ele, 
a força humana, e não o que ela produz, foi a responsável não apenas pela subsistência 
mas pela produção do excedente, em outras palavras, ela não se extingue quando nossas 
necessidades básicas estão asseguradas, sendo responsável pela existência e manutenção 
de muitas vidas, visto que: “[...] eles próprios [os homens] começam a se diferenciar dos 
animais tão logo começam a produzir seus meios de vida, passo que é condicionado por 
sua organização corporal” (MARX, 1986, p. 27).

Para Marx, o trabalho produz vida e esse trabalho, apropriado por alguns, é suficiente 
para assegurar a vida de todos, ainda que aos trabalhadores isso se dê de modo precário. 
Aqui reside uma das mais sérias críticas dirigidas por Marx à sociedade capitalista: o traba-
lhador não se identifica com o produto de seu trabalho. Marx seria, para Hannah Arendt, 
um importante protagonista na transformação dessa concepção de trabalho e do homem 
como animal laborans.
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Tanto a compreensão do trabalho como desprezível em razão do esforço constante 
necessário para sua obtenção na Grécia de Platão quanto sua glorificação pelo mundo 
moderno capitalista, produto de uma racionalização no uso da força de trabalho que per-
mitiu a sua apropriação e consequente alienação do trabalhador, foram possíveis graças à 
instrumentalização do poder e da violência.

Cabe aqui um pequeno detalhamento sobre o assunto. Em ambos os casos, embora 
de modos muito diferentes e por razões muito diversas, temos grupos de indivíduos que 
se apropriaram do trabalho de outros amparados pelo poder instituído que ainda justificou 
e regulou essas relações.

Fixando-nos nas relações constituídas a partir da modernidade, podemos afirmar que 
o poder político institucionalizado é inerente à comunidade política e ao resultado da ca-
pacidade humana de agir em conjunto, logo, é a essência da governabilidade. O que não 
significa que para governar os estados possam prescindir da violência, pelo contrário, eles 
a usam como instrumento de controle, como uma necessidade. Se os estados não podem 
abrir mão da violência, ela deve ser controlada, sob pena de destituir a autoridade, corrom-
per a legitimidade e, por consequência, destruir seu poder. É um erro pensar que a violência 
cria o poder. Ela se apoia no uso da força, provocando o medo e impondo a obediência, 
mas isso, por si, não constitui um Estado. Por vezes não é mais que demonstração de vigor 
individual. A violência é instrumental. Do cano de uma arma ela pode apenas reproduzir-se, 
nunca produzir o poder institucionalizado (ARENDT, 2009, p. 51).

A violência exercida pelo Estado e reconhecida em sua autoridade serviu entre outras 
coisas para regular essas relações de trabalho, punindo nos casos considerados como de 
transgressão. Mesmo em momentos em que as contradições se tornaram flagrantes o Es-
tado não se furtou a usar os aparelhos jurídicos, de base teológica ou racional, como meios 
de controle e punição. Tal foi, por exemplo, o caso dos estados escravistas modernos.

As análises realizadas por Bauman sobre o mundo contemporâneo o mostram dico-
tomizado, não mais entre trabalho e obra como no mundo grego de Aristóteles, ou entre 
animal rationale e animal laborans como no mundo moderno, mas entre o inserido e o 
prescindível.

O trabalho no mundo contemporâneo apresenta características paradoxais. Se por 
um lado temos as realidades apresentadas por Bauman de tecnificação, alta qualificação, 
individualização e alta rotatividade, por outro ainda vemos em muitos locais do planeta 
relações de trabalho perversas, com superexploração de mão de obra, nenhuma proteção 
legal, e o mais impressionante, trazendo como resultado aos indivíduos, trabalhadores, o 
aprofundamento dessa condição de miserabilidade e, não raro, a culpa por sua situação.

Quando Arendt trata da banalidade do mal, tomando como pretexto o julgamento de 
Adolf Eichmann, ela nos coloca diante da complexidade da natureza humana que nos torna 
capazes de conviver e mesmo perpetrar atos que têm extensão para muito além do crime 
contra a pessoa, ou do ato desumano, mas que chega ao crime contra a humanidade e 
isso, segundo a autora, agindo de modo assustadoramente normal (ARENDT, 1999, p. 299).

Ao nos depararmos, por exemplo, com os casos de aliciamento e que se caracterizam 
como trabalho escravo contemporâneo no Brasil, vemos que os empregadores ou “gatos” 
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(empreiteiros, intermediários) não são pervertidos ou sádicos, são pessoas que veem o 
mundo pelo senso comum e, por vezes, consideram sua atividade um serviço prestado aos 
aliciados. A nosso juízo, não é possível entender essa naturalização sem considerar a longa 
permanência do Brasil na condição de Estado escravista e sua organização desde a formu-
lação do Império orientada por um liberalismo conservador, que ao fim remetia à negação 
kantiana da cidadania para todo um grupo social formado inclusive por trabalhadores. Com 
o advento da República, na Constituição de 1891, esse perfil foi mantido naquilo que Han-
nah Arendt tratou como a permanência da íntima conexão entre propriedade e liberdade. 
Segundo a análise da autora, a função das leis nesses estados não era propriamente a de 
garantir diretos, mas sim a de proteger a propriedade (ARENDT, 1990, p. 145).

Sobre esse trabalho escravo é importante frisar que o mesmo resulta da relação capita-
lista de produção. Nela, a extorsão é necessária e sempre dirigida contra um grupo social, 
ou seja, não se trata de relações individuais. Ele existe e se impõe como razoável para 
viabilizar a exploração e sua regularidade leva à sua naturalização. A violência presente 
nessa relação não pode ser confundida com a “violência em geral”, mas entendida como 
uma ação sistemática e organizada que, por meio de mecanismos definidos, propicia a 
extorsão (MEILLASOUX, 1995, p. 60).

3. Prática de ensino: a relação entre a história 
e as culturas brasileira e japonesa

O ensino de História no curso de Pedagogia, na modalidade a distância, conforme o 
oferecido pela UFMT no Acordo Brasil/Japão, teve como objetivos principais a aproxima-
ção do estudante-estagiário com a realidade concreta da sua formação profissional, pro-
porcionando intercâmbios de informações e experiências, preparando-o para os desafios 
do exercício da profissão – a docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental.

Ao mesmo tempo, criou condições adequadas para que o aluno realizasse a análise das 
informações obtidas e vivenciadas, oportunizando o aperfeiçoamento da sua formação 
por intermédio da compreensão da realidade e dos seus aspectos social, cultural, político 
e histórico, o que lhe permitirá melhores condições para conhecer, avaliar e tomar decisões 
didático-pedagógicas.

A prática de ensino de História procurou oferecer ainda condições para que o futuro 
professor refletisse, ética e criticamente, sobre todas as informações e experiências viven-
ciadas e recebidas, proporcionando-lhe maior eficácia e autonomia no desenvolvimento 
de suas funções no campo da pesquisa, análise e produção do conhecimento histórico.

Nesse sentido, além dos mecanismos de produção do conhecimento histórico, o estu-
dante em processo de formação necessita de um conjunto de saberes, competências e ha-
bilidades que permitam o exercício pleno da docência. Isso só é possível a partir do contato 
e diálogo com a vida prática da escola – o seu lócus de atuação. Segundo Maurice Tardif,
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quer se trate de uma aula ou do programa a ser ministrado durante o ano intei-
ro, percebe-se que o professor precisa mobilizar um vasto cabedal de saberes 
e habilidades, porque sua ação é orientada por diferentes objetivos: objetivos 
emocionais ligados à motivação dos alunos; objetivos sociais ligados à discipli-
na e à gestão da turma, objetivos cognitivos ligados à aprendizagem da maté-
ria ensinada, objetivos coletivos ligados ao projeto educacional da escola etc. 
(TARDIF, 2000, p. 15).

A sala de aula, além de espaço do conhecimento – do ensinar e aprender –, assume a 
condição de ambiente de “compartilhamento de experiências individuais e coletivas, de 
relação dos sujeitos com os diferentes saberes envolvidos na produção do saber escolar” 
(SCHMIDT; GARCIA, 2005, p. 299).

Ao tomarmos as aulas de História como objeto de análise, não podemos reduzi-las às 
práticas ali desenvolvidas por professores e alunos como aplicação dos conteúdos e estra-
tégias de ensino definidos pelos currículos oficiais. Logo, não se pode afirmar como é a 
realidade do ensino de História na escola somente pela perspectiva do currículo prescrito.

O currículo pensado e proposto para ensinar e como ensinar História na educação 
básica se efetiva no universo dos saberes e das práticas pedagógicas realizadas em sala 
de aula. Por ser um território repleto de intencionalidades e disputas, esse espaço não é 
um campo neutro. O currículo é uma prática “antes de ser um objeto estático emanado de 
um modelo coerente de pensar a educação ou a aprendizagem das crianças e dos jovens” 
(SACRISTÁN, 2000, p. 15).

Nessa perspectiva, torna-se significativo e necessário decifrar o currículo vivido e 
sentido por alunos e professores da História no cotidiano da sala de aula, evidenciando 
as formas de aceitação, resistência, tensões, usos e apropriações daquilo que foi prescrito 
como finalidade, objetivos e conteúdos a serem ensinados.

Considerando as especificidades do curso de Pedagogia, ofertado a partir do Acordo 
Brasil/Japão, propusemos como atividade de prática de ensino para a disciplina de História 
a elaboração e aplicação de um plano de ensino para os anos iniciais do Ensino Funda-
mental voltado para a temática da relação entre a história e a cultura do Brasil e do Japão.

A história entre estes dois países tem sido marcada por experiências migratórias desde 
o início do século XX, rompendo fronteiras culturais e ressignificando os territórios. Nas 
duas pontas da história identificamos memórias de imigrantes e emigrantes, constituindo 
uma cultura nipo-brasileira diversificada e em constante transformação.

Essa história é marcada pelo sonho da busca de novas oportunidades, de trabalho e de 
“fazer o Brasil” ou “fazer o Japão”. A realidade cotidiana desses migrantes e descendentes 
em terras brasileiras e japonesas constituiu um campo vasto de análise nas aulas de Histó-
ria nas escolas brasileiras no Japão, voltadas para filhos de imigrantes trabalhadores – que 
precisavam construir vínculos com o Japão, mas também não podiam deixar em segundo 
plano a nação de origem – o Brasil.
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A partir dos conceitos e metodologias abordados ao longo da disciplina, os estudan-
tes – professores em formação – construíram planos de ensino para a prática de ensino 
de História que procurassem evidenciar as conexões entre a história e a cultura brasileira e 
japonesa sem perder de vista os compromissos com a alfabetização em língua portuguesa 
das crianças.

Nesse ponto, cabe destacar que a leitura e a escrita foram – no conjunto das discipli-
nas ofertadas ao longo do curso – encaradas como um compromisso de todas as áreas do 
conhecimento escolar. Cada disciplina deveria procurar desenvolver ao máximo as várias 
competências desta atividade criadora em suas aulas. Os professores, dentro das especifi-
cidades de suas áreas, eram desafiados constantemente a ensinar o aluno a ler e a escrever 
os gêneros que geralmente utilizavam no exercício do ensino em sala de aula.

O ensino de História, ao longo do Ensino Fundamental, conforme recomenda o texto 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), tem um compromisso com o processo de al-
fabetização, abandonando dessa maneira a compreensão de que ensinar a ler e a escrever 
não tem conexões intrínsecas com o ensinar e aprender História. 

Tradicionalmente, para os professores dos anos finais do Ensino Fundamental, o domí-
nio da leitura e escrita pelos alunos são pré-requisitos para a aprendizagem das suas disci-
plinas e é atribuição exclusiva dos professores dos anos iniciais cuidar dessas habilidades. 
Essa é uma visão que precisou ser redimensionada na formação e prática dos professores 
nos cursos de formação de professores para a educação básica. Para Marcos Antônio Silva 
e Selva Guimarães Fonseca,

O “foco na alfabetização”, todavia, não pode perder de vista as diversas dimen-
sões que o processo envolve, pois, como nos ensinou Paulo Freire, ler é ler o 
mundo: não podemos aprender a ler as palavras sem a busca da compreensão 
do mundo, da História, da Geografia, das experiências humanas, construídas 
nos diversos tempos e lugares. Isso requer de nós outra concepção de aprendi-
zagem da Língua Portuguesa e da História. [...] em geral, nas salas de aula de 
História, não se ensina a ler, simplesmente usamos a leitura. Alguns professo-
res dos anos finais do Ensino Fundamental, Médio e até Superior reclamam das 
dificuldades de ensinar História aos alunos semialfabetizados. À pergunta de 
muitos: “é possível ensinar História sem alfabetizar?”, respondemos com outra 
questão: “é possível alfabetizar sem história?”. É necessário, sim, alfabetizar as 
crianças, ensinando e aprendendo História. Aprender História é ler e compreen-
der o mundo em que vivemos e no qual outros seres humanos viveram. (SILVA; 

FONSECA, 2010, p. 24)

Conferir à leitura e à escrita papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem 
tem apontado a necessidade de se rever seriamente os cursos de formação inicial e con-
tinuada dos professores nas diferentes áreas do conhecimento. Essa foi outra fronteira a 
ser transposta na formulação de uma proposta de alfabetização histórica como a proposta 
para os estudantes do curso nas atividades de prática de ensino.
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Só assim a escola cumprirá o seu papel, conforme afirma Rodolpho Caniato,

A escola deve e pode ser o lugar onde, de maneira mais sistemática e orientada, 
aprendemos a Ler o Mundo e a interagir com ele. Ler o mundo significa aqui 
poder entender e interpretar o funcionamento da Natureza e as interações dos 
homens com ela e dos homens entre si. Na escola podemos exercitar, aferir e 
refletir sobre a Ação que praticamos e que é feita sobre nós. Isso não significa 
que só na escola se faça isso. Ela deve ser o lugar em que praticamos a Leitura 
do Mundo e a Interação com ele de maneira orientada, crítica e sistemática. 
(CANIATO, 1997, p. 65)

O conjunto das propostas apresentadas pelos grupos de estudantes trouxe uma di-
versidade de possibilidades de abordagem do eixo-temático definido para as atividades 
de prática de ensino:

❶ a história das profissões das relações de trabalho;
❷ a história das famílias no contexto da migração;
❸ a história a partir das fotografias;
❹ aos lugares de memória no Japão;
❺ memória e patrimônio;
❻ a história da alimentação e do vestuário;
❼ a história dos jogos e brinquedos (origami);
❽ a história da imigração japonesa para o Brasil;
❾ a história da imigração brasileira para o Japão; entre outros exemplos.

De diferentes perspectivas, os professores em formação – com base na realidade das 
escolas brasileiras no Japão e das especificidades de uma cultura que se constitui dentro 
do diálogo entre Brasil e Japão – criaram seus planos e relatórios de prática de ensino de 
História, fazendo usos e apropriações dos conceitos de memória, cultura, cotidiano, tra-
balho, fronteira, território e tempo, abordados ao longo da disciplina.

As produções textuais (sínteses e redações), os e-mails, as participações nos fóruns e 
os planos e relatórios de prática de ensino evidenciam um leque inusitado e instigante de 
maneiras de se pensar, sentir e interpretar as experiências no processo de formação de 
professores brasileiros no Japão, trazendo reflexões necessárias para se pensar as relações 
de trabalho, os contextos dos movimentos migratórios, a diversidade cultural, os diálogos 
entre as sociedades brasileira e japonesa, o mundo da criança migrante, a definição e di-
luição dos territórios e das fronteiras.

As histórias ali narradas e compartilhadas – por meio da plataforma de ensino-
-aprendizagem do curso de Pedagogia Acordo Brasil/Japão – são fontes inesgotáveis para 
escrevermos a história da educação superior contemporânea, da produção e circularidade 
do conhecimento na era das tecnologias da informação e do lugar da história enquanto 
área do conhecimento na formação dos professores da Educação Infantil e dos anos iniciais 
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do Ensino Fundamental. Esta é uma história de coordenadores pedagógicos, técnicos, 
professores-autores, orientadores, estudantes e crianças – vidas e tramas que se encon-
tram nas redes do saber.
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Introdução

Que o leitor já tenha ou desde já vá se acostumando! Seguramente, creio que todos 
aqui neste livro dirão que a participação no projeto “Acordo Brasil/Japão” tornou-se uma 
experiência marcante, original, enriquecedora e, sem sombra de dúvida, um imenso apren-
dizado individual e coletivo. E não o dirão por mera formalidade ou “cortesia obrigatória”, 
como se exige em muitas passagens da vida humana em sociedade. Os elogios aos quais 
me refiro têm raízes mais profundas do que a presença a trabalho por alguns dias no País 
do Sol Nascente. Na verdade, eles representam a satisfação com os resultados alcançados 
por um projeto que, além de ousado em sua própria intenção, exigiu de todos nós uma 
imensa carga de trabalho antes que pudéssemos pousar com tranquilidade no aeroporto 
de Narita, nos arredores da imensa Tóquio.

Sim, muito trabalho! Pois não foi fácil para nenhum de nós, “professores especialis-
tas” (nome que “adquirimos”, com todas as honras, ao exercer nossas funções no NEAD), 
atender às obrigações rotineiras da universidade e ministrar, ao longo de um mesmo ano 
letivo, a disciplina de sua responsabilidade em parceria com a instituição acadêmica mais 
longínqua com que a UFMT teve a oportunidade de partilhar projetos de formação edu-
cacional: a Universidade de Tokai, a 60 km de Tóquio.

Ao dizer que “não foi fácil”, não me refiro às dificuldades decorrentes das ações ope-
racionais e administrativas do projeto. Estas, em que pesem os problemas inerentes à di-
mensão da espreitada, seguiram seu curso a bom termo. Refiro-me, sim, à própria comple-
xidade pedagógica que um projeto dessa envergadura exige. Como bem o sabemos, não 
é da nossa prática comum promover a formação universitária para alunos pertencentes a 
uma comunidade brasileira no exterior, ainda mais quando tais alunos, a despeito das dis-
criminações sofridas, encontram-se fortemente ligados ao “país estrangeiro” que os abriga 
por fortes laços étnicos, históricos, culturais e mesmo familiares. Afinal, tratam-se, na sua 
ampla maioria, de “nikkeis decasseguis”70 (em alguns casos, em companhia de cônjuges 
brasileiros “não nipônicos”), imigrantes brasileiros descendentes dos japoneses que vieram 
para o Brasil nas primeiras décadas do século XX e que, por diversos motivos, fizeram a 
viagem de volta de seus ascendentes. Em outras palavras, estamos dialogando com “ja-
poneses que não são mais japoneses”, dito aqui numa alusão popular aproximada sobre 
a situação pessoal e profissional desses brasileiros de olhos puxados e cultura marcante.

Como se pode perceber, trata-se de um projeto em que não há espaço para amado-
rismos primários nem aprendizado técnico e pedagógico de última hora. Somente uma 
instituição acadêmica que já tivesse “gastado sola” na “estrada da educação a distância” 

69 (Professor Adjunto do Instituto de Educação da Universidade Federal do Mato Grosso – IE-UFMT).
70 Na verdade, o termo “decasségui” não se refere precisamente a brasileiros de ascendência nipônica, 

mas sim a “trabalhadores imigrantes” ou “imigrantes de ganho” (ou “sair para trabalhar para se obter 
ganho”, na significação original em japonês). Contudo, no interior da comunidade brasileira no Japão, 
os próprios “nikkeis”, isto é, os descendentes de 3ª ou 4ª geração dos imigrantes japoneses que vieram 
para o Brasil nas primeiras décadas do século XX, se identificam bastante com o termo “dekassegui”.
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poderia se aventurar a levar este desafio adiante e conseguir formar, até o ano de 2013, 
cerca de 250 alunos a 18.000 km da nossa “caliente” Cuiabá. Portanto, ser convidado 
a participar desse projeto significava, no marco histórico do Instituto de Educação e da 
UFMT, dar continuidade ao esforço hercúleo feito pelo NEAD nas duas últimas décadas, 
levado a cabo num imenso e rude Mato Grosso com estradas de pó ou lama conforme a 
estação, quando não em pequenas aeronaves que pousavam escorregadias em pistas de 
terra batida.

Mas não há espaço aqui para recordações de esforços do passado. Deixemo-las, por-
tanto, para outras publicações. O objetivo principal neste artigo é poder contribuir, a partir 
do aprendizado que obtive ao ministrar a disciplina de Geografia no projeto em debate, 
para uma reflexão pontual sobre políticas voltadas à formação superior de docentes com 
os recursos da modalidade a distância. Desse modo, a estrutura do texto divide-se no 
relato sintético das três principais fases que envolveram minha participação no projeto, a 
saber:

 ▶  A fase de elaboração e produção do material impresso da disciplina de Geografia, 
entre o final de 2011 e o 1º semestre de 2012; 

 ▶ A fase de planejamento e organização da plataforma on-line, da correção dos tra-
balhos e da orientação para a execução do estágio e do respectivo relatório ao final da 
disciplina, no segundo semestre de 2012;

 ▶ A fase de contato presencial com os alunos do curso na Universidade de Tokai, na 
penúltima semana de dezembro de 2012;

Vamos a elas!

1. A fase de criação e produção do fascículo da 
disciplina (outubro de 2011 a maio de 2012)

❶ Material Impresso em EaD: técnicas específicas e “sensibilidade de percepção”: 
Quando a professora Kátia Morosov Alonso, coordenadora do curso, me convidou, por 

intermédio das professoras Terezinha Fernandes e Miriam Sewo, em finais de 2011, para 
produzir o fascículo de Geografia na modalidade a distância no curso Brasil/Japão, pensei 
nos desafios que me aguardariam caso eu aceitasse a proposta. Embora o tema fosse de 
minha formação e domínio, o modo como seria aplicado tratava-se, para mim, de algo 
inédito e especial. 

É certo que eu era o professor da disciplina Metodologia do Ensino de Geografia no 
Instituto de Educação havia oito anos, bem como tinha trabalhado em alguns polos do 
NEAD no interior de Mato Grosso, entre os anos de 2002 e 2004. Portanto, no que se refere 
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à experiência no assunto, eu tinha todas as condições para atender ao pedido. A questão, 
porém, era a natureza e a peculiaridade do projeto.

Antes de tudo, tratar-se-ia da produção de um material impresso em EaD para alunos 
“duplamente distantes”. Em primeiro lugar, distantes literalmente em milhares de quilô-
metros do Brasil. Em segundo, distantes da nossa realidade cultural, social e educacional, 
muitos dos quais há mais de duas décadas fora do país e com a idade média por volta dos 
trinta aos quarenta anos (nada contra a idade em si; apenas exponho esta particularidade 
para compará-la à média com a qual nós, professores brasileiros de ensino superior, esta-
mos acostumados a trabalhar na graduação diurna, ou seja, na sua ampla maioria, jovens 
na faixa etária de até 25 anos).

Mas aluno é aluno, como professor é professor, não importa a forma, o lugar ou as 
condições adversas que se apresentam. Assim, munido desses princípios, dei início em 
outubro de 2011 à produção final dos textos que só se concluiria seis meses depois, incluí-
das aí as etapas de aprovação do corpo central do fascículo e a minuciosa revisão final da 
Editora Entrelinhas (nativa de Cuiabá e Mato Grosso), parceira competente e solidária ao 
longo de todo o processo.

Da parte da coordenação do NEAD, não me foi imposto inicialmente nenhum limite 
de páginas nem de ilustrações. Pediram-me, apenas, que seguisse “o bom-senso”. Já 
tinham lido parte dos originais e sugeriram algumas modificações, mas concordaram 
com as diretrizes adotadas nos textos. A principal delas foi a aprovação da linha geral 
que caracterizava a obra, ou seja: primeiro, reforçar a explicação do percurso histórico da 
geografia como ciência, mostrando o foco do seu objeto de estudo e dos conceitos que a 
balizam e a distinguem das demais ciências sociais; segundo, debater a especificidade dos 
métodos e dos processos de ensino da disciplina na prática rotineira de sala de aula, isto 
é, da geografia escolar.

Por que essa ordem? Simplesmente porque, como era de comum acordo entre nós, 
não se pode “irrigar o jardim se não há água na caixa”. Em palavras mais acadêmicas, não 
se pode ensinar os métodos de ensino de uma disciplina partindo inicialmente das suas 
práticas de sala de aula, mas sim fortalecendo os pressupostos teóricos que a embasam e 
a justificam como disciplina escolar. Uma vez completada essa fase, aí sim, volta-se com 
prioridade aos métodos e práticas de ensino para que não se perca o objetivo central de 
uma pedagogia transformadora.

Tal ordenamento tinha a intenção de desviar-se da rotineira pressão que, por muitas 
vezes, contamina exageradamente alguns modelos de curso na área da educação, ou seja, 
a “prática pela prática”. Ao mesmo tempo, almejávamos também evitar algumas posturas 
acadêmicas que enfatizam o “teórico pelo teórico”, o que acaba por transformar reflexões 
interessantes em ações amorfas e desprovidas de utilidade. Como nos dizia mestre |Paulo 
Freire, “prática sem teoria é ativismo irrefletido; teoria sem ação é reflexão estéril”.

Decidido isto, conversamos a respeito de mais alguns possíveis caminhos a seguir e, 
para a minha satisfação, recebi o “sinal verde” para “tocar a obra” como achasse melhor. 
Foi, sem dúvida, por parte da coordenação do NEAD, especialmente da coordenação, uma 
atitude de confiança para com o meu trabalho nesta instituição. Tal fato me proporcionou 
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energia e disposição para o término do fascículo, visto que eu não dispunha de tempo 
exclusivo para a publicação, mas, como toda a equipe ligada ao projeto, teria que dividi-lo 
com os demais afazeres no âmbito da instituição.

Igualmente importantes foram as conversas com o professor Cristiano Maciel71 (a quem 
sou eternamente grato), em dezembro de 2011, o qual me informou sobre o cumprimento 
de algumas normas indispensáveis a serem seguidas na produção e desenvolvimento de 
materiais impressos em EaD. Dentre elas, três resultaram em reflexões fundamentais 
para o meu aprendizado, sob as quais desenvolvi as diretrizes que embasaram a produção 
global do fascículo, quais sejam:

A lembrança, sempre presente, de que o aluno na modalidade em EaD, mesmo que 
frequente grupos ou coletivos de estudo, depende exclusivamente de si mesmo para con-
cluir o sua formação superior. Em suma, temos que imaginá-lo em sua casa, como alguém 
que estuda sozinho, organiza o seu próprio tempo de dedicação às leituras e trabalhos do 
curso, na maioria das vezes depois de um dia inteiro (ou de uma noite inteira) de trabalho 
e do tempo dispensado ao cuidado com os seus dependentes familiares, além de sacrificar 
o sagrado descanso nos finais de semana e feriados. Em suma, para os alunos de EaD, o 
“cansaço”, no sentido substantivo e adjetivo do termo, é o “fantasma” que vem assombrá-
-los toda vez em que se veem diante das exigências a serem seguidas. Poderíamos dizer 
que tal “fantasma” também assombra da mesma forma os alunos do ensino presencial, 
ou até mais intensamente, pelo fato de serem obrigados a se deslocar para outro espaço 
de estudo que não é a sua casa. Porém, pode-se rebater que a convivência diária com os 
demais membros da turma talvez amenize, conforme o temperamento de cada um, parte 
deste cansaço, precisamente em função do caráter social e coletivo do ser humano.

Como se verifica, o aluno em EaD tem que aprender não “apenas” os conteúdos que 
lhe são ministrados (os quais, dada a extensão de cada disciplina, não têm nada de “ape-
nas”), mas, sobretudo, aprender a exercer sua autonomia em proveito de si próprio, tarefa 
árdua que exige enfrentamento constante aos momentos de interrupção dos estudos, tais 
como as distrações corriqueiras, as obrigações familiares, sociais, profissionais e mesmo de 
limitação física pessoal. Some-se tudo isso ao caso específico dos alunos do curso, ou seja, 
imigrantes que geralmente exercem ou exerceram tarefas pesadas no Japão, sujeitos a 
longas jornadas de trabalho e com direitos trabalhistas mais restritos quando comparados 
aos trabalhadores japoneses. 

Nesse sentido, a melhor maneira de atender às exigências específicas do projeto era 
“inverter”, no sentido prático e pedagógico do termo, o percurso que geralmente fazemos 

71 Cristiano Maciel é coordenador de programas e projetos da Secretaria de Tecnologia da Informação 
(STI) da UFMT. Não poderia deixar de agradecer também aos autores dos fascículos anteriores do NEAD 
da disciplina de geografia, em especial Maynara Oliveira, Maria Sirley dos Santos e Maria Regina Viana 
Pannuti. Da mesma forma, estendo meus agradecimentos ao professor Oreste Pretti, que, além de me 
acompanhar nas minhas primeiras atuações em EAD quando iniciei minha carreira na UFMT, em maio 
de 2002, contribuiu sobremaneira para minha produção com a sua obra “Produção de material Didático 
Impresso: Orientações Técnicas e Pedagógicas” (EdUFMT, 2011). 
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na organização didática e curricular que antecede as nossas aulas na modalidade presen-
cial. Como bem o aponta Preti (2011), 

Em nossa prática docente, no início do ano ou da oferta de nova disciplina, ge-
ralmente começamos definindo os temas a serem desenvolvidos em sala de 
aula (conteúdo, ementas), preparamos ou selecionamos textos para cada tema 
e redigimos os objetivos. O plano de ensino está pronto. Mais tarde, elabora-
mos as atividades de avaliação, não é?
Queremos propor-lhe um desafio.
Experimente fazer outro caminho. Defina os objetivos e elabore atividades de 
aprendizagem com os respectivos comentários às possíveis respostas que o es-
tudante poderá dar. Somente depois defina as unidades temáticas e comece a 
redigir o texto desenvolvendo o conteúdo que possibilite ao estudante realizar 
as atividades propostas. (PRETI, 2011, p. 55)

Assim, com base nas intenções projetadas, a elaboração do fascículo tinha o desafio de 
produzir um material que contemplasse todas as varáveis da disciplina exigidas nas licen-
ciaturas presenciais da UFMT, mas que também atendesse às necessidades específicas em 
EaD por meio de uma linguagem clara, que incentivasse a leitura e, por conseguinte, que 
fosse acompanhada de ilustrações intrinsecamente ligadas ao conteúdo básico da obra.

❷ A produção dos primeiros quatro capítulos:
Postas as diretrizes em prática, optei, como recomendavam as orientações de material 

impresso desta natureza (PRETI, 2011), por textos com parágrafos mais curtos, entre sete 
e nove linhas, ultrapassando esta marca somente quando houvesse absoluta necessidade:

Escrever o texto final implica que não vai escrever em demasia. Tudo que você 
precisa fazer é escrever o suficiente para chegar à primeira atividade de apren-
dizagem. Depois, escreve um pouco mais para chegar à atividade seguinte e 
assim por diante. Os parágrafos do texto se tornam uma espécie de “ponte”, os 
quais levam de uma atividade à seguinte. (CORDERO, 1999, apud PRETI, 2011, 

p. 55)

A equipe da editora achou por bem dividir os textos do fascículo em duas colunas por 
página, recomendação esta aconselhada por muitos especialistas em EaD, pois, além de 
“encurtar”, no bom sentido do termo, a extensão final do material impresso, facilita a 
leitura do aluno que estuda sozinho em razão da melhor distribuição gráfica/visual. Ao 
final, o material chegou ao total de 130 páginas, já inclusas a apresentação e as referências 
bibliográficas, o que ainda assim representa uma carga de leitura considerável para uma 
disciplina curricular de oferta semestral, principalmente se levarmos em consideração as 
leituras complementares recomendadas no Guia Didático. 
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A editora também sugeriu outras técnicas de imagem muito importantes na assimila-
ção dos conteúdos em EaD, tais como grafar, na forma de “marca texto” em amarelo, as 
principais definições da disciplina e demais expoentes humanos da história da geografia. 
Quando vi o resultado destas marcações no esboço final, aprovei-as de imediato, uma 
vez que auxiliavam o leitor a se localizar com maior precisão diante da extensão dos fatos 
históricos e das referências conceituais presentes no fascículo.

Outro aspecto importante foi o ordenamento das figuras impressas (165 ao todo), 
necessidade vital em se tratando de uma obra referente ao espaço geográfico. Além do 
trabalho exaustivo de consulta, seleção e impressão (tudo de acordo com o máximo rigor 
legal quanto ao uso e utilização de imagens), elas demandaram o esforço de elaborar “um 
novo texto dentro do texto” em razão do método pelo qual optei para demonstrá-las. 
Ao invés de me concentrar somente nas legendas de explicação correspondentes a cada 
figura, procurei fazer com que os textos se “incorporassem”, por assim dizer, ao sentido 
da leitura dos parágrafos antecedentes, de modo a evitar a “quebra” de raciocínio em 
relação ao tema debatido. É lógico que, diante da presença de 165 figuras selecionadas, 
tal metodologia nem sempre se mostrou possível, mas tal esforço caminhou sempre na 
direção planejada.

Escolhidas as linhas gerais da produção do fascículo, dividi o conteúdo do texto em 
duas partes centrais, subdivididas em seis capítulos. A primeira parte, com quatro capí-
tulos, voltou-se à apresentação da geografia como “ciência” e “disciplina escolar”. Para 
tanto, enfatizei nestes capítulos a demonstração dos dois períodos históricos considerados 
básicos pelos historiadores da geografia, a saber: aquele em que a disciplina é considerada 
apenas como um “ramo do conhecimento humano”, na Antiguidade e Idade Média, e o 
período em que ela se consolida como “ciência moderna com status acadêmico e reconhe-
cimento público”, já em fins do século XVIII e início do XIX.

Também adicionei aos quatro capítulos duas “seções extras”, conhecidas nas publi-
cações do NEAD como a coluna “Para Saber Mais”. Estas consistem em seções anexas 
aos textos básicos, nas quais se complementam os temas trabalhados de forma pontual 
e didática. A primeira dessas seções ficou reservada às ilustrações de mapas da Anti-
guidade e da observação da importância que os filósofos e matemáticos dessa época 
exerceram no desenvolvimento da geografia. Já a segunda assumiu um relevo especial 
na publicação, uma vez que foi especialmente direcionada à principal especificidade do 
curso, qual seja, os alunos residentes no Japão. Desse modo, abriu-se praticamente um 
novo capítulo, no qual trabalhei as possíveis formas que a mais contemporânea das “es-
colas geográficas”, a Geografia Crítica, poderia se utilizar numa breve comparação “es-
pacial/geográfica” entre o Brasil e o Japão. Concentrei-me, portanto, em demonstrar os 
equívocos que as concepções conservadoras, tanto políticas como geográficas, cometem 
ao fazer tal comparação.

Assim, se de um lado enfatizei a fantástica capacidade de trabalho do povo japonês 
– através de temas atuais, como a recuperação do país depois do tsunami que atingiu o 
Japão em março de 2011 –, do outro demonstrei o esforço do desenvolvimento social e 
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econômico brasileiro nas duas últimas décadas. Sem dissimular nossas graves desigual-
dades sociais, mas sim debatendo-as sobre bases empíricas mais atualizadas, procurei 
distanciar-me do velho estereótipo que usualmente se estabelece entre os dois países, ou 
seja, a “pequena e povoada nação”, mas “rica desenvolvida”, e o “vasto país continental”, 
porém “atrasado e subdesenvolvido”.

Concluído o enfoque teórico e histórico da geografia, apliquei, ao final da primeira 
parte do fascículo, uma série de exercícios sobre os temas trabalhados, mas evitando que 
estes se transformassem em simples atividades de memorização. Neste momento, me vi 
mais uma vez diante da “eterna dualidade” entre os métodos “tradicionais” e as alternati-
vas “críticas reformadoras”. Inicialmente, nossa intenção era resgatar, talvez até de forma 
polêmica (admitimos), o “lado saudável” dos tradicionais “estudos dirigidos”, tão presentes 
(como por vezes tão enfadonhos), nos livros didáticos do passado. “Lado saudável” signifi-
ca dizer que não imaginava aplicá-los tal como aquelas publicações, mas, se possível, por 
meio de novos enfoques prático-metodológicos.

O resultado foi que acabei por exigir dos alunos que respondessem, sim, aos “questio-
nários sobre a matéria” ao término da primeira parte do fascículo, concentrados no “clás-
sico debate” da influência do clima e do relevo na formação histórica e sociocultural das 
civilizações (numa ótica não determinista e sim reflexiva). Em contrapartida, pedi que eles 
identificassem trechos de quatro textos clássicos do pensamento geográfico (mostrados 
no exercício, mas não nos textos anteriores) e os relacionassem com alguns dos principais 
autores debatidos ao longo dos primeiros quatro capítulos (na verdade, que os “descobris-
sem”). Portanto, não se trata de “decorar” a linha de pensamento de cada autor, mas de 
adquirir a capacidade de identificação textual autônoma e coerente. 

❸ A elaboração dos dois capítulos finais do fascículo:
A segunda parte dos fascículos voltou-se inteiramente à prática do ensino de geografia 

na Educação Infantil e nas séries iniciais. Compõem-na os dois capítulos restantes, 5 e 6.
O capítulo 5 concentra-se na definição de 25 conceitos básicos usualmente trabalhados 

na prática da sala de aula da disciplina. Foi, sem dúvida, uma parte que me exigiu grande 
preocupação. De um lado, procurava evitar que a listagem de conceitos se transformasse 
em mera peça de “memorização geográfica”, extenuante e cansativa para alunos volta-
dos à formação em Pedagogia. Do outro, não tinha como fugir das definições propostas, 
uma vez que um dos principais problemas do atual ensino de geografia encontra-se na 
fraca identidade da disciplina perante as demais (problemas estes apontados por mim no 
primeiro capítulo do fascículo).

Como, então, proceder? O caminho encontrado foi mostrar a essência de cada con-
ceito geográfico num primeiro plano e, posteriormente, relacioná-los aos exemplos reais 
no espaço que se adequavam à explicação adotada, recorrendo para tanto a diversas 
ilustrações legendadas. Com isso, e alertando sempre aos alunos que não era necessária 
a “memorização mecânica” dos conceitos, mas a “compreensão aplicada destes”, creio 
que consegui amenizar o impacto da exposição da temática, ainda que, admito, um pouco 
distante da “forma ideal” inicialmente sonhada.
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Já o capítulo 6, voltado unicamente ao debate da percepção do espaço social nas pri-
meiras fases do desenvolvimento da criança, custou-me menos preocupações. Em razão 
da minha experiência em sala de aula nos mais diversos níveis de ensino, fiquei mais à 
vontade para fazê-lo. Assim, concentrei-me em demonstrar tais percepções à luz da teoria 
do “sujeito epistêmico”, de Jean Piaget, bem como dos postulados básicos da “zona de 
desenvolvimento proximal”, de Lev Semionovch Vygotsky, ambos autores conhecidos, 
ao menos de forma elementar, dos estudantes dos cursos de Pedagogia. Nesse ponto, fiz 
questão de priorizar, depois de pesquisa qualificada, citações que contivessem passagens 
originais dessas obras, e não “reflexões de segunda e terceira mão”, como é de hábito 
comum em muitos cursos de graduação e formação continuada de professores.

Por fim, no esforço de clarear mais ainda as propostas didáticas do capítulo, acrescen-
tei, ao lado da exposição dessas teorias, um conjunto de explicações conceituais por meio 
de diversos desenhos, figuras, histórias em quadrinhos e variados mapas e símbolos para 
demonstrar as possibilidades de práticas inovadoras no ensino da geografia. Posterior-
mente, adicionei ao texto, já nas últimas páginas do capítulo 6, um “quadro programático” 
contendo os principais conteúdos da disciplina nas quatro primeiras séries iniciais. Com 
base em várias consultas bibliográficas (notadamente em Antunes, Menandro e Paganelli, 
1999), esforcei-me em apresentar uma proposta que, além de auxiliar o futuro (ou atual) 
professor na organização do planejamento curricular da geografia nesta fase, possa se 
constituir num instrumental prático no trabalho da disciplina em sala de aula.

2. A fase de oferta da disciplina na plataforma 
on-line	(julho/novembro	de	2012)

Distribuídos os fascículos, ainda recém-saídos da gráfica, para os nossos conterrâneos 
do outro lado da esfera do globo – como se diz em geografia, em “pontos antípodas”, isto 
é, localizados em hemisférios opostos tanto em relação à latitude como à longitude –, 
parte-se para mais uma fase também carregada de intenso trabalho. Trata-se, principal-
mente, da preparação para a oferta da disciplina aos alunos na plataforma on-line dali a 
seis semanas. Apesar de todo o apoio institucional e material a mim oferecido, a sensação 
que me tomava era a de que eu participava da construção de uma barragem prestes a 
receber uma enorme carga d’água dali a alguns dias.

A começar, é nesta fase que recebemos – eu e as valiosas e indispensáveis colabo-
radoras nessa jornada, professoras Maynara Oliveira e Meire Rose – os 16 orientadores 
pertencentes ao curso, sem os quais nossos cursos a distância não se viabilizariam. Ao 
longo de cinco dias, debate-se intensivamente sobre todos os conteúdos levantados no 
fascículo para que não haja dúvida quanto aos objetivos da disciplina. Além disso, discu-
tem-se também nesta fase as diretrizes de avaliação que serão cobradas dos alunos ao 
longo das unidades trabalhadas. Para tanto, é necessária a produção antecipada do Guia 
Didático do aluno, instrumento fundamental da plataforma e que organiza todo o trabalho 
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da disciplina. Após esta jornada preparatória, abre-se finalmente o “dique da represa”: a 
plataforma on-line da disciplina é oferecida aos alunos e começa-se o trabalho pedagógico 
dos conteúdos e do processo de atividades e avaliação, supervisionado simultaneamente 
pelos orientadores pedagógicos e por nós, professores especialistas.

Nesse sentido, creio que um breve comentário sobre a produção do Guia Didático, bem 
como uma breve reflexão sobre a metodologia adotada no encontro com os orientadores 
e no atendimento on-line aos alunos, seja de boa contribuição para o debate na EaD. Para 
facilitar a exposição do trabalho realizado, faremos nossas reflexões em forma de tópicos.

❶ Foco no fascículo:
A primeira condição para o bom desempenho da disciplina na fase da plataforma on-

-line é a elaboração de um Guia Didático que seja produtivo na perspectiva do aprendizado 
dos conteúdos adotados, isto é, perfeitamente sincronizado com as unidades expostas no 
fascículo. Em outras palavras, cada proposta de atividade contida no Guia Didático deve 
ter o suporte teórico correspondente no fascículo, ainda que se peça, eventualmente ou 
em todas as unidades, atividades complementares que exigirão do aluno a busca de te-
mas em outras fontes de consulta, tais como bibliotecas, jornais, revistas e internet. Com 
isso, diminui-se a possibilidade de fragmentação dos trabalhos, bem como a dissolução 
do “fio temático condutor” tão necessário à coordenação dos sujeitos envolvidos em EaD 
(alunos, orientadores e professores especialistas). Por outro lado, o foco permanente no 
fascículo também ajuda a combater, na medida do possível, o uso abusivo e indiscriminado 
das consultas e cópias da internet, verdadeiro fantasma não só na modalidade a distância 
como também no ensino presencial.

❷ Ensino a distância não se distancia do aluno: 
A organização das atividades propostas é a “razão de ser” do Guia Didático, mas não 

a única. Afinal, mais do que sua função centralizadora dos objetivos do planejamento, ele 
também é responsável por estimular e atrair o aluno da EaD para o estudo da disciplina. 
Há que se lembrar, mesmo sendo óbvio e repetitivo dizê-lo, que não há a presença da 
figura humana do professor em sala nesta modalidade de ensino. Consequentemente, 
diminuem as possibilidades do uso de técnicas diretas de diálogo interpessoal, o que faz 
com que o Guia Didático, ao lado do trabalho de assistência direta dos orientadores e 
dos professores especialistas, torne-se de fato o substituto concreto da clássica presença 
do professor em sala de aula. Sua “linguagem”, portanto, deve ser absolutamente clara, 
direta, sem vícios acadêmicos ou formalismos hierárquicos que venham a gerar “barreiras 
naturais” entre o professor e o aluno. Recorrendo-se aqui a uma dialética usual, o ensino 
a distância, exatamente por ser a distância, requer esforço ainda maior de proximidade 
entre os coordenadores da disciplina e os alunos do curso.

Nesse sentido, nada mais equivocado do que antigas “premissas” que insistem em 
afirmar que, na metodologia da EaD o aluno “se vira para estudar”, e desse modo caberia 
a ele a responsabilidade única pelo sucesso do seu curso. Na verdade, ainda que a “autono-
mia responsável” seja a postura pedagógica mais importante do aluno que opta por essa 
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modalidade, ela jamais pode ser descolada do “sentimento de partilha” que deve guiar de 
forma permanente a relação entre os sujeitos envolvidos na EaD. 

❸ Exerça sua responsabilidade e função de professor especialista, mas abra-se de 
forma franca e sincera às sugestões e críticas dos orientadores:

É preciso ser exigente em relação aos orientadores no que tange ao domínio dos 
conteúdos que serão trabalhados na disciplina, sem dúvida. Não se pode atingir um bom 
nível de atendimento on-line se o conhecimento deles sobre os assunto é similar ao do 
aluno do curso. Portanto, a leitura integral do fascículo por parte dos orientadores na fase 
que antecede os encontros de capacitação – ou, ao menos, ao longo desta – é condição 
fundamental para o êxito da jornada.

Por outro lado, deve-se prestar todo o apoio e solidariedade possível a estes valorosos 
educadores, os quais se constituem, como já o dissemos, na “espinha dorsal” de todas 
as atividades-fim do curso. Em primeiro lugar, há que se compreender suas dificuldades 
reais, visto que se defrontam a cada etapa do curso com disciplinas diferentes da sua área 
de formação profissional. Como proposta de atenuação deste problema, creio que o pro-
fessor especialista deve, sim, “dar aulas” aos orientadores na fase de capacitação sobre 
os conteúdos centrais contidos no fascículo (logicamente que de forma diferenciada dos 
cursos de graduação e pós-graduação), inclusive com atividades de campo fora do âmbito 
da universidade, como o fizemos nos dois últimos dias dos encontros preparatórios (aliás, 
muito bem coordenadas e orientadas pelas professoras Maynara Oliveira e Meire Rose).

Sob esta ótica, trabalhamos sempre na perspectiva de que orientador não é “su-
bordinado” ao especialista, mas “parceiro de ombros e armas” no desafio de se educar 
a distância. Pra tanto, deve-se ouvir atentamente suas críticas e sugestões quanto ao 
planejamento global da disciplina, notadamente sobre as propostas que visam imprimir 
algumas modificações no Guia Didático antes mesmo de sua apresentação aos alunos. 
Afinal, são eles que permanecem em contato direto com o “corpo discente” (ainda que 
virtual) por muito mais tempo do que nós, o que os leva a conhecer melhor as necessida-
des mais imediatas e específicas de cada aluno. Como resultado, foram implementadas 
alterações substantivas na minha proposta original do Guia Didático após os encontros de 
capacitação. Verificou-se que havia superposição de propostas de atividades, bem como 
tarefas inadequadas diante da disponibilidade de tempo, as quais procuramos corrigir por 
meio de fusões ou complementações necessárias.

❹ O Estágio Supervisionado: confiança, sensibilidade e paciência na correção dos 
relatórios:

A orientação do estágio de disciplinas na modalidade a distância exige alguns cuida-
dos e ações de natureza específica, obviamente, ainda mais na especificidade do projeto 
Acordo Brasil/Japão. No entanto, todos os cuidados foram tomados pela direção do NEAD 
na organização e encaminhamento dessa fase crucial do curso, particularmente pela 
coordenação nos períodos em que esteve pessoalmente no Japão tratando dos acertos 
do convênio com a Universidade de Tokai.
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A principal diferença das atividades de estágio deste projeto (no caso, do Acordo Brasil/
Japão, e não necessariamente da modalidade a distância em si) é a de que a presença do 
acadêmico na escola não se dá apenas nos dois últimos semestres do curso de Pedagogia 
(como ocorre atualmente nas turmas presenciais do Instituto de Educação), mas sim ao 
longo do término de cada bloco disciplinar, geralmente de duas a três. No caso da geogra-
fia, estávamos acompanhados pelas disciplinas de Ciência e História. Embora esta parti-
cularidade não signifique mudanças radicais quanto a orientações ou mesmo à prática de 
estágio em relação ao ensino presencial – uma vez que tal procedimento também poderia 
ser adotado nesta modalidade – ela apresenta maior viabilidade no cenário específico do 
projeto, visto que permite maior controle e acompanhamento do aluno em função da 
presença de um número menor de disciplinas trabalhadas.

Ajudou-nos a reforçar a confiança de coordenar um estágio a distância em escolas 
brasileiras no Japão – ou mesmo em escolas públicas do próprio país – a seriedade da 
sociedade, dos profissionais e do Estado japonês quanto à educação. Dificilmente um 
“arranjo artificial” seria tolerado por qualquer um desses partícipes, o que contribuiu para 
elevar a responsabilidade dos cursistas quanto ao cumprimento das suas obrigações nesta 
trabalhosa e delicada fase das atividades pedagógicas do projeto. 

Como resultado, o estágio supervisionado torna-se a fase que cobra mais tempo e 
dedicação de orientadores e especialistas. Em razão das determinações por nós mesmos 
solicitadas na orientação dos projetos e execução dos relatórios, os textos a mim enviados 
eram, quase todos, bastante extensos, ainda que insistíssemos, eu e toda a equipe, para 
que o aspecto qualitativo predominasse sobre o quantitativo. Não diria, contudo, que o 
primeiro aspecto não foi alcançado pelo conjunto majoritário dos alunos. O mais correto 
talvez seja admitir que se alcançou um grau qualitativo satisfatório por meio de um grande 
esforço quantitativo, o que, reconheçamos, faz parte da maioria das nossas experiências 
educacionais. Por outro lado, há que se reconhecer que, dada a legítima preocupação dos 
alunos em explicitar para nós, do “outro lado do mundo”, o contexto das escolas em que 
trabalharam, fica difícil para eles aliarem capacidade de síntese às exigências solicitadas, 
seja em razão do contexto educacional que lhes serviu de estágio, seja em razão da pouca 
experiência acumulada nesta prática de relatório.

Assim, se adquiri certa eficiência na orientação e acompanhamento do estágio do-
cente em função da própria experiência profissional (ou seja, na elaboração do projeto 
de estágio), confesso que ainda não encontrei uma metodologia mais adequada para a 
otimização da correção dos relatórios finais, desafio este que não se resume às questões 
da EaD, mas que também atinge os meus alunos dos cursos presenciais. Penso que, entre 
tantas alternativas, parte da solução poderia estar num “resgate autêntico” da velha e boa 
“interdisciplinaridade”, isto é, na preparação do aluno para o preenchimento de relatórios 
já a partir do primeiro semestre dos cursos, porém de forma integrada a todas as disciplinas 
para não sobrecarregar desnecessariamente tanto alunos como professores. (Mas isso já 
é assunto para outra pesquisa).
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❺ Prepare-se com esmero para as videoconferências:
Ao conversar com os alunos na fase presencial no Japão, praticamente todos foram 

unânimes em afirmar que, ao lado dos exemplos ilustrados do fascículo, as videoconfe-
rências da disciplina foram de fundamental importância para a compreensão global dos 
conteúdos trabalhados. Atribuo esse reconhecimento não apenas ao fato de que eu já 
possuía certa experiência nesta atividade, mas sim à elaboração antecipada do roteiro de 
exposição, baseado exatamente na divisão dos capítulos do fascículo.

Portanto, antes de entrar no estúdio, tenha já em mãos o tempo cronometrado e os 
assuntos a serem debatidos, de preferência com um ensaio antecipado em casa feito em 
tempo real. Dê prioridade a um roteiro enxuto e que necessite, no máximo, de 20 a 30 
minutos de exposição para cada de 60 ou 90 minutos de videoconferência (portanto, cerca 
de 1/3 a 1/4 do tempo total). Concentre o foco da exposição nas “grandes narrativas”, com 
poucos tópicos de desdobramento. Retorne aos detalhes ou complementos importantes 
somente na fase das respostas aos questionamentos dos alunos (desde que esse comple-
mento coincida com a natureza das perguntas, obviamente).

No mais, vista-se bem e de “forma adequada”, isto é, de preferência “um tom acima” 
do que costumamos usar no ensino presencial (a televisão é sempre mais ingrata com a 
nossa imagem do que pessoalmente). Faça o esforço de permanecer relaxado diante do 
vídeo, principalmente no olhar e na expressão facial, já que na tela não há como recorrer 
à comunicação corporal nos moldes do ensino presencial. Por último (na verdade, em 
primeiro lugar), olhe sempre diretamente para a câmera, exceto nas breves consultas ao 
roteiro ou quando precisa realizar alguma leitura (e se a fizer, seja breve, pois na televisão 
este é um ato extremamente cansativo para o receptor). Não “se esconda” do espectador, 
olhando excessivamente para baixo ou para os lados, senão ele também se “esconderá” 
de você. Portanto, sorria com naturalidade e certa frequência; mantenha o tom de voz 
tal como uma conversa normal em sala de aula, tanto na exposição do tema como no 
esclarecimento das perguntas dos alunos, evitando assim impostações forçadas ou exa-
geradamente ensaiadas.

❻ Por fim, não deixe, em hipótese alguma, aluno sem resposta na plataforma, o que 
exige um planejamento prévio dos especialistas diante das demandas do curso: 

Imagine a seguinte situação: um aluno no curso presencial faz uma pergunta sobre a 
matéria ao professor e este, estático, fica olhando para o aluno sem nada responder por 
vontade própria. Situação extremamente constrangedora, não? Pois é este o sentimento 
de um aluno em EaD quando o professor especialista não responde a uma explicação soli-
citada diretamente a ele na plataforma. Por conseguinte, tal regra estende-se ao orienta-
dor quando nos pede apoio ao esclarecimento de dúvidas dos alunos. Pode-se até atrasar 
algumas respostas em função do acúmulo de obrigações externas ou mesmo do próprio 
curso (como os relatórios de estágio, geralmente bastantes extensos); mas, repetimos, 
jamais deixe lacunas em aberto. Portanto, desdobre-se em organizar o tempo necessário 
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para atender a todos os que o procuram, o que naturalmente exige de cada equipe de 
especialistas maior responsabilidade antes mesmo de aceitar a participação em projetos 
na modalidade a distância.

3. O momento do encontro presencial 
do curso no Japão

A Impressões gerais do país: choque comparativo e revisão de conceitos arraigados:
Desembarcar numa nação plenamente desenvolvida sempre causa enorme impacto 

aos olhos e à consciência de qualquer visitante oriundo de países subdesenvolvidos ou 
emergentes. A forma de absorvê-lo, porém, depende do posicionamento político e da 
compreensão histórica de cada um. Na perspectiva da ortodoxia conservadora, por exem-
plo, tende-se a exaltar esse choque à custa da desvalorização de suas próprias origens e 
cultura. No polo oposto, tende-se a concordar com a clássica visão “terceiro-mundista” da 
segunda metade do século XX, isto é, julga-se aquele bem-estar como fruto da exploração 
das “nações periféricas” e que, sem ela, tal cenário jamais existiria. Há também a terceira 
posição, já bastante difundida e calcada na perspectiva socioambiental, que acredita não 
ser mais possível alcançar tal nível de desenvolvimento nos países emergentes, seja em 
razão do elevado custo ecológico planetário, seja pelo sacrifício que acarretaria nas rela-
ções afetivas e pessoais, estas muito mais calorosas nas nações periféricas do que na “fria 
riqueza” do primeiro mundo.

Quanto a mim, creio que, descartando-se logo de início a primeira posição, as duas 
opções seguintes não atendem mais à complexidade da questão, mesmo que carreguem 
nas suas essências parcelas significativas da verdade. Digo isto porque não há como fugir 
do “impacto estrutural” inicialmente citado. No caso do Japão – e a inevitável comparação 
com a nossa dura desigualdade e os incontáveis problemas em infraestrutura –, o choque 
entre as diferenças assume colorações ainda mais fortes.

A começar pela limpeza impressionante das ruas, mantida praticamente sem “garis” 
ou excessivo número de lixeiras nas áreas públicas, mas sim pelo trabalho voluntário e a 
disciplina do povo em geral, principalmente via destinação seletiva dos resíduos. Em se-
guida, presenciar o fantástico e eficiente sistema ferroviário de transporte público urbano 
e interurbano, ou as ruas e vias rodoviárias, quaisquer que sejam, impecavelmente asfal-
tadas e sinalizadas. Completa a impressão positiva a qualidade do setor de serviços em 
geral; o bom gosto na arquitetura das cidades e mesmo dos bairros e casas mais simples; 
a disciplina educadíssima do tráfego urbano (veículos e pedestres) e o baixo índice de vio-
lência social, visto que se pode andar com tranquilidade pelas ruas, estações e parques a 
qualquer hora do dia e da noite. Enfim, não há como deixar de admirar-se com a tenacidade 
dos japoneses pelo fato de que tudo isto se concentra num arquipélago de 370.000 km² 
(sendo 70% do território montanhoso), 126 milhões de habitantes e assolado constante-
mente por furacões e terremotos.
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Frente a este cenário, tomavam-me de assalto as mesmas inquietações que provoca-
ram toda uma geração de marxistas que aflorou, nas décadas de 1960 e 70, nas nações 
modernas de capitalismo avançado. Ainda que estejamos, atualmente, diante de mais 
uma crise a balançar as estruturas do capitalismo global – e o Japão não foge à regra, 
dada a estagnação de sua economia há praticamente duas décadas –, é de se constatar 
que as tendências históricas apontadas por Marx, particularmente a “profética” visão da 
“pauperização e homogeneização da classe trabalhadora”, não se aplicam mais à realida-
de destes países, notadamente à do Japão. Assim, mesmo que treze dias seja um prazo 
absolutamente insuficiente para extrairmos as complexidades mais pertinentes de qual-
quer nação, ele nos permitiu comprovar a atualidade das preocupações daquela geração 
que, resgatando as análises mais elaboradas dos principais nomes da Escola de Frankfurt, 
chegava à conclusão de que

[...] desenvolvimento das forças produtivas, da técnica e da ciência foi colossal 
desde meados do século XIX, mas não acarretou conflitos estruturais com as re-
lações de produção. Em vez disto, a ciência e a técnica se tornaram instrumen-
tos privilegiados de dominação. Por fim, toda a consciência crítica se vê acuada 
diante da fabricação consciente de ideologias, a qual Adorno identificou com o 
conceito de “indústria cultural”. (REPPA, 2012, p. 43)

Também há que se levar em conta a particularidade histórica e cultural do Japão, 
marcada pelo “caráter coletivista” do comportamento geral da sociedade, claramente 
verificado em cada passo que se dê pelas cidades do país. O sentido de comunidade 
e de responsabilidade coletiva é tão arraigado que se torna difícil “aplicar”, no sentido 
clássico do termo, as tradicionais definições de “sociedade capitalista” ou de “economia 
de mercado”72. Além de determinar comportamentos éticos e estéticos, sejam públicos 
ou privados (comprovados pela educação solícita e extremamente eficiente dos japone-
ses para conosco em praticamente todos os momentos que lá estivemos), este caráter 
estende-se notoriamente a um dos sistemas mais comentados no mundo em função da 
sua qualidade e rigor profissional: o sistema educacional japonês e a postura filosófica de 
seus professores.

Num belo estudo comparativo “pedagógico-cultural” entre a Educação Infantil japo-
nesa, a norte-americana e a chinesa, Tobin, Wu e Davidson (2008) trazem-nos um retrato 
profundo do “espírito nacional coletivista” do Japão na visão ético-profissional dos educa-

72 É de se citar o fato que de que me foi possível presenciar, ainda que de forma pontual nos arrozais plan-
tados nos arredores de Ebina (cidade em que fiquei hospedado inicialmente, a 60 km de Tóquio), o que 
AZNAR (1995) denominou de “dupla economia japonesa”, ou seja, a coabitação de setores altamente 
produtivos e expostos à competitividade ao lado de setores “contra-produtivos” nos serviços internos 
e na agricultura: “funcionamos como uma dupla economia”, explica Haruo Shimada, professor da Uni-
versidade de Keio, “um setor eficaz muito automatizado, que exporta muito, e um setor “ineficaz”, que 
emprega enormemente mão de obra” (AZNAR, 1995:69).
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dores desta modalidade, ainda que de forma diferenciada da compreensão ocidental de 
igualdade e não necessariamente socialista:

Em seu livro “Education and Equality in Japan” (Educação e Igualdade no Japão, 
1980), Willian Cummings argumenta que, na sociedade japonesa, os professo-
res tendem a ser os advogados mais insistentes da oportunidade igualitária e os 
apoiadores mais estridentes e consistentes da igualdade social e educacional. 
É verdade que os professores de Educação Infantil, sobre os quais Cummings 
versa (que no geral não são sindicalizados e são mais jovens e menos consoli-
dados na carreira do que os professores do Ensino Fundamental), dificilmente 
venham a ser socialistas e façam parte das lutas políticas. Contudo, essa crença 
na igualdade vai além da ideologia política. Nosso pressentimento é de que os 
professores da escola de Educação Infantil japonesa, não menos do que seus 
colegas da escola pública, têm um forte compromisso intuitivo com a igualdade 
da oportunidade educacional e com o que eles acreditam ser a desigualdade e 
mesmo a tirania potencial de uma ênfase em diferenças individuais inatas no 
que se refere às habilidades. [...] Preferivelmente, os japoneses tendem a ver 
a inteligência como intimamente ligada à ação Moral e a associar os termos 
“orikô” (esperto) e “atama ga ii” (inteligente), quando aplicado às crianças pe-
quenas, com características como “kachikoi” (obediente, bem comportado), 
“erai” (louvável), “ki ga tsuku” (sensível aos outros) e “wakareru” (compreensi-
vo). (TOBIN, WU e DAVIDSON, 2008, p. 33-34)

Contudo, não estamos aqui revendo a ordem dos fatos. É lógico que, na perspectiva 
estritamente socioestrutural, o Japão é realmente uma das maiores economias capitalistas 
do mundo, dado que a base de sua produção encontra-se majoritariamente nas mãos dos 
empreendimentos privados. Porém, há que se assinalar que esta estrutura encontra-se 
ancorada numa certa estabilidade empregatícia dos seus trabalhadores, seja nos pátios ou 
seções dos imensos conglomerados industriais e comerciais, seja na extensa rede de varia-
das empresas de controle familiar ou cooperativo (DÄUBLER, 1994, p. 31-37, apud OLIVEIRA, 

1994). Desse modo, o cotidiano japonês nos impõe a buscar irremediavelmente novas 
formas de conceituação sobre tudo o que aprendemos da tradição marxista soviética e de 
suas derivadas europeias e latino-americanas, mesmo que delas façamos a “plataforma 
de lançamento” de análises posteriores. Como bem o disse o historiador marxista britâ-
nico Eric Hobsbawn, em uma de suas mais significativas obras (“Era dos Extremos”), se 
o advento da Revolução Russa acabou por influenciar marcadamente todo um período 
histórico do século XX, ela também congelou, por assim dizer, o acompanhamento das 
profundas modificações estruturais pelas quais passaram grande parte das nações de 
capitalismo avançado:
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[...] Fomos todos marcados por ela [a Revolução Russa], por exemplo, na me-
dida em que nos habituamos a pensar na moderna economia industrial em ter-
mos de opostos binários, “capitalismo” e “socialismo”, como alternativas mu-
tuamente excludentes, uma identificada com economias organizadas com base 
no modelo da URSS, a outra com todo o restante. Agora, já deve estar ficando 
evidente que essa oposição era uma construção arbitrária e em certa medida 
artificial, que só pode ser entendida como parte de determinado contexto his-
tórico. E, no entanto, mesmo hoje, quando escrevo, não é fácil considerar, inclu-
sive retrospectivamente, princípios de classificação mais realistas que aquela 
que reunia EUA, Japão, Suécia, Brasil, República Federal da Alemanha e Coreia 
do Sul num mesmo escaninho e as economias e sistemas de Estado da região 
soviética que desmoronaram depois da década de 1980 no mesmo compar-
timento em que estavam as do Oriente e do Sudeste Asiático, que, como se 
constata, não desmoronaram. (HOBSBAWN, 1995, p. 14) 

Mas encerro aqui as impressões de ordem material. Voltarei a elas somente na con-
clusão do texto para uma breve reflexão de ordem política e educacional. Por ora, retorno 
à razão principal que nos levou ao Japão, ou seja, o atendimento presencial aos “alunos/
decasséguis” que durante tanto tempo só conhecíamos a distância. 

B As aulas presenciais: “brasilidade revisitada”:
Em primeiro lugar, o contato pessoal com os alunos no Japão desmistificou em mim, 

de uma vez por todas, o argumento de que a qualidade de um curso superior, ao menos 
em Educação e Formação de Professores, assenta-se necessariamente na modalidade pre-
sencial, como insistem com tanto “furor” as vozes radicalmente contrárias à modalidade 
de ensino a distância. É de se admitir, mesmo que se considere a pressão mercadológica 
sobre o fato (e ela é real, porém não exclusiva desta modalidade), que não foi à toa que o 
número de matriculados nos cursos a distância no Brasil cresceu 58% em 2011 em com-
paração com os números de 2010. Conforme matéria publicada na Folha de S.Paulo de 27 
de janeiro de 2013, 

[...] foram 3,6 milhões de estudantes na comparação com os 2,261 milhões de 
alunos de 2010, segundo a ABERT (Associação Brasileira de Educação a Dis-
tância). Cresce também a oferta de cursos gratuitos ou em que os estudantes 
podem acessar material produzido por professores estrangeiros que lecionam 
em escolas de elite. Entre esses sites está o “Coursera”, lançado no ano passado 
por professores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que oferece 
aulas de 33 universidades renomadas (Folha de S.Paulo, 27 de janeiro de 2013, 

caderno especial “Pós-Graduação”, p. 32)
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Do mesmo modo, a experiência no Japão me impulsionou a desmistificar também o 
lado contrário dessas críticas, isto é, a crença de que a modalidade a distância representa-
ria, por si mesma, a modernidade exclusiva da nova formação profissional em educação, 
ou que estaria destinada a substituir, irremediavelmente, o ensino presencial a médio e 
longo prazo. Deve-se lembrar que, em tempos de globalização e internet, muitos (e per-
sistentes) são os problemas de cópias ilegítimas de textos, bem como de controle sobre 
a originalidade dos trabalhos dos alunos. Porém, esta disfunção estende-se também à 
modalidade presencial (incluídas aí graduação e pós) apesar da maior proximidade do 
professor, o que em tese facilitaria o controle. Diante desses extremos, fico aqui com a 
“ponderação mediadora”, ou seja: a qualidade de um curso superior de educação, além 
de depender da característica pessoal e da inclinação do aluno para esta ou aquela mo-
dalidade, depende mais do nível de comprometimento do curso em si do que da forma 
adotada. Como se diz popularmente, “casamento não é bom nem ruim: casamento ruim 
é ruim; casamento bom é bom”. No caso do curso oferecido pelo Acordo Brasil/Japão, 
esforçamo-nos para que este “casamento” fosse marcado pela fidelidade à máxima qua-
lidade possível, e nos submetemos a qualquer pesquisa ou avaliação sobre os resultados 
do nosso trabalho.

Assim, ainda que me tenha sido necessário tornar a esclarecer alguns temas largamen-
te debatidos e ilustrados no fascículo (particularmente as diferenças conceituais entre “país 
e nação”, “povo e população”, “região e território” e “Estado e governo”), como também 
apontado muitas correções nos resultados do estágio expostos nos “banners” (sobre as 
quais cobrei maior objetividade e precisão, visto que muitos deles não retratavam de 
forma adequada as reais situações do estágio), percebi que o aprendizado das questões 
educacionais não se mostrou inferior aos alunos do ensino presencial correspondente da 
UFMT. Aliás, se levarmos em conta que a maioria dos alunos do Acordo Brasil/Japão é 
formada essencialmente de imigrantes submetidos a longas jornadas de trabalho, bem 
como a distância física e temporal que os separa do país de origem, pode-se afirmar, com 
boa margem de segurança, que o debate educacional ficou acima da média. Ao longo das 
exposições e conversas diretas, constatei que os alunos estavam inteirados das mudanças 
de paradigma e referencial teórico pelos quais passaram a educação brasileira nas últimas 
duas décadas. 

Como já antecipava a leitura dos trabalhos na fase do estudo da disciplina, tal nível de 
compreensão não é gratuito. Conforme nos ensina a própria teoria freireana da educação, 
há que se considerar a enorme influência que a história de vida desses “alunos-imigrantes” 
exerceu sobre a “bagagem de conhecimento” de cada um. Viver e trabalhar em um país 
altamente desenvolvido social e tecnologicamente; adquirir larga experiência em viagens 
internacionais; obrigar-se cotidianamente ao aprendizado de outra língua completamen-
te diversa dos padrões fonéticos e gramaticais que dominava; sofrer, a despeito de suas 
ligações étnicas e históricas com a nação que os abriga, diferentes níveis de segregação 
econômica, jurídica e cultural; tudo isto, sem dúvida, ultrapassa em larga medida as possi-
bilidades curriculares contidas no nosso curso, por mais que nos esforcemos na formação 
acadêmica desses “brasileiros decasséguis”.
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Mas não poderia encerrar este artigo sem comentar, mesmo que de forma breve, o 
segundo aspecto fundamental desta experiência após os trabalhos de natureza peda-
gógica. Refiro-me aqui à oportunidade de poder confirmar, de forma inédita e além das 
nossas definições acadêmicas, o significado que a categoria “pertencimento”’ assume na 
vida das pessoas. No caso, de brasileiros que se afastaram de fato da base territorial de 
suas origens, mas que, em função de todo um conjunto de variáveis, jamais se afastaram 
da “territorialização” à qual pertenciam.

 Digo isto sem nenhuma intenção demagógica ou adulação gratuita, talvez até mesmo 
por ser a primeira vez que estive em contato com uma comunidade inteira de brasileiros 
no exterior. Ou, quem sabe, pelo fato de o Brasil ser um “país continental” com grande 
fronteira oceânica e, por consequência disso, bastante voltado para si mesmo. Como bem 
explicitou um companheiro da equipe de trabalho, professor Renilson Rosa Ribeiro, do 
Departamento de História da UFMT, “pudemos observar no Japão o quanto a questão do 
‘pertencimento’ ultrapassa, e muito, a mera instituição das fronteiras nacionais”.

De fato, após uma semana entre sorrisos, brincadeiras, ironias e humor tipicamente 
brasileiro – e isso em meio a oficinas perfeitamente cronometradas e exaustivas avaliações 
de “banners” – entendi porque muitos trabalhos que eu recebia na fase da oferta da disci-
plina se autodenominavam, estranhamente para um grupo social composto basicamente 
de “nikeis-decasséguis”, como a “comunidade latino-americana no Japão”. A verdade é 
que naqueles dias, em plena universidade de Tokai, observados pelo enigmático Monte 
Fuji, poucas vezes me senti num ambiente “tão brasileiro”, dito aqui nos moldes de uma 
antiga crônica de Paulo Mendes Campos que retratava, há mais de cinco décadas, nossa 
“brasilidade singular”:

Uma vez, numa recepção da nossa embaixada em Londres, uma dama inglesa, 
depois de ouvir “Aquarela do Brasil”, estranhou ironicamente a associação dos 
termos “Brasil brasileiro”. A França é francesa, dizia, a Inglaterra é inglesa, o 
Afeganistão é afegane, sem se precisar dizer... – Minha senhora, respondeu-lhe 
alguém, é que o Brasil é muito brasileiro, é o único país brasileiro do mundo, e 
só quem nos conhece bem será capaz de entender isso... (CAMPOS, 2005, p. 15)

Contudo, é mister constatar que a presença no Japão não nos ofereceu apenas mo-
mentos de manifestações sinceras de nacionalidade, mas também de segregação. Mes-
mo ganhando salários relativamente elevados para os padrões dos países emergentes e 
usufruindo uma condição de vida materialmente satisfatória, os decasséguis brasileiros 
sofrem todo um conjunto de discriminações de ordem política, cultural, social e econô-
mica. Não faltaram relatos desses patrícios de olhos puxados sobre as dificuldades de 
integração, além de certa mágoa pessoal em relação ao país que os empregou, em muitos 
casos, por mais de duas décadas.

De tantas queixas e tristezas que ouvi, duas, vindas de mulheres de descendência ét-
nica tipicamente nipônica, me marcaram em profundidade: A primeira foi de uma aluna 
no penúltimo dia do encontro:
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Professor, o senhor vai adorar o Japão nesses dias de passagem. Se o senhor 
viesse trabalhar aqui, ou fosse americano, australiano, alemão, também ia gos-
tar, porque seria ao menos “um estrangeiro”. Nós, decasséguis brasileiros, não 
somos considerados “estrangeiros”, como também não somos considerados 
japoneses: nós não somos nada!

O segundo lamento foi depois do término do último encontro, na bela estação de 
“Shinkansens” (os famosos trens-bala) da importante e histórica cidade de Odawara. 
Sob os sons cortantes dessas magníficas máquinas da engenharia japonesa – verdadeiros 
“aviões no solo”, como dizem – ela me disse, ao pé da plataforma enquanto aguardávamos 
nossos trens de destino, seus lamentos sobre a discriminação:

Eles cobram de nós maior fluência na língua. Concordo, sem dúvida. Mas, por 
outro lado, não nos integram na convivência social, seja por discriminação mes-
mo, seja em função da extensa carga de trabalho e das horas extras, E sem 
convivência social é muito difícil se aperfeiçoar e falar corretamente a língua. 
Entramos assim em um círculo vicioso. É por isso que quando a gente vê um 
brasileiro, como vocês aqui, a gente “cata” logo pra conversar, para não nos 
sentirmos tão sozinhas73. 

Por fim, reconheço que essa problemática é mais complexa que a queixa dos brasilei-
ros, uma vez que não ouvi, enquanto lá estive, a outra face da questão pela voz do governo 
japonês ou da população nativa, à exceção de dois docentes universitários japoneses que 
moraram alguns anos no Brasil e trabalhavam conveniados ao nosso projeto (os professo-
res Daisuke Onuki e Shigueyo Mizoguchi). Além do mais, tivemos o apoio fundamental da 
Universidade de Tokai ao projeto, sem a qual nenhuma de nossas intenções se realizaria, 
o que naturalmente nos obriga, não por “temor” mas por responsabilidade acadêmica, a 
empreender uma análise muito mais profunda, cuja extensão não caberia aqui. Deixemo-
-la, portanto, para outra oportunidade. Por ora, passemos ao esforço de conclusão de toda 
a nossa participação nesta valorosa e gratificante empreitada. 

73 Tais depoimentos coincidem com os de muitos outros decasséguis, registrados em reportagens no jor-
nal Folha de S.Paulo: “Eles são bem mais formais lá. Não tem como entrar na sociedade deles. Mesmo 
se enturmar é difícil. Há preconceito contra brasileiro, por ser de outro país. Mas, na hora de fazer hora 
extra, os brasileiros é que fazem” (depoimento de Thiago Okada, 26 anos, a Diogo Bercito. Site do jornal 
Folha de S.Paulo, 22 de julho de 2012. http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1123999-tsunami-e-crise-
-faz-brasileiros-voltarem-do-japao-leia-relato.shtml). Contudo, é interessante observar também o pro-
blema inverso, isto é, a difícil adaptação de volta ao Brasil do nikkeis brasileiros, denominada pela psicó-
loga Kyoto Nokagawa (brasileira), coordenadora do “Projeto Kaeru”, como “síndrome do regresso”. Na 
mesma linha, a psicoterapeuta Sylvia Dantas, coordenadora do Projeto Intercultural da Unifesp, define 
o regresso como “uma nova migração” (Folha Online), 6/3/2008.
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Conclusão

“A emigração provoca um deslocamento do nosso centro de gravidade” (Stefan Zweig, 
a Thomas Mann)

Ao chegar à conclusão, peço aos leitores que tenham prudência diante das minhas 
afirmações ao longo do texto. De forma alguma a participação neste projeto me confere 
autoridade para “explicar a realidade japonesa” com segurança, uma vez que meus conhe-
cimentos sobre a nação se resumiam, antes de “pisar em seu solo” no dia 10 de dezembro 
de 2012, aos aspectos históricos e econômicos obtidos por meio de estudos empíricos e 
convencionais. Pouco conhecia da sua real cultura, fruto até mesmo do desconhecimento 
da literatura do país no Ocidente em geral (exceto os “mangás”). Na tentativa de enrique-
cer o fascículo na época de sua produção, consultei o “almanaque literário” de Julian Patrick 
(“501 Grandes Escritores”, Editora Sextante. RJ. 2009). Para minha surpresa, somente 
quatro escritores japoneses constavam na lista: Shusaku Endo; Yuko Mishima; Kezaburo 
Oe e Haruki Murakami. Destes, somente o segundo era do meu conhecimento, e mesmo 
assim, ao que me recordo, por meio dos suplementos culturais dos grandes jornais brasi-
leiros. Portanto, minhas “conclusões” se baseiam mais em “sentimentos pessoais” do que 
necessariamente em “análises reflexivas”.

Desse modo, ao retornar do contato com o “Japão cotidiano”, ou, mais especifica-
mente falando, ao regressar da estadia de 13 dias na região das grandes cidades do sul 
do país (Tóquio, Nagoia, Kyoto e adjacências, num raio de até 400 km da capital), tenho a 
impressão de que não estive apenas em uma nação que representa a face mais moderna 
do propalado “primeiro mundo”. Mais do que isto, creio que me vi diante do nível social e 
tecnológico de uma nação “pós-desenvolvida”, a qual arriscaria em definir, de forma ime-
diata e mesmo arbitrária, como o estágio de uma sociedade em que os elementos básicos 
da “cidadania universal”, na perspectiva liberal e ocidental do termo, foram amplamente 
alcançados já há algumas décadas. Digo-o “amplamente” porque, em razão dos limites de 
tempo e da abrangência territorial das minhas observações, não me adiantaria em dizer 
“plenamente”. Pesa sobre minhas observações a visão de passageiros dormindo encosta-
dos um nos outros na volta para casa nos modernos metrôs e trens urbanos, notadamente 
aqueles em direção aos subúrbios ou às cidades vizinhas das grandes metrópoles que 
conheci, retrato expressivo de uma longa jornada de trabalho adicionada às incontáveis 
horas extras durante o ano, como de hábito nesta sociedade de milhões de “workaholics”.

Em consequência disso, creio que me foi possível compreender, talvez de forma 
mais equilibrada do que antes, o choque de contradições que penetra na consciência dos 
visitantes das nações emergentes ao se defrontarem com o nível de desenvolvimento 
comentado. Há, de fato, a real “tentação” de nos comportarmos como Monteiro Lobato 
quando se viu diante do “colossal” desenvolvimento norte-americano da primeira metade 
do século XX, modelo este que, para o estimado escritor e tantos outros intelectuais da 
sua época, deveria pautar a sonhada trilha do desenvolvimento brasileiro, então paralisada 
por milhões de “Jecas Tatus”. Por outro lado, há também, até mesmo em função desta 
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“permanente tentação”, a necessidade urgente de compreendermos os novos cenários de 
crise e desenvolvimento a partir de “explicações autóctones”, isto é, não do “centro para 
a periferia”, mas desta para o centro (SANTOS; 2004; 89-112; JAMESON, 2001; MÉSZÁROS, 

2006). Em outras palavras, trata-se de aceitar a “provocação” de Monteiro Lobato não para 
render-se a ela, mas para nos impulsionar no aprimoramento de nossa soberania e das 
nossas reflexões, tal como o sentimento descrito por Paulo Freire toda vez que retornava 
do exterior: “Quanto mais me vejo no exterior, mais recifense eu me sinto, e quando mais 
recifense eu me sinto, mais me vejo um cidadão do mundo”.

Quanto aos nossos estimados alunos-decasséguis, pequena fração das 312.582 almas 
brasileiras que viviam no Japão até 2008 (em 2012, reduziram-se para 209.967, segundo 
dados oficias do consulado brasileiro), muitas lições nos ensinaram naqueles dias frios de 
final de outono e início de inverno na Universidade de Tokai. Importantíssimos do ponto de 
vista cultural e econômico, no Japão e fora dele (segunda maior comunidade de brasileiros 
vivendo fora do Brasil; maior comunidade falante do português na Ásia e remetentes de 
cerca de 2,5 bilhões de dólares anuais ao Brasil, o que supera nossa exportação de café), 
estavam sempre “positivos e alegres, apesar de toda a dificuldade pela qual estavam 
passando”. Não são palavras minhas, mas tomei-as emprestadas do depoimento da ci-
neasta japonesa Mayu Nakamura em seu documentário sobre os nossos decasséguis, de 
nome tão delicado como dramático: “Lonely Swallows” – “Andorinhas Solitárias” (Folha de 

S.Paulo, 22/07/2012).
Diante deste cenário, creio que o nosso projeto atendeu em parte as suas expectativas, 

embora reconheça que ainda há muitas questões para serem respondidas frente às inter-
rogações brilhantemente apresentadas pela professora Lilian Terumi, em uma de nossas 
palestras na Universidade de Tokai:

Como as crianças brasileiras, filhas dos decasséguis, estão sendo educadas? 
Quais os exemplos de sucesso que poderiam ser universalizados? Qual o per-
centual de crianças que estão entrando no Ensino Médio e na faculdade? Aguar-
do sugestões às minhas respostas... para elaborar ações de curto, médio e lon-
go prazo...

É, minha cara professora, ainda não temos essas respostas. Contudo, arrisco-me a 
dizer que vamos encontrá-las juntos, provavelmente da mesma forma que nos utilizamos 
até hoje para resolver nossas questões, qual seja, “mesclando o foco no resultado dos 
japoneses com o calor no coração dos brasileiros”, como bem nos recordou, de forma 
emocionada, o professor Daisuke Onuki nos dias de nossas palestras no Japão. Foi essa 
a fórmula que permitiu, não sem imensos sacrifícios, a consolidação dos passageiros do 
“Kasatu Maru” em trópicos brasileiros e de seus 1.800.000 descendentes, dos quais muito 
nos orgulhamos. Quem sabe não será esta fórmula que auxiliará as “Andorinhas Solitárias” 
a pousarem menos angustiadas nas colinas e cerejeiras do Sol Nascente. 
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