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RESUMO 
A diversidade cultural na educação pressupõe a inclusão de todos e o 
reconhecimento da singularidade dos indivíduos. E pensar a diversidade no 
currículo de um curso de formação de professores tem se tornado uma 
necessidade premente, considerando a educação voltada para os direitos 
humanos. O presente estudo partiu do pressuposto de que os professores da 
educação básica estão encontrando dificuldades para trabalhar com esses 
novos sujeitos de diferentes modos de pensar, agir e ser, e que a forma como 
os cursos de licenciatura está organizada e trabalhando, tem papel fundamental 
no preparo desses professores que precisam direcionar a sua prática no sentido 
do direito à diminuição e superação das desigualdades, da opressão, das formas 
de preconceito e discriminação. Com isso, buscou-se, a partir de estudos 
teóricos, promover uma discussão e reflexão a respeito do papel da formação 
inicial docente e também da importância da formação continuada, diante do fato 
de não poder mais ignorar a diversidade cultural inserida hoje nas salas de aula. 
Defende-se o posicionamento de que questões culturais não devem ser 
desprezadas no currículo de um curso de formação de professores e este, 
necessite trabalhar com a formação de profissionais sensíveis às diferenças, 
comprometidos com o combate às diversas formas de discriminação, 
preconceitos e exclusão. 
 
Palavras-chave: Formação de Professores. Diversidade Cultural. Atuação 
Docente. 
 

 1 INTRODUÇÃO  
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A formação de professores, atualmente considerada a grande 

responsável pela qualidade do ensino, tem recebido muitas críticas e sido 

amplamente discutida/pesquisada nos últimos tempos em busca de novas 

políticas e também de possíveis soluções aos desafios e problemas vivenciados 

pelos professores quando chegam às escolas e assumem uma sala de aula. Pois 

se espera que uma formação inicial prepare os futuros professores com uma 

bagagem teórica, filosófica, histórica, social, metodológica e didática para 

atuarem nos diferentes níveis de ensino básico e contribuírem com a 

aprendizagem de seus alunos.  

 Em função das mudanças que se apresentam na sociedade globalizada, 

no desenvolvimento científico e tecnológico, a educação está sendo influenciada 

e transformada para atender as novas exigências. Diante disso, os cursos de 

licenciatura também estão em constante readequação com reformas em suas 

estruturas curriculares de modo a preparar seus alunos para o fazer docente 

específico, mas também para saber lidar ou enfrentar as diferenças em termos 

de gênero, idade, classes, religiões, regiões e territorialidades, considerando que 

os processos migratórios tem sido uma constante. O professor tem que estar 

preparado para trabalhar o desenvolvimento humano, científico, cultural e 

tecnológico com seus alunos, inserindo-os de maneira responsável e 

comprometida com a sua vida fora do âmbito escolar. 

 Nessa perspectiva, os currículos dos cursos de licenciatura já estão 

incorporando questões sobre diversidade para trabalhar em todas as disciplinas 

do currículo, de modo que os professores percebam a necessidade e 

possibilidade de interagir e conviver com pessoas de características específicas 

ou diferentes. Mesmo que muitos ainda estão em fase apenas de papel ou 

discurso, não tem mais por onde fugir. Assim, parte-se do pressuposto de que 

os professores da educação básica estão encontrando dificuldades para 

trabalhar com esses novos sujeitos de diferentes modos de pensar, agir e ser, e 

que a forma como os cursos de licenciatura está organizada e trabalhando, tem 

papel fundamental no preparo desses professores que precisam direcionar a sua 

prática no sentido do direito à diminuição e superação das desigualdades, da 

opressão, das formas de preconceito e discriminação.  



 
 

 

O presente trabalho buscou a partir de estudos teóricos promover uma 

discussão e reflexão a respeito do papel da formação inicial docente e também 

da importância da formação continuada, diante do fato de não poder mais ignorar 

a diversidade cultural inserida hoje nas salas de aula, e que por isso deve voltar 

e ampliar o seu olhar sobre o multiculturalismo, já mencionado e defendido pela 

legislação. Além deste, buscou apresentar também aspectos teóricos a respeito 

do multiculturalismo e reestruturação dos currículos das instituições de ensino 

superior, bem como uma discussão sobre estereótipos e preconceitos.  

2 METODOLOGIA  

 

 Para desenvolver o estudo em questão, partiu-se de uma revisão 

bibliográfica buscando na literatura subsídios e informações que permitissem 

ampliar a compreensão acerca das concepções existentes sobre o tema. 

Segundo GIL (2008) a pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material 

já publicado com o objetivo de analisar posições diversas em relação a 

determinado assunto. De cunho qualitativo, permitiu às pesquisadoras 

apresentar o próprio ponto de vista e interpretações frente ao que foi pesquisado. 

Assim, a “análise dos dados na pesquisa qualitativa passa a depender muito da 

capacidade e do estilo do pesquisador, [...] sendo que importante papel é 

conferido à interpretação” (GIL, 2008, p.194). 

 Importante ressaltar, nesse sentido, que ao se tratar de temas como 

diversidade cultural, que o pesquisador tenha postura ética e política caso se 

identifique com algum grupo específico ou tenha algum sentimento em relação 

às injustiças sofridas ou alguma forma de discriminação. Dessa forma, deve 

manter um distanciamento do objeto pesquisado para que a pesquisa se 

mantenha fidedigna e não tendenciosa.  

 Após pesquisa e estudos a partir dos materiais já elaborados, 

principalmente livros e artigos científicos e, com base também nos 

conhecimentos das pesquisadoras, foi possível elaborar algumas considerações 

relevantes sobre o que foi apresentado e discutido. 

 

3 REVISÃO E DISCUSSÃO DA LITERATURA  



 
 

 

 

3.1 Formação Docente 

  

A formação docente por muitas vezes restringe-se a ideia de se fazer um 

curso de licenciatura e, dessa forma, estar preparado suficientemente para 

assumir com qualidade uma turma e uma sala de aula.  

Conforme a Lei n. 9394, de 20 de setembro de 1996, denominada Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), entre outras questões, refere-se de 

maneira específica à formação dos professores. Nesse sentido, dispõe que: 

 
Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a 
atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de 
ensino e as características de cada fase do desenvolvimento do 
educando, terá como fundamentos:  
I - A associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a 
capacitação em serviço;  
II - Aproveitamento da formação e experiências anteriores em 
instituições de ensino e outras atividades.  
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica 
far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de 
graduação plena, em universidades e institutos superiores de 
educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 
magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 
ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade 
Normal (BRASIL, 1996). 

 

 Importante destacar que em seu artigo 87, que institui a “Década da 

Educação”, especialmente em seu artigo 4º, a LDB define que “até o fim da 

Década da Educação somente serão admitidos professores habilitados em nível 

superior ou formados por treinamento em serviço”, com vistas a uma formação 

em nível superior mais completa. 

Entretanto, já é sabido que diante do acelerado desenvolvimento científico 

e tecnológico, da imprevisibilidade do conhecimento, das mudanças de 

paradigmas e das mais variadas culturas e histórias de vida que se apresentam 

em uma sala de aula, a formação inicial não é mais suficiente e o professor deve 

cada vez mais buscar pela continuidade da sua formação. Ao se pensar na 

melhoria do ensino, nas práticas pedagógicas docentes e na qualidade da 

educação que se oferece, não se admite mais professor que se considera pronto, 



 
 

 

sem a necessidade de continuar a aprender ao longo de todo o exercício da sua 

profissão.  

 Ponderando a educação como forma de superar as desigualdades 

sociais, a Resolução CNE/CP nº 01, de 18 de fevereiro de 2002, que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para a formação de professores da 

educação básica em nível superior, licenciatura, determina em seu Art. 2º que: 

 
Art. 2º - A organização curricular de cada instituição observará, 
além do disposto nos artigos 12 e 13 da Lei 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, outras formas de orientação inerentes à 
formação para a atividade docente, entre as quais o preparo 
para: 
[...] 
II – o acolhimento E o trato da diversidade. 

 

 Diante da legislação vigente, os cursos de formação inicial de professores 

devem considerar a diversidade como parte do processo formativo de modo que 

o tema não seja um obstáculo a ser vencido, não seja trabalhado de forma 

fragmentada nem seja esquecido. A Lei 10.639/03 tornou obrigatória a inclusão 

do ensino da História e da Cultura Afro-Brasileira e Indígena nos currículos da 

educação básica, pública e privada, o que favorece e direciona para a 

valorização e conservação de grupos específicos como quilombolas, 

afrodescendentes, indígenas. Aliado a estes, há também a defesa para com as 

mulheres, idosos, homossexuais, portadores de deficiência, sendo o Decreto 

Presidencial nº 5.626/05 o que tornou a Língua Brasileira de Sinais (Libras) 

obrigatória como disciplina em cursos de formação de professores.  

 Ao considerar o ser humano um ser em constante transformação, 

considera-se também o professor como aquele que deve estar sempre pronto 

para a mudança, sempre em busca do conhecimento, de inovar e criar, de 

aprender e reaprender, ressignificar o já aprendido, aperfeiçoar a sua prática 

conforme o compromisso que assumiu consigo e com seus alunos.   

 Nesse sentido, Candau (2008) fala que questões relacionadas ao 

multiculturalismo estão recém sendo incluídas nos currículos dos cursos de 

licenciatura, ao contrário do que já acontece em cursos de formação continuada. 

Dessa forma, a formação continuada apresenta-se como uma grande aliada à 

formação inicial no sentido de preparar os professores para lidar com a 



 
 

 

diversidade cultural no contexto escolar, discutir e refletir sobre novos caminhos 

e possíveis avanços em relação ao tema.  

 E a escola tornar-se espaço de formação continuada, centrada nas 

necessidades formativas e situações problemáticas enfrentadas pelos 

professores. Nóvoa (2001) considera que a escola e sua organização influencia 

o desenvolvimento pessoal e profissional do professor. Sugere que o professor 

veja a escola como um lugar que, além de ensinar, também aprende. Considera 

que a atualização e a produção de novas práticas de ensino só se dão a partir 

de uma reflexão partilhada entre os colegas, que tem lugar na escola e nasce do 

esforço de encontrar respostas para os problemas enfrentados no cotidiano 

escolar. Para o autor, 

 
É no espaço concreto de cada escola, em torno de problemas 
pedagógicos ou educativos reais, que se desenvolve a 
verdadeira formação. Universidade e especialistas externos são 
importantes no plano teórico e metodológico. Mas todo esse 
conhecimento só terá eficácia se o professor conseguir inseri-lo 
em sua dinâmica pessoal e articulá-lo seu processo de 
desenvolvimento (NÓVOA, 2001, p. 25). 
 

Terrazzan e Gama (2007) corroboram com a ideia da escola como espaço 

formativo ao afirmar que a formação continuada necessita estabelecer uma 

relação estreita com a escola, pois é nela que as dificuldades aparecem e os 

conhecimentos práticos pedagógicos se produzem. Na escola o professor reflete 

sobre sua prática e com os colegas de trabalho, busca soluções para superar 

suas necessidades/dificuldades. Em outro momento, os autores apontam que, 

numa escola, a formação continuada deve iniciar pela identificação do “lugar de 

onde os professores ‘se veem’, para então, progressivamente, por meio das 

próprias ações formativas, subsidiar o processo de mudanças das concepções 

acerca do seu trabalho e da sua formação e, por consequência, das condutas 

nas práticas docentes” (p. 3). Para os autores, atualmente é difícil manter 

propostas de formação continuada de professores desvinculadas do ambiente 

de trabalho. E o que está sendo aceito pelos pesquisadores/estudiosos sobre o 

tema, é que todo o processo de formação continuada deve partir de um estudo 

prévio da escola, de seus principais problemas e necessidades de mudanças. 

Esclarecem que a perspectiva de centrar e vincular a formação na escola não 



 
 

 

significa desenvolver ações exclusivamente na escola, mas sim “desenvolver 

ações sempre ancoradas na unidade escolar, a partir de um plano de ação que 

pretenda efetivar mudanças, tanto nas práticas individuais como nas práticas 

coletivas e institucionais” (TERRAZZAN; GAMA, 2007, p. 4). 

  

3.2 Diversidade Cultural e Currículo 

 

Ao considerar uma definição sob a “diversidade”, o próprio pensar e viver 

no mundo atual necessita passar pelo reconhecimento da pluralidade diversa de 

sujeitos e culturas. Porém, o que é cultura? Cunha (2014, p. 12) afirma que a 

“cultura se constitui assim uma criação do homem”. Alfred Kröeber (apud 

CUNHA, 2014) em sua obra Natureza da Cultura (1993) refere-se à cultura como 

“um acrescento ao que é biológico, ao que foi criado por Deus, destacando o 

comportamento do indivíduo nas suas práxis individual e coletiva”. 

 
A cultura, não existindo no abstrato, é uma profusão imensa de 
expressões (valores) e práticas que vão dizer o humano na sua 
individualidade e convivialidade/comunidade. Podemos dizer 
(digo eu) que a cultura será, assim, um conjunto de ideias, 
comportamentos, símbolos e práticas individuais e sociais, 
aprendidas geracionalmente (CUNHA, 2014, p.12). 
 

 Do ponto de vista biológico o homem é igual ao animal, o que vai distingui-

lo é sua capacidade racional e cultural; os instintos assemelham-se ao da 

parentela animal com a vantagem de que o homem tem capacidade de controlá-

los. A própria razão, a história e a cultura são aspectos estruturantes da 

capacidade de criação, bem como da possibilidade de o homem tornar-se ainda 

mais humano. Assim sendo, a cultura seria uma manifestação daquilo que o 

homem produziu por meio de seu trabalho criativo, e isto constitui valor.  

 
A cultura apresenta-se como a excelência das práxis humanas 
(a matriz) que vai constituir o homem como ser distintivo, ser de 
excelência (humana) e, por isso, um ser criativo-material, 
cognitivo e espiritual. A cultura é o início que estrutura a 
identidade, trazendo segurança (à existência) e felicidade. A 
cultura é também o caminho que mostra, cria e recria as 
dimensões simbólicas, tangíveis e intangíveis da vida e da 
condição humana (CUNHA, 2014, p.24). 
 



 
 

 

“A nossa diversidade não se concretiza na biologia humana, mas sim, na 

cultura. Somos biologicamente iguais e culturalmente diversos” (CUNHA, 2014, 

p. 14). Refletir a ideia de diversidade emerge novos olhares que contemplem 

horizontes que vão além da raça, do território ou mesmo da língua e religião. 

Necessária se faz a valorização da diversidade em detrimento das diferenças, 

uma vez que a história da humanidade revela que “homens e culturas foram 

submetidos a processos de rejeição ou silenciamento pela sua condição de 

pertencimento identitário, distinto dos padrões definidos como válidos e 

aceitáveis, perante presunções políticas e ideológicas que se arrogavam 

superiores” (CUNHA, 2014, p.14). 

A diferença é classificada como um atributo capaz de diferenciar os 

animais, porém os humanos, estes são diversos; isto é uma consequência 

natural da evolução humana, pois, “o ser humano adaptou-se e evoluiu, 

articulando suas necessidades pessoais com as necessidades do grupo, 

tornando-se um ser gregário e convivendo com as regras e interesses do grupo 

para que fosse possível sobreviver” (HUIZINGA apud CUNHA, 2014, p. 15). E a 

diversidade cultural apresenta-se cada vez com mais força nas instituições de 

ensino em todos os níveis.  

Nessa perspectiva, considerando o currículo uma construção social, 

histórica e política que direciona as práticas de formação, com organização de 

conhecimentos e conteúdo, este se torna peça fundamental na hora de saber 

lidar com tal diversidade. Embora muitas vezes seja caracterizado por receitas 

prontas e prescrições, é o instrumento capaz de, entre outros, trabalhar com 

aspectos humanos e profissionais de modo a preparar pessoas com qualidade 

para atuar numa sociedade caracterizada pelas desigualdades e diversidades 

culturais, tornando-se, portanto, flexível.  

E esta tarefa passa por processos de diálogo entre diferentes 
conhecimentos e saberes, a utilização de pluralidade de 
linguagens, estratégias pedagógicas e recursos didáticos, a 
promoção de dispositivos de diferenciação pedagógica e o 
combate a toda forma de preconceito e discriminação no 
contexto escolar (CANDAU, 2011, p. 253) 
 

E pensar o multiculturalismo no currículo de um curso de formação de 

professores tem se tornado uma necessidade premente, considerando a 



 
 

 

educação voltada para os direitos humanos e a necessidade também de 

repensá-lo, uma vez que esse currículo é caracterizado por ser “uma cultura 

escolar dominante, construída fundamentalmente a partir da matriz político-

social e epistemológica da modernidade, que prioriza o comum, o uniforme, o 

homogêneo, considerados como elementos constitutivos do universal” 

(CANDAU, 2011, p.241), onde as diferenças ainda são ignoradas. 

 A inserção do multiculturalismo nos currículos tanto da Educação Básica 

quanto Superior surge da necessidade de um olhar mais atencioso para a 

igualdade de direitos e para a diversidade que existe no espaço escolar, e isso 

não é algo novo, embora só “recentemente tem sido incluído nos cursos de 

formação inicial de educadores e, assim mesmo, de modo esporádico e pouco 

sistemático, ao sabor de iniciativas pessoais de alguns professores” (CANDU, 

2008, p. 19). No Brasil, a temática foi concretizada através dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais ao introduzir aos temas transversais à pluralidade 

cultural. 

 
O grande desafio da escola é reconhecer a diversidade como 
parte inseparável da identidade nacional e dar a conhecer a 
riqueza representada por essa diversidade etnocultural que 
compõe o patrimônio sociocultural brasileiro, investindo na 
superação de qualquer tipo de discriminação e valorizando a 
trajetória particular dos grupos que compõem a sociedade 
(BRASIL, 1998, p.117). 

 

O contexto atual de globalização acaba aproximando povos e pessoas 

com diferenças culturais, raciais, de gênero, sexo, política e religião. O currículo, 

e a educação, de modo geral, precisam questionar suas verdades, construir 

novos e ressignificar velhos conceitos, uma vez que as diferenças são 

constitutivas do ser humano ao longo da história e dos grupos sociais. “A 

diferença é constitutiva da ação educativa. Está no ‘chão’, na base dos 

processos educativos, mas necessita ser identificada, revelada, valorizada. 

Trata-se de dilatar nossa capacidade de assumi-la e trabalhá-la” (CANDAU, 

2008, p. 25).   

Nessa perspectiva, é possível começar a pensar e construir ações 

pedagógicas que envolvam questões ou aspectos multiculturais. E sobre isso 

Candau (2008) sugere que o primeiro passo a ser dado é reconhecer a própria 



 
 

 

identidade cultural em relação ao contexto em que se está inserido, de modo a 

superar a visão homogeneizadora de si mesmo. Segundo a autora, “ser 

conscientes de nossos enraizamentos culturais, dos processos de hibridização 

e de negação e silenciamento de determinados pertencimentos culturais, sendo 

capazes de reconhecê-los, nomeá-los e trabalhá-los constitui um exercício 

fundamental” (CANDAU, 2008, p.26).  

Além deste, a autora acima citada sugere que se desconstrua “práticas 

naturalizadas e enraizadas no trabalho docente para sermos educadores/as 

capazes de criar novas maneiras de situar-nos e intervir no dia-a-dia de nossas 

escolas e salas de aula” (CANDAU, 2008, p. 27). Para isso, faz-se necessário 

aceitar o desafio de reconhecer algumas diferenças como as étnicas e as de 

gênero, por exemplo, além daquelas caracterizadas pelas diversas origens as 

quais emerge um público escolar.   

Importante também considerar ao inserir aspectos multiculturais em um 

currículo escolar, a questão de saber identificar e reconhecer as representações 

que são feitas dos “outros”. “Em sociedades em que a consciência das 

diferenças se faz cada vez mais forte, reveste-se de especial importância que 

educadores e alunos se aprofundem em questões tais como: quem incluímos na 

categoria ‘nós’? Quem são os ‘outros’? Como caracterizamos cada um destes 

grupos? ” (CANDAU, 2008, p. 28). 

Em sala de aula, é importante que os professores saibam mediar 

situações em que se reconheça o “outro” sabendo ouvir, ver, reconhecer, 

valorizar e interagir com ele, mesmo que isso possa gerar conflitos. “É a partir 

daí, conquistando um verdadeiro reconhecimento mútuo, que seremos capazes 

de construir algo junto/as. Nessa perspectiva, é necessário ultrapassar uma 

visão romântica do diálogo intercultural e enfrentar os conflitos e desafios que 

supõe” (CANDAU, 2008, p. 32).  

A forma como professores olham para suas próprias práticas pedagógicas 

é outro aspecto a ser considerado. É importante que certezas históricas sejam 

descontruídas e que conhecimentos e conteúdos tidos como absolutos sejam 

questionados. E isso requer reconstruir o currículo, uma vez que “as questões 

multiculturais questionam este universalismo que informa o nosso modo de lidar 



 
 

 

com o conhecimento escolar e o conhecimento de modo geral” (CANDAU, 2008, 

p.33).  A escola é um lugar onde diferentes culturas se manifestam. Com isso, 

os professores são os grandes responsáveis por “favorecer experiências de 

produção cultural e de ampliação do horizonte cultural dos alunos e alunas, 

aproveitando os recursos disponíveis na comunidade escolar e na sociedade” 

(CANDAU, 2008, p. 34).  

 

3.3 Estereótipos, Discriminação e Preconceitos 

 

Há diversos conceitos para estereótipos e a definição mais comumente 

utilizada é aquela imagem preconcebida de determinada coisa, pessoa e/ou 

situação. São empregados principalmente para definir e limitar pessoas ou um 

grupo de pessoas na sociedade. Normalmente quando observamos o outro, esta 

análise é idealizada de concepções errôneas e avaliações negativas, isto porque 

existe sempre a autovalorização de seu próprio grupo em detrimento dos demais.  

Em um ambiente escolar diverso e multicultural, estereotipar é um atalho 

à compreensão do outro, que é julgado, generalizado e rotulado antes mesmo 

de ser conhecido. A instalação do estereótipo pode ser observada primeiramente 

no aspecto de que, baseados fundamentalmente na cultura na qual estamos 

inseridos, construímos nosso conceito de mundo (interno) e só então 

observamos o que é externo e está a nossa volta. Desta forma, encara-se o 

mundo e as pessoas com conceitos predefinidos de acordo com códigos 

culturais e que foram passados de geração em geração. 

 
O termo refere-se a crenças compartilhadas acerca de atributos 
– geralmente traços de personalidade – ou comportamentos 
costumeiros de certas pessoas ou grupos de pessoas. Mais 
especificamente, seja através de uma representação mental de 
um grupo social e de seus membros, ou de um esquema – uma 
estrutura cognitiva que representa o conhecimento de uma 
pessoa acerca de outra pessoa, objeto ou situação – tendemos 
a enfatizar o que há de similar entre pessoas, não 
necessariamente similares, e a agir de acordo com esta 
percepção (RODRIGUES e cols., 2000, p. 152). 
 

Atrelado à definição de estereótipos, existem questões conceituais sobre 

o preconceito e discriminação e a inter-relação existente entre ambos, pois são 



 
 

 

alimentados em demasia valendo-se de fatores cognitivos, afetivos e sociais na 

mesma proporção em que diminuem a hipótese do contato e a redução da 

ignorância para com o próximo, o considerado “diferente” e não “diverso” como 

o deveria.  Resumidamente, o preconceito se define como "uma atitude hostil ou 

negativa com relação a um determinado grupo" (RODRIGUES; et al, 2000, p. 

164). O preconceito se instaura em todos os âmbitos da vida humana no 

momento em que julgo algo inferior ou intolerante, baseado em padrões éticos 

já preconcebidos e ele se manifesta geralmente a classe social, a cultura, a 

religião, a etnia, a cor da pele, a preferência sexual, dentre outros.  

Nessa perspectiva, nas escolas isso também pode manifestar-se seja 

verbalmente ou através de expressões, comportamentos desarmoniosos e 

posturas negativas. E ao professor mais uma vez cabe o desafio de saber lidar 

com tais situações. Os Parâmetros Culturas Nacionais, ao sugerir o tema 

Transversal “Pluralidade Cultural e Orientação Sexual”, defende que os 

professores devam trabalhar no sentido da valorização e respeito às formas 

diversas de cultura presentes na escola e no Brasil de modo geral.  

 

Na escola, muitas vezes, há manifestações de racismo, 
discriminação social e étnica, por parte de professores, de 
alunos, da equipe escolar, ainda que de maneira involuntária ou 
inconsciente. Essas atitudes representam violação dos direitos 
dos alunos, professores e funcionários discriminados, trazendo 
consigo obstáculos ao processo educacional pelo sofrimento e 
constrangimento a que essas pessoas se veem expostas 
(BRASIL, 1997, p.122).  

  
De acordo com o documento, escola e professores têm responsabilidade 

em relação à redefinição dos comportamentos que se manifestam em sala de 

aula, devendo interferir em situações de discriminação e rotulagens, sugerindo, 

entre outros, trabalhar com a transversalidade de modo a envolver a todos. Neste 

caso, trabalhar com a pluralidade cultural. 

 
Ao valorizar as diversas culturas presentes no Brasil, propicia ao 
aluno a compreensão de seu próprio valor, promovendo sua 
autoestima como ser humano pleno de dignidade, cooperando 
na formação de autodefesas a expectativas indevidas que lhe 
poderiam ser prejudiciais. Por meio do convívio escolar, 
possibilita conhecimentos e vivências que cooperam para que 
se apure sua percepção de injustiças e manifestações de 



 
 

 

preconceito e discriminação que recaiam sobre si mesmo, ou 
que venha a testemunhar — e para que desenvolva atitudes de 
repúdio a essas práticas (BRASIL, 1997, p. 137). 

  

 Diante disso, a educação de maneira geral tem a capacidade de combater 

a discriminação, o preconceito e a atribuição de estereótipos manifestadas das 

mais variadas formas em todas as relações sociais. E superar essa situação 

exige do professor “discernimento, sensibilidade, intencionalidade e informação” 

(BRASIL, 1997, p.139), e nunca se omitir a isso. 

O discernimento é indispensável, de maneira particular, quando 
ocorrem situações de discriminação no cotidiano da escola [...]. 
Compreender que aquele que é alvo da discriminação sofre de 
fato, e profundamente, é condição para que o professor, em sala 
de aula, possa escutar até mesmo o que não foi dito [...]. A 
intencionalidade se faz necessária como produto de uma 
reflexão que permita ao professor perceber o papel que 
desempenha nessa questão. É também a capacidade de 
perceber que tem o que trabalhar em si mesmo, e isso não o 
impede de trilhar, junto com seus alunos, o caminho da 
superação do preconceito e da discriminação (BRASIL, 1997, p. 
139). 

 

 Assim, é possível construir um espaço de respeito, solidariedade, empatia 

e valorização do outro, muito além do que a impressão ou imaginação fornecem, 

uma vez que a escola tem se tornado cada vez mais um lugar onde injustiças e 

manifestações de preconceito e discriminação se manifestam.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Retomando a problemática deste estudo, a qual se refere às dificuldades 

encontradas pelos professores ao concluírem um curso de licenciatura e se 

depararem com a função de saber lidar com a diversidade cultural nas escolas, 

estando preparados ou não, foi possível tecer algumas considerações.   

Nesse contexto, estar adequadamente preparado para enfrentar 

situações delicadas sobre questões relacionadas à diversidade cultural nas 

escolas e várias exigências que são colocadas diariamente aos professores é 

um desafio! Geralmente, sua formação inicial não os preparou para assumir tais 

desafios, pois estes são imprevisíveis e, em relação ao tema em discussão, este 

ainda é recente e muitas vezes ainda não saiu do papel sob o cumprimento de 



 
 

 

questões e exigências burocráticas.  Formar professores capazes de exercer 

com competência as suas atribuições é respeitar as suas necessidades 

específicas de modo que colaborem para enfrentar os desafios do dia-a-dia, em 

que a sala de aula e a própria escola tornam-se a principal referência como 

opção de formação continuada. Os temas a serem tratados precisam ser 

entendidos como relevantes pelos professores para que mudanças sejam 

alcançadas. Isso possibilita ao professor uma intervenção mais eficaz na escola 

e na sala de aula.  

Diante disso, defende-se o posicionamento de que questões culturais não 

devem ser desprezadas no currículo de um curso de formação de professores e 

este, necessite trabalhar com a formação de profissionais sensíveis às 

diferenças, que saibam reavaliar impressões, comprometidos com o combate às 

diversas formas de discriminação, preconceitos e exclusão.  
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EGRESSOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA FACULDADE LA SALLE E 

FORMAÇÃO CONTINUADA5 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A formação inicial e continuada faz parte do cotidiano de muitos 

acadêmicos que buscam ampliar seus conhecimentos e sentem a necessidade 

dessa busca incessante diante do progresso da tecnologia e acesso fácil às 

informações. São necessárias pesquisas, estudo e reflexões mais aprofundadas 

para transformar suas ideias em conhecimento, para isso é preciso interesse, 

inquietação sobre determinados assuntos que irão acrescentar bases sólidas 

para as áreas pessoais e profissionais. A formação continuada possibilita que o 

acadêmico recém-formado ou aquele profissional que já está no mercado de 

trabalho possa optar por áreas de formação específica que tenha um maior 

interesse em trabalhar e também para se atualizar e se preparar para o mercado 

de trabalho que passa por mudanças tecnológicas assim como mudanças 

comportamentais, cada vez mais competitivo e exigente de qualidade. 

A Faculdade La Salle oferece curso de graduação em Educação Física 

licenciatura em que, desde a sua inclusão, teve números promissores de 

egressos, consequentemente, oferecendo curso de Pós-Graduação em Cultura 

Corporal do Movimento que finalizou nesse ano de 2017 e Especialização em 

Fisiologia do Exercício Aplicada à Qualidade de Vida que tem início previsto para 

julho 2017. Esses egressos podem optar por fazer o bacharel em faculdades de 

cidades vizinhas, pois muitos acabam buscando as academias para trabalhar, 

ou cursos de especialização na área escolar. Cada professor que se forma traça 

seu perfil com as vivências e experiências adquiridas no dia a dia. Como o curso 

                                                           
5 Trata-se de projeto de pesquisa. 
6 Projeto de pesquisa apresentado como aprovação no TCCI, 5º semestre do curso 
Licenciatura em Educação Física, Faculdade La Salle, 2017. 
7 Professora Mestre. Orientadora do projeto de pesquisa. 



 
 

 

de graduação tem na sua grade curricular o estágio supervisionado I, II e III, o 

acadêmico vivencia desde a educação infantil até o ensino médio, talvez não 

consiga contemplar seu estágio em todas as faixas etárias, mas pode ter uma 

noção básica de como é o cotidiano escolar, muitos acadêmicos terminam a 

graduação com ideia direcionada de qual será o seu objetivo para ingressar na 

escola. 

A formação continuada tem o intuito de oferecer e ampliar experiências 

entre profissionais, visa contemplar na grade curricular matérias pertinentes à 

realidade escolar, assim como o docente deve observar seus pontos fortes e 

fracos, observar se suas aulas estão abordando não só a prática, mas a parte 

teórica relacionada às aulas de Educação Física, identificar as características do 

grupo para que auxilie na sua formação continuada, é preciso fazer sentido a 

busca do conhecimento. Aquele professor que não busca pela formação 

continuada estará tirando a oportunidade dos seus alunos de aprender algo 

novo, estará se limitando ao que sabe e defasando a Educação Física.  

 

1.1 Problemática do Estudo 

 

Quando inicia uma turma de graduação é possível notar que cada pessoa 

tem em mente o que deseja por ter feito aquela opção, porém, no passar dos 

dias percebe-se em um ambiente em que não está se identificando, que a 

realidade é diferente do tão sonhado, consequentemente, são muitas as 

desistências, e no grupo que continua a jornada encontram-se acadêmicos com 

objetivos diferentes. Dessa forma é necessário que essa formação inicial seja de 

grande valia, pois é o momento de buscar conhecimentos com base sólida para 

sua futura carreira profissional, e, após a conclusão dessa primeira etapa, o 

professor recém-formado busca sua desejada colocação no mercado de 

trabalho, porém é importante manter o foco para dar prosseguimento na 

formação continuada. 

Diante do assunto abordado acima, surgiu a seguinte problemática: os 

egressos de Educação Física Licenciatura da Faculdade La Salle estão 

buscando pela Formação Continuada? 



 
 

 

 

1.2 Objetivo Geral 

 

Verificar se os egressos de Educação Física da Faculdade La Salle de 

Lucas do Rio Verde – MT estão em processo de formação continuada. 

1.2.1 Objetivos específicos 

 

 Descobrir se os egressos de Educação Física da Faculdade La Salle 

estão atuando na área da educação. 

 Verificar se os egressos de Educação Física da Faculdade La Salle deram 

continuidade aos estudos. 

 Investigar qual a importância atribuída à formação continuada pelos 

egressos. 

 

1.3 Justificativa 

 

A escolha do presente tema para realizar a pesquisa deve-se a minha 

inquietação sobre o interesse que os egressos de Educação Física da Faculdade 

La Salle têm em relação à formação continuada e se os mesmos estão em 

processo de formação. Acredito ser importante saber se os egressos que estão 

trabalhando na área da educação buscaram se aperfeiçoar, sabendo que além 

da formação continuada informal que é aquela que ocorre no âmbito escolar, a 

instituição La Salle oferece cursos de pós graduação, pois em busca de 

conhecimento e qualificação profissional a formação continuada tem sido um 

diferencial na área educacional, e por esse motivo é preciso estar em constante 

trabalho de pesquisa e estudos, não deixando o comodismo tomar conta dos 

profissionais recém formados. 

Para a Faculdade La Salle, essa pesquisa poderá sanar dúvidas referente 

ao caminho que os egressos de Educação Física tomaram após a conclusão do 

curso de graduação, sendo de grande importância para avaliar a relevância que 

a instituição tem para o mercado de trabalho e para a sociedade.  



 
 

 

Para a sociedade e pais de Lucas do Rio Verde é de suma importância 

saber que os professores de Educação Física de seus filhos vivem em constante 

processo de formação, o que trará melhor aproveitamento do seu filho nas aulas 

de outras disciplinas assim como o desenvolvimento humano. 

As contribuições dessa pesquisa irão auxiliar na minha formação docente 

e profissional, oferecendo embasamento para minha formação continuada, pois 

desde agora é necessário buscar conhecimento de diferentes contextos num 

mercado que é amplo e rico em oportunidades, essa pesquisa irá enriquecer 

meu aprendizado enquanto acadêmica.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Formação Inicial 

 

A escolha pelo primeiro curso de formação superior é o passo mais 

importante da vida de uma pessoa, é o momento de desfrutar de novas vivências 

e novas oportunidades, momento do qual deve ser aproveitado cada 

aprendizado novo, pois será a base sólida da formação docente buscando se 

preparar para a prática pedagógica.  

 
O processo de constituição da identidade profissional é de 
desenvolvimento permanente, coletivo e individual, no confronto 
do velho com o novo, frente aos desafios de cada momento 
sociohistórico. Essa identidade contém, concomitantemente, à 
unidade ensinar, uma multiplicidade de abrangências pela 
natureza da educação como prática social, como uma teia de 
interesses, significados e possibilidades (ROMANOWSKI, 2007, 
p. 16); 
 

Historicamente há três séculos surgiu a Escola Cristã, o santo e pedagogo 

São João Batista de La Salle, além de criar uma instituição contribuiu com 

numerosas obras escritas, destinando-as aos religiosos, mestres e alunos das 

suas escolas. 

 
São João Batista de La Salle (1651-1719) viveu na França, num 
período que praticamente corresponde aos anos de governo de 
Luís XIV. Graduado como doutor em Teologia e ordenado 
sacerdote, teve sua vida progressivamente comprometida com 



 
 

 

a educação, chegando a criar a congregação religiosa docente, 
a dos Irmãos das Escolas Cristãs, e uma instituição identificada 
com o que depois se chamou de Escola Normal. Por haver 
dedicado à sua vida à educação, criado Instituto religioso 
inteiramente dedicado a ela, elevado o conceito da vocação 
docente e contribuído à formação dos mestres pela criação da 
escola própria para essa finalidade, a Igreja o proclamou 
Padroeiro de todos os Professores (LA SALLE, 2013, p. 5). 
  

E foi em 15 de maio de 1950 que o Papa Pio XII conferiu à São João 

Batista de La Salle o título de Padroeiro de todos os Professores.  

 
Tendo vivido entre 1651 e 1719, João Batista de La Salle criou 
ou assumiu, a partir de 1680, um leque de instituições par 
atender as necessidades educativas concretas a que ele e 
outras pessoas quiseram dar solução. Assim, assumiu escolas 
elementares para educar os filhos dos operários e dos pobres, e 
algumas outras para atender a alunos especiais, como foram a 
escola de Calais, para ensinar aos filhos de marinheiros, e as de 
Le Vans e Allès, com o fim de “catolicizar” os filhos de 
protestantes “convertidos”. Criou vários internatos em Paris, 
para acolher filhos de nobres irlandeses exiliados na França, e 
no bairro de Saint-Yon, em Rouen, um para preparar para a vida 
filhos de comerciantes, outro para acolher adolescentes difíceis 
em suas famílias, e outro ainda para recuperação e 
delinquentes. Na Escola Dominical, recebeu jovens que, por 
necessidade de trabalho, tiveram de interromper a escola 
elementar, ou que desejavam uma complementação ao que 
haviam aprendido nela. Criou igualmente centros para a 
formação de professores primários e fundou uma congregação 
religiosa dedicada exclusivamente à tarefa educativa 
(HENGEMÜLE, 2010, p.266). 
 

Em suas obras, La Salle discorria uma proposta educativa, com 

fundamentos e normativas que manteve a identidade lassalista e que se tornou 

uma organização em rede com valores institucionais: “descobrimos na tradição 

lassalista um conjunto de intuições, conceitos e práticas que ainda hoje seguem 

inspirando nosso ideal pedagógico” (LA SALLE,2014, p.10).  

 

Paralelamente ao estabelecimento de instituições de educação, 
concorreu para a efetivação de vários avanços que vieram 
resultar numa sociedade mais escolarizada e numa prática 
educativa  mais eficaz e eficiente, tais como: a defesa e o 
oferecimento da educação para todos, independentemente da 
origem social ou econômica das pessoas; a melhor organização 
e administração do ensino; a definição mais precisa do currículo 
da escola elementar; a substituição do latim pela língua 
vernácula na iniciação à leitura; a sistematização e difusão do 



 
 

 

modo simultâneo de ensino; o melhor conhecimento do 
educando e o correspondente atendimento a ele; a suavização 
da disciplina escolar (HENGEMÜLE, 2000 apud HENGEMÜLE, 
2010, p. 266). 
 

As contribuições lassalistas para a educação foram de extrema 

importância, centrou a educação com práticas e zelo aos educandos, 

desenvolvendo o melhor que as escolas podem oferecer, toda vida se for seguir 

um norte o ensino será de qualidade, mesmo sabendo que em tempos atuais o 

processo de transformação tem interferência de elementos extrínsecos. Deixou 

seus ensinamentos assim como seria a prática docente, como seria organizado 

os horários e como os alunos deveriam se portar diante dos mestres, prática que 

sofreu modificações. 

 
Os atuais problemas educacionais têm maior abrangência do 
que aqueles vividos em meados das décadas anteriores, época 
da formação inicial do contingente profissional em atividade. 
Com a abertura democrática, cresceu a esperança de renovação 
em todos os campos. No setor educacional, uma consciência 
mais clara das necessidades de formação e instrução de todas 
as camadas da sociedade convive com encargos maiores 
devido ao aumento de população e problemas de natureza 
socioeconômica. Por seu turno o avanço tecnológico introduz 
novos interlocutores na educação por meio de dispositivos 
cibernéticos que tornam rapidamente obsoletos recursos 
tradicionais (NEIRA, 2009, p. 184). 

Porém, a essência da identidade de São João Batista de La Salle é 

mantida até os dias de hoje, naquela época os alunos e mestres seguiam uma 

conduta que era norma para um bom funcionamento das escolas, mesmo que 

muita coisa tenha mudado surgiu os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) 

que, atualmente, norteiam as instituições de ensino, mas sabemos que alguns 

pontos que eram de extrema relevância hoje é visto como algo desnecessário 

pelos alunos. 

 
A escola, no entanto, pouco se modificou, não obstante a 
tomada de consciência, por parte dos profissionais que nela 
militam, de problemas que se agravam, entre os quais 
destacamos, as ameaças que envolvem a juventude pelo 
avanço do consumo de drogas e as novas necessidades, como 
a integração aos sistemas educacionais das crianças e jovens 
diferentes, física ou mentalmente (NEIRA 2009, p. 184) 
 



 
 

 

Essas ameaças interferem tanto na escola de educação normal como na 

educação superior, onde a formação docente tem sofrido tanto pela falta de 

interesse em continuar dando prosseguimento na prática educacional quanto na 

própria formação, a formação docente inicial é uma alavanca na vida pessoal, é 

o momento em que se pode fazer planos e concretizá-los, é a escolha certa que 

move a vida e se faltar interesse em concluir essa etapa com o máximo de 

aproveitamento com certeza deixará de seguir a jornada de formação, então 

aquela pessoa que se dispõe a fazer parte da grande massa que é a formação 

educacional certamente seguirá carreira docente e sucessivamente continuar 

sua formação. 

 
Entendemos por formação inicial do educador, a trajetória que 
ele percorre desde o momento em que inicia a escolaridade (na 
educação infantil) até na sua conclusão, que no caso dos 
professores de Educação Física se dá no Ensino Superior. 
Nesse processo espera-se a aquisição da qualificação 
profissional mínima e a certificação, habilitando-se legal e 
tecnicamente para o exercício profissional (NEIRA, 2009, p.189) 

 

Por isso a importância de ser um aluno disposto e dedicado em todas as 

aulas, procurando absorver tudo o que possa ser aproveitado, enfatizar a leitura 

e pesquisa, o interesse em aprender sempre mais surge dentro da escola normal 

e as viagens literárias instigam uma cultura diferenciada ao aluno, pois sabemos 

que só aprendemos através da leitura e momentos de reflexão, Neira (2009, 

p.190) relata que se na “formação inicial o eixo encontra-se nos saberes da 

experiência dos futuros professores e nos saberes dos currículos, na formação 

contínua o eixo central está na reflexão crítica que deve ocorrer na experiência 

profissional” e a partir dos saberes advindos dela.  

O desenvolvimento profissional está relacionado com o conceito de 

identidade docente, o professor precisa ser o protagonista da sua formação, tem 

que querer ser esse protagonista para poder dar enfoque na sua profissão, pois 

é necessário esse papel para poder realizar mudanças e inovações na prática 

educativa, a formação inicial será sempre formação inicial porém cabe aos 

protagonistas de cada etapa desenvolver projetos e pesquisas que corroborem 

em melhorias para o ensino, fortalecendo as práticas educativas e que se 

entrelacem a identidade das instituições  pois segundo Imbernón (2010, p.81) 



 
 

 

“as instituições de ensino têm uma identidade educacional e cultural, pois o real 

e o simbólico entram na subjetividade de cada pessoa que nela trabalha, com 

uma vinculação entre elas e que vai variando segundo o contexto”.  

A consciência da subjetividade, que está ancorada na identidade 
coletiva, permitirá melhores necessidades educacionais e do 
contexto, e favorecerá que a situação da formação seja 
constante em toda a vida profissional, desde o início da carreira 
do professor (IMBERNÓN, 2010, p. 80). 
 

Alguns fatores contribuem na identidade docente, o que muitas vezes 

impede ou possibilita o avanço profissional, porém quando realmente faz da sua 

profissão algo prazeroso e visualiza evolução pessoal assim como do contexto 

no geral, esses fatores não deveriam interferir na formação. 

 
A melhoria da formação e a autonomia para decidir ajudarão 
esse desenvolvimento, mas a melhoria de outros fatores 
também o favorecerão de forma muito decisiva (salários, 
estruturas, níveis de decisão, níveis de participação, carreira, 
clima de trabalho, legislação laboral, etc.) (IMBERNÓN, 2010, 
p.80).  
 

Porém, sabe-se das diferenças culturais de nosso país, algumas regiões 

têm sua economia reduzida e por isso muitas escolas são precárias e de difícil 

acesso, então cabe ao professor trabalhar questões psicológicas e cognitivas 

desde sua formação, muitos docentes se realizam profissionalmente lecionando 

em regiões com carência educacional. A formação inicial será a experiência da 

profissão desejada, o que poderá acontecer de muitos professores formados 

deixarem a carreira por encontrarem dificuldades que não imaginavam ou que 

não se adaptaram à realidade docente, o melhor aproveitamento da formação 

inicial já procurando elencar subsídios para a formação continuada irão tornar 

excelentes professores com concepções emancipadoras e construtivas, 

formando novos alunos com ótimo grau de conhecimento. 

 

2.2 Formação Continuada 

 

Ao longo dos anos a formação continuada passou a ser um divisor de 

águas na vida pessoal e profissional de muitos docentes, se contentarem com 

uma única graduação já não faz mais sentido, aquele professor que quer ser 



 
 

 

diferencial na área educacional precisa estar em constante formação, porém é 

um desejo intrínseco de ser professor e procurar gradativamente essa 

qualificação.  

 
Embora consciente da superficialidade e da falta de rigor que 
supõe situar qualquer temática em tão longo período, porque em 
qualquer época sempre se produzem muitas idas e vindas 
históricas e educacionais, o que pretendo propor é que, na 
maioria dos países latinos, a análise de formação de professor 
como campo de conhecimento não começa a se desenvolver até 
por volta da década de 1970, quando se realizou toda uma série 
de estudos para determinar as atitudes dos professores em 
relação aos programas de formação continuada (IMBERNÓN, 
2010, p.16). 
 

Alguns anos atrás a exigência em relação à formação continuada não era 

requisito para contratação de professores, houve um tempo em que somente 

com magistério qualquer pessoa estaria apta a lecionar, realidade que foi sendo 

modificada conforme exigências da sociedade diante da tecnologia avançada e 

sofisticada, como poderia permanecer em sala de aula um docente com seus 

conhecimentos obsoletos, ou que não estivesse por dentro das reformas 

ortográficas, pode parecer simples, mas um professor deve estar se atualizando 

sempre, a própria escola oferece oportunidades de formação continuada, pois 

como podemos observar nos relatos de Imbernón (2010 p. 16) onde na década 

de 1970 foi um tempo em que a formação continuada “viveu o predomínio de um 

modelo individual de formação: cada um buscava para si a vida formativa, ou 

seja, primava-se pela formação inicial, que era melhor ou pior segundo a época 

e o território, e se aplicava à formação continuada” a ideia “forme-se onde puder 

e como puder”. Realidade que foi se modificando com o passar dos anos e 

agregando valores tanto para o docente quanto para a instituição.  

Após a reforma neocapitalista época em que a formação inicial adquire 

nível universitário, integrando-se num processo social e econômico, sendo 

necessários muitos anos para uma evolução na integração cultural da 

universidade. 

Para se adequar a essa reforma, as universidades começam a 
criar programas de formação continuada de professores, que 
são situados, em sua maioria, em modalidades de treinamento 
e de práticas dirigentes próprias do modelo de 
observação/avaliação (como o microensino mediante circuitos 



 
 

 

fechados de televisão, os programas de minicursos, a análise de 
competências técnicas, entre outros), e não na perspectiva em 
que a reflexão e a análise são meios fundamentais para a 
formação (IMBERNÓN, 2010, p.17). 

 

Época em que buscava competências do bom docente na intenção da 

formação eficaz, passando por um período de crise de valores no qual reflete até 

a atualidade, pois os professores foram formados com uma visão de que havia 

solução para tudo. 

E nos anos de 1990 surgiu lentamente uma mudança para institucionalizar 

a formação continuada, Imbernón (2010, p.19) descreve que segundo o discurso 

daquela época, “a institucionalização da formação continuada nasce com a 

intenção de adequar os professores aos tempos atuais, facilitando um constante 

aperfeiçoamento de sua prática educativa e social”, para assim adaptá-la às 

necessidades presentes e futuras. 

 
Ao contrário da formação inicial, a formação contínua não tem 
mostrado um caráter sistemático, intencional e legal. Não se 
articula claramente com a tradição e a história que tem a 
formação inicial do educador, mesmo porque durante séculos 
esta sempre foi considerada suficiente para preparar o indivíduo 
para toda a vida profissional. O avanço do conhecimento nas 
últimas décadas e o seu inter-relacionamento com o 
desempenho profissional trouxeram à tona a necessidade de 
atualização e aperfeiçoamento dos que atuam na educação. A 
formação contínua, exatamente ao contrário da inicial, é infinita 
enquanto possibilidade de crescimento pessoal-profissional do 
educador (NEIRA, 2009, p.190). 
 

A institucionalização da formação padronizou cursos que perduram até a 

atualidade, apesar que mesmo naquela época era deixado o professor livre para 

transmitir o que aprendeu e passar na sua prática os conhecimentos obtidos na 

formação, o professor deve desenvolver e adotar sua prática docente, pois havia 

uma dependência dos professores de que alguém devia de ensinar o que seria 

ensinado aos alunos, acabavam não fazendo parte do planejamento da 

formação. 

Começou a surgir novas ideias e novos conceitos, através da literatura 

pedagógica difundiu-se um novo conceito de currículo e novos projetos, havendo 

uma reflexão sobre a formação. 



 
 

 

 
Também é certo que muitas das novas ideias são assumidas 
como modismos, e há momentos em que não se pode distinguir 
quem as pratica de quem unicamente fala sobre elas, nem os 
que antes defendiam tenazmente o dirigismo e suas derivações 
dos que agora se convertem a essa nova religião e saem em sua 
defesa, centrados em suas ideias, mas não em suas práticas 
(IMBERNÓN,2010, p. 21). 

 

 Pode-se perceber que a importância do conhecimento e da autonomia, 

não podendo ser mero reprodutor de informações, é necessário embasamento 

e fundamentação na prática docente, o professor não pode ser alienado as 

modas e comodismo da sua realidade, o professor deve ser emancipador até na 

sua formação, momento em que consegue desfrutar do conhecimento no seu 

grupo de estudos. 

 
Na formação de professores convém sempre mais incrementar 
a participação e o envolvimento dos participantes ao longo de 
todo o processo formativo, desde o diagnóstico das 
necessidades até o planejamento, o desenvolvimento e a 
avaliação. Normalmente, num grupo de professores, encontram-
se aqueles que estão motivados a participar, os que são 
indiferentes e os que fazem resistência aberta a esta proposta, 
contudo é imprescindível, na programação formativa, estimular, 
fomentar e oferecer condições para que todos participem 
(D’AGOSTINI, 2010, p. 65). 
 

Essa foi uma época onde começou a se desenvolver aspectos positivos 

na questão da formação de professores, questionamentos acerca de projetos de 

pesquisa, cursos de formação de professores, aparecimento de congressos, 

jornadas e afins relacionados à experiência e formação. 

 

O campo de conhecimento da formação dos professores, 
embora no princípio apresentasse uma certa confusão 
conceitual e uma grande atividade de cópia de literatura distante 
de nosso contexto, por uma parte, permitiu que se começassem 
a questionar aspectos que durante muito tempo tinham 
permanecidos inalterados (IMBERNÓN, 2010, p. 20). 
 

Mesmo com tantas confusões e mudanças da época os professores não 

deixaram de assumir tarefas em busca da renovação pedagógica, em tempos 

advindos da ditadura, muitos estavam acostumados com a dependência de 

alguém que lhes ensinasse o que seria trabalhado na sua docência, não 



 
 

 

participavam dos planejamentos na escola, sendo que se tornavam alheios a 

assuntos pertinentes. Embora alguns estavam engajados em um novo 

pensamento com forças para dar impulso nos conhecimentos para a formação 

docente. 

 

Definitivamente, esta foi uma época frutífera, mas também de 
grande confusão. Época de grandes mudanças, na qual 
começamos a ser conscientes da evolução acelerada da 
sociedade em suas estruturas materiais, institucionais e formas 
de organização da convivência, bem como em seus modelos de 
produção e distribuição. Enfim, uma época criativa e muito 
importante na formação continuada, cuja contribuições e 
reflexões ainda vivemos assimilando (IMBERNÓN, 2010, p. 22). 
 

Nessa fase os planos de melhorias na formação, ganharam impulso na 

análise da prática da formação de professores. Entrando para o ano de 2000 os 

questionamentos rondaram professores que estavam há anos na sua carreira 

sem procurar uma formação continuada, começaram cobranças e com isso uma 

crise na profissão, parecia que a modernidade do século não era abastecida pela 

falta de motivação, os professores raramente se desafiavam e se propunham a 

algo novo ou diferente. 

Nesse contexto surge a crise institucional da formação. Como se 
considera o sistema educacional do século passado obsoleto, 
sentem-se a necessidade de uma nova forma de ver a 
educação, a formação e o papel dos professores e dos alunos. 
Uma longa pausa é aberta na qual estamos instalados, onde 
alguns se sentem incômodos. Esse desconforto conduz à busca 
de novos horizontes, de novas alternativas (IMBERNÓN, 2010, 
p. 23). 

 

Sair da zona de conforto certamente muitos não gostam, mas é uma 

iniciativa que renderá muitos aprendizados, de forma alguma tentou-se excluir 

professores das instituições, mas procurou resgatar os conhecimentos que por 

vezes passam por despercebidos, e assim contribuir com a formação de outros 

docentes, contudo essa prática deve seguir um processo distinto para cada 

formação. 

 
A programação de formação continuada de professores, ao 
mesmo tempo em que tem uma estrutura composta por vários 
elementos, como objetivos específicos a alcançar, conteúdos, 
metodologias, etc.; é indispensável que não seja rígida e 



 
 

 

impermeável ao longo do processo até o final da execução. Ela 
necessita de abertura e flexibilidade para responder às 
necessidades internas e externas de todos os envolvidos no 
processo educativo. É preciso que os programas, além de 
possuírem um eixo articulador, possam ser pautados pela 
interdisciplinaridade (D’AGOSTINI, 2010, p. 65). 

 

Mesmo sendo um processo difícil de ser aderido pelos docentes formados 

á anos, a tomada de consciência deve partir da própria pessoa, porque além de 

ter a oportunidade de melhorar sua aula e inovando a aplicabilidade, 

acrescentará conhecimentos na sua bagagem e terá argumentos para se manter 

na instituição de ensino, potencializando as trocas de experiências. 

 
Essa mudança implica fugir de políticas de subsídio, de políticas 
em que se pensa que, investindo na formação, em grandes 
quantidades de cursos, seminários ou jornadas, a educação 
mudará, deixando o contexto laboral igualmente empobrecido. 
Contexto em que a metodologia de trabalho da prática formadora 
está mais orientada para uma formação individual do que para 
modelos de formação continuada de aspecto coletivo, de 
desenvolvimento e melhoria do currículo, e para processos 
questionadores, cuja base não é a “ignorância do professor”, 
mas a desconfiança na capacidade dele de gerar inovações 
mediante a prática educacional (IMBERNÓN, 2010, p. 45). 
 

Desde que haja subsídios e o foco da formação continuada, cada 

professor deveria de continuar numa constante trajetória de formação, 

conhecimento nunca e demais, além de que ninguém é tão bom o suficiente que 

saiba tudo, que domine todos os assuntos, que tenha facilidade em ministrar 

uma aula indiferente de quem estiver assistindo esse conteúdo. As 

oportunidades de qualificação são numerosas, de fácil acesso, por mais leigo 

que seja o docente, rapidamente se renderá pelo fascino que é o mundo do 

conhecimento. 

 
Portanto, os programas de formação continuada precisam incluir 
saberes científicos, críticos, didáticos, relacionais, saber-fazer 
pedagógico e de gestão; podem ser realizados na modalidade 
presencial e a distância. Ressalta-se a necessária ênfase na 
prática dos professores com seus problemas como importante 
eixo condutor dessa modalidade de formação (ROMANOWSKI, 
2007, p 130). 

 



 
 

 

Para Romanowski (2007, p.131), os programas de formação, ao 

possibilitarem “conhecimentos sobre a escola e o sistema educativo e ao 

explicarem a complexidade das situações de ensino e as possíveis alternativas 

de solução, a partir da prática, favorecendo uma ação docente mais crítica e 

consciente”. Para o autor uma das suas principais preocupações é voltada para 

a recém-formação, e que nos dois primeiros anos da docência é o choque com 

a realidade, é o momento de colocar em prática o que estudou e servirá como 

um ensaio para sua carreira docente. O professor iniciante, além da limitação de 

conhecimentos da prática e da experiência, necessita aprofundar seus 

conhecimentos teóricos para ser capaz de explicitar situações de impasse, 

ressalta Romanowski (2007, p.131), sabemos que a formação continuada ocorre 

também com ações docente em sala de aula e no âmbito escolar, através da 

socialização e interação com outros docentes. 

A formação continuada deveria apoiar, criar e potencializar uma 
reflexão real dos sujeitos sobre sua prática docente nas 
instituições educacionais e em outras instituições, de modo que 
lhes permitisse examinar suas teorias implícitas, seus esquemas 
de funcionamento, suas atitudes, etc., estabelecendo de forma 
firme um processo constante de auto avaliação do que faz e por 
que se faz (IMBERNÓN, 2010 p.47). 
 

Todo docente que está ativo na sua profissão deve se auto avaliar e rever 

seus conceitos, avaliar suas capacidades, seus valores assim como as 

habilidades e atitudes, essa reflexão poderá somar juntamente ao conjunto de 

docentes fomentando sua própria formação, procurar crescer juntamente da 

instituição de ensino instigando atitudes que corroborem com um ensino melhor 

e de qualidade, de nada adianta lecionar sozinho, pois é necessário o trabalho 

em conjunto tornando o espaço de infinitos saberes um lugar aconchegante de 

aprendizado e novas experiências, mesmo sendo uma situação difícil pois 

muitos não aceitam opiniões ou que precisem sair da zona de conforto. 

 
No entanto, também é certo que o trabalho colaborativo entre os 
professores não é fácil, já que é uma forma de entender a 
educação que busca propiciar espaços onde se dê o 
desenvolvimento de habilidades individuais e grupais de troca e 
diálogo, a partir da análise e da discussão entre todos no 
momento de explorar novos conceitos (IMBERNÓN, 2010, p.65). 

 



 
 

 

Portanto, se cada professor utilizar estratégias de formação utilizando do 

seu conhecimento seria possível organizar uma base para trabalhar em equipe 

onde o grupo projetaria melhorias no processo de formação e sanando 

problemas da prática docente. 

Tudo para que cada um conheça, compartilhe e amplie as metas 
de ensino e a informação que possui sobre um tema. Cada um 
dos membros do grupo é responsável tanto por sua 
aprendizagem quanto pela dos outros. Os professores 
compartilham a interação e a troca de ideias e conhecimentos 
entre os membros do grupo (IMBERNÓN, 2010, p.65). 

 

Pode acontecer que ocorra situações contrarias a isso, onde muitos se 

isolam e não querem interagir com os demais, isso gera o mal da docência, 

situação onde não há solidariedade e se preza pela privacidade, o individualismo 

não trará benefício algum para ambos os lados, o docente perde a oportunidade 

de socializar sua vivência como docente, assim como perde de desfrutar 

vivências do coletivo. 

 
O isolamento gera incomunicabilidade, o indivíduo guarda para 
si mesmo o que sabe sobre a experiência educativa. Uma prática 
social como a educativa precisa de processos de comunicação 
entre colegas, por exemplo, explicar o que sucede, o que se faz, 
o que não funciona, o que obteve sucesso, etc., sobretudo, 
compartilhar as alegrias e as penas que surgem no difícil 
processo de ensinar e aprender (IMBERNÓN, 2010, p. 67). 
 

Como processo de formação continuada a integração e a socialização 

fazem com que o docente cresça profissionalmente, além de colaborar com a 

instituição de ensino que está inserido, de tal forma que contribuiu para a 

melhoria do contexto no modo geral, sendo necessário deixar de lados 

diferenças pessoais ou diferenças políticas que muitas vezes impedem um bom 

relacionamento.  

A formação continuada deve ser pautada e planejada conforme as 

necessidades profissionais e de formação pessoal, buscar sempre caminhos que 

permitam um melhor aprendizado, um melhor aproveitamento do conhecimento, 

segundo Romanowski (2007, p.160) a “investigação poderá ressaltar na 

percepção do tempo como um espaço de produção, ou seja, à medida que o 

professor pesquisa sua prática, reconhece a importância e o valor das atividades 



 
 

 

em relação aos propósitos”. A prática pedagógica e a busca pela melhoria estão 

relacionadas diretamente ao bom desempenho profissional, de certa forma o 

professor que não está só preocupado com os benefícios de ter um diploma a 

mais, e sim aquele professor que preza pelo conhecimento e quer ser um 

professor pesquisador pois a pesquisa representa melhoria na formação 

docente, para Romanowski (2007, p.158) “a realização de pesquisa pelos 

professores contribui significativamente para seu desenvolvimento profissional”. 

 
O movimento da realização da pesquisa pelos professores 
colocou novas perspectivas no campo da ação docente, em que 
investigar, questionar, confrontar são ações necessárias, 
independente de se atribuir o rótulo de pesquisa a esse tipo de 
atividade (ROMANOWSKI, 2007, p.158). 
 

O professor que optar pelo processo de formação continuada certamente 

amplia suas capacidades e desenvolve um aperfeiçoamento da sua prática 

educacional, outro fato muito importante na sua formação é sua identidade 

pessoal, todo docente tem suas forças e fraquezas, deve trabalhar ambos os 

pontos e levar em consideração áreas especificas que gosta de desenvolver, 

intensificar na disciplina que tem sua formação e procurar através da formação 

continuada ampliar seu conhecimento abrindo um leque de oportunidades para 

novos aprendizados. 

 
No entanto, tal situação não deve predominar no futuro da 
formação continuada, mas, sim, os professores devem assumir 
a condição de serem sujeitos da formação, compartilhando seus 
significados, com a consciência de que todos somos sujeitos 
quando nos diferenciamos trabalhando juntos, e desenvolvendo 
uma identidade profissional (o eu pessoal e coletivo que nos 
permite ser, agir e analisar o que fazemos), sem ser um mero 
instrumento nas mãos de outros (IMBERNÓN, 2010, p.78). 

  

A identidade do docente faz parte da vida e do cotidiano escolar, com o 

passar dos dias cada professor cria sua identidade juntamente com aquela 

instituição, de tal forma a criar a identidade grupal e coletiva, certamente cada 

professor irá trabalhar do modo que aprendeu e construiu sua carreira, 

carregando consigo valores e capacidades, não deixando de lado sua ética e 

moral, se percorrermos pelos corredores das inúmeras escolas poderemos 

perceber que serão retratados cada professor conforme sua identidade 



 
 

 

profissional, segundo Imbernón (2010, p.80) “o desenvolvimento profissional é 

um conjunto de fatores que possibilita ou impede que os professores avancem 

na questão da identidade”.  

 
A melhoria da formação e a autonomia para decidir ajudarão 
esse desenvolvimento, mas a melhoria de outros fatores 
também favorecerá de forma muito decisiva (salários, estruturas, 
níveis de decisão, níveis de participação, carreira, clima de 
trabalho, legislação laboral, etc.). Podemos realizar uma 
excelente formação e encontrar-nos com o paradoxo de um 
desenvolvimento próximo da proletarização dos professores, 
porque talvez outros fatores não estejam suficientemente 
garantidos nessa melhoria. E isso repercute, obviamente, não 
apenas no desenvolvimento profissional, mas também no 
desenvolvimento pessoal e identitário (IMBERNÓN, 2010, p.80). 

 

Se os professores forem capazes que assumir sua própria identidade e 

buscar a melhoria para o trabalho coletivo poderá crescer gradativamente, de tal 

forma que a formação continuada irá auxiliar na sua identidade, pois quanto mais 

conhecimento o docente possuir maior será seu leque de vivências pedagógicas 

que poderá proporcionar aos seus alunos. 

 
O desenvolvimento de todos os educadores e colaboradores de 
uma instituição de ensino, as vivências coletivas, pode ser 
definido como aqueles processos que melhoram a situação 
laboral, o conhecimento profissional, as habilidades e as atitudes 
dos trabalhadores envolvidos com a educação (IMBERNÓN, 
2010, p.81). 

 

 O planejamento da prática educacional deve ser elaborado pensando 

num melhor aproveitamento de todos os envolvidos procurando contemplar as 

adversidades culturais e sociais que estão ligadas diretamente ao âmbito 

escolar, principalmente em escolas públicas, onde encontram-se maior número 

de alunos com problemas afetivos e psicológicos, problemas familiares que 

afetam no aprendizado dos filhos o que repercute no andamento das aulas. 

 
Reconhecer a complexidade do pensamento e da prática 
docente significa aceitar que a educação, como fenômeno 
social, é uma rede aberta; que essa abertura faz com que, às 
vezes, se tomem decisões sem reflexão prévia, de forma 
intuitiva; que promover uma formação que facilita a reflexão e a 
intuição pode fazer com que os professores seja melhores 
planejadores e gestores do ensino-aprendizagem e, por que 



 
 

 

não, agentes sociais, que podem intervir, além disso, nos 
complexos sistemas éticos e políticos da estrutura social e 
laboral (IMBERNÓN, 2010, p.101). 

 

Para um melhor aproveitamento tanto da prática docente como da 

formação continuada é preciso que haja motivação e perspectiva em torno da 

profissão, questões pessoais e de autoestima estão relacionadas com a 

desmotivação na hora de lecionar, é necessário que o docente se sinta motivado 

a exercer sua função, se optou por essa profissão não deve deixar fatores 

extrínsecos abalarem sua estrutura psicológica. 

Para motivar a formação continuada, é necessário gerar uma 
motivação intrínseca relacionada à tarefa de “ser professor ou 
professora”, ação que é muito mais difícil, se os docentes 
encontram imersos em um ambiente de desmotivação e 
passividade, educacional ou ideológica. Se os professores estão 
desmotivados, é preciso encontrar mecanismos para a 
motivação extrínseca, como, por exemplo, permitir que 
trabalhem com mais qualidade, que se aprofundem da na 
matéria, encontrem-se consigo mesmos para melhorar a 
autoestima, realizem-se profissionalmente, etc. (IMBERNÓN, 
2010, p.107). 

 

Assim como as crianças sofrem por problemas afetivos, cognitivos e 

comportamentais, os adultos também acabam se abalando por esses motivos, 

porém é importante não deixar isso influenciar na carreira docente, mesmo 

sabendo que o meio tecnológico tem interferidos diretamente na prática 

pedagógica além da falta de interesse dos alunos, por isso cabe ao professor 

estar em constante processo de formação para sanar essas dificuldades 

encontradas dia após dia na profissão, Imbernón (2010, p.109) relata que 

“vivemos em uma época de importância do trabalho em grupo, dos vínculos 

afetivos entre os professores, das decisões coletivas, da participação de outros 

setores sociais no campo da educação”. Por isso é de relevância estar aberto e 

disposto a trabalhar no coletivo e aproveitar as oportunidades que surgem na 

formação continuada, seja ela formal ou informal, o que jamais deve deixar é de 

estar em processo de formação e crescimento pessoal e profissional. 

 

3 METODOLOGIA  

 



 
 

 

Diante do tema apresentado para a pesquisa, a mesma caracteriza-se 

como qualitativa, uma vez que não emprega um “instrumental estatístico com 

base do processo de análise de um problema, não pretende enumerar nem medir 

unidades ou categorias homogêneas, (...) sendo uma forma adequada para 

entender a natureza de um fenômeno social” (RICHARDSON, 2012, p.79).  

O método de abordagem é o dedutivo e a classificação com base nos 

objetivos caracteriza como pesquisa exploratória, pois ainda “não se tem 

informação sobre determinado tema e se deseja conhecer o fenômeno” 

(RICHARDSON, 2012, p. 66). 

 Com base nos procedimentos técnicos, classifica-se como pesquisa de 

campo. 

 

3.1 Sujeitos de Pesquisa 

 

Os sujeitos escolhidos para a realização da pesquisa são os egressos 

do curso de Educação Física da Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde dos 

anos de 2016, 2015 e 2014 

 

3.2 Instrumentos de Coleta de Dados 

 

O instrumento para a coleta de dados será uma entrevista gravada em 

áudio com questões abertas e fechadas, previamente elaboradas, conforme 

Apêndice. 

 

3.3 Coleta de Dados 

 

Os dados serão coletados mediante aceite dos sujeitos a partir do mês 

de julho/17 até o mês de agosto/2017, conforme cronograma. 

 

3.4 Tratamentos dos Dados 

 



 
 

 

Após a coleta de dados, os mesmos serão transcritos na íntegra de 

modo a preservar a veracidade das informações e selecionados de acordo com 

as semelhanças de respostas. 

 

3.5 Análise dos Dados 

 

A análise dos dados será feita mediante o conhecimento do pesquisador, 

as discussões com o orientador e com base na literatura já estudada e 

consultada. 
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FOLCLORE: A Tradição Oral Através dos Tempos 

 

Suelen Cristina Volmann8 

Gilvani Kuyven9 

 

RESUMO 
O folclore pode ser caracterizado por tratar-se de momentos com inúmeras 
lendas, mitos e histórias, contadas oralmente, de geração em geração. 
Comemorado internacionalmente no dia 22 de agosto, é uma data comemorativa 
muito importante para todas as culturas que, infelizmente, ao passar dos anos, 
está sendo pouco trabalhada nas escolas. O Estado deve assegurar a 
disseminação da cultura, de forma que ela ocorra da melhor maneira possível, 
para que não tenha a discriminação e o desconhecimento das culturas locais. A 
riqueza da cultura do folclore brasileiro, não seria tão imensa, caso o estado do 
Mato Grosso não tivesse um folclore diferenciado e divergente das demais 
regiões. No cenário escolar, o educador deve buscar trabalhar este tema de 
várias maneiras com os seus alunos. 

 
Palavras-chaves:  Folclore. Cultura. Escola.  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Folclore pode ser definido como a arte de ensinar as manifestações 

culturais artísticas preservadas pela tradição oral. Conforme Dicionário Aurelio 

“Ciência das tradições e usos populares. 2 - Conjunto das tradições, lendas ou 

crenças populares de um país expressas em danças, provérbios, contos ou 

canções. 3 - Cultura popular de um povo. ” Porém, se for levado em conta que 

as manifestações culturais sofrem influência do contexto em que são produzidas, 

suas mudanças são constantes. 

Conseguir ensinar aos alunos parte do folclore regional é um desafio, pois 

os alunos já vêm com elementos culturais próprios e, se for trabalhado apenas 

o folclore, sem estar contextualizado, acaba-se perdendo todos os elementos 

que causariam o interesse dos alunos. A partir desta perspectiva surge a 
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9 Mestre em Estudos Linguísticos (UFMT). Professora da Faculdade La Salle de Lucas 
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problemática:  como o trabalho de folclore mato-grossense pode auxiliar no 

desenvolvimento do aluno no ensino fundamental? 

O objetivo geral busca identificar como o trabalho de folclore mato-

grossense pode auxiliar no desenvolvimento do aluno no ensino fundamental.  

Faz-se necessário conhecer as histórias do folclore mato-grossense, analisar as 

metodologias e abordagens durante o ensino fundamental, bem como observar 

como ocorre o desenvolvimento do aluno. 

O Brasil tem um folclore rico em lendas, são histórias culturais narradas 

pelo povo, que passam de geração para geração, um fator importante é a 

miscigenação da população brasileira. Com o passar do tempo, é necessário 

resgatar a cultura para as novas gerações e também trazer o conhecimento do 

leque do folclore no estado de Mato Grosso. 

 A partir da iniciação dos educandos na escola, as histórias contadas são 

um dos instrumentos que auxiliam na alfabetização e amplia o repertório de 

palavras dos educandos. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Este artigo utilizou como procedimento técnico, a pesquisa bibliográfica, 

segundo Prodanov (2012, p.54): 

 

Quando elaborada a partir de material já publicado, constituído 
principalmente de: livros, revistas, publicações em periódicos e 
artigos científicos, jornais, boletins, monografias, dissertações, 
teses, material cartográfico, internet, com o objetivo de colocar o 
pesquisador em contato direto com todo material já escrito sobre 
o assunto da pesquisa. Em relação aos dados coletados na 
internet, devemos atentar à confiabilidade e fidelidade das fontes 
consultadas eletronicamente. Na pesquisa bibliográfica, é 
importante que o pesquisador verifique a veracidade dos dados 
obtidos, observando as possíveis incoerências ou contradições 
que as obras possam apresentar. 

 

Já o método de pesquisa identificou-se pela utilização do método 

hipotético dedutivo que segundo Prodanov (2013, p 32),  

 
O método hipotético-dedutivo inicia-se com um problema ou 
uma lacuna no conhecimento científico, passando pela 



 
 

 

formulação de hipóteses e por um processo de inferência 
dedutiva, o qual testa a predição da ocorrência de fenômenos 
abrangidos pela referida hipótese. 

 

Em relação ao tipo de investigação científica formou-se na pesquisa do 

tipo exploratória que nas palavras Prodanov (2013. p. 52) “A pesquisa 

exploratória possui planejamento flexível, o que permite o estudo do tema sob 

diversos ângulos e aspectos”.  

Sobre o tratamento caracterizou-se por uma pesquisa qualitativa. Para 

Prodanov (2013, p.70) pesquisa qualitativa “considera que há uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em 

números” 

Quanto à natureza consistiu em uma pesquisa aplicada, pois, segundo 

Prodanov (2013, p. 51) “objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática 

dirigida à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses 

locais. ” 

 

3 REVISÃO E DISCUSSÃO DA LITERATURA 

 

3.1 O Direito à Cultura 

 

Todos os cidadãos têm o direito à manifestação cultural, e também o 

acesso a todas as maneiras que esta cultura estiver inserida, conforme descrita 

na Constituição Federal na Seção II do Artigo 215, “[...] o Estado garantirá a 

todos o exercício dos direitos culturais e acesso as fontes da cultura e apoiara e 

incentivara a valorização e difusão das manifestações culturais. [...]”. 

É dever de o Estado proteger e promover a disseminação da cultura, 

articulando meios para que esta disseminação ocorra da melhor forma possível. 

Com isso, a escola deve ser um local de transmissão da cultura, para que não 

ocorra a discriminação e desconhecimento das demais culturas. Conforme o 

Artigo 2016 da Constituição Federal de 1988: 

 



 
 

 

Art. 216 Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - 
os modos de criar, fazer e viver; III - as criações científicas, 
artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, 
edificações e demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor 
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico. § 1.º O poder público, com a colaboração 
da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural 
brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 
tombamento e desapropriação, e de outras formas de 
acautelamento e preservação. § 2.º Cabem à administração 
pública, na forma da lei, a gestão da documentação 
governamental e as providências para franquear sua consulta a 
quantos dela necessitem. § 3.º A lei estabelecerá incentivos para 
a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. § 4.º 
Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na 
forma da lei. § 5.º Ficam tombados todos os documentos e os 
sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos 
quilombos. 

  

Desde que foi sancionado o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

um novo paradigma surge a partir dos direitos e deveres das crianças e as 

responsabilidades da família, sociedade e do Estado, a partir de 13 de julho de 

1990 - ano que promulgou a Lei Federal do ECA-  reconhece a criança e o 

adolescente como sujeito de direitos.   

O direito à cultura é discutido como um dos pilares do desenvolvimento 

humano, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente está discriminado 

no Artigo 58: "No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, 

artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, 

garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura".  

Asinelli defende que o aprofundamento nas discussões e estudos à cultura é a 

melhor forma de a valorizar: 

 
Cabe a nós, pesquisadores, educadores, pais e mães, 
Conselheiros Tutelares, Conselheiros de Direitos, sociedade, 
gestores públicos e Estado, aprofundarmos nossos estudos e 
reflexões sobre a criança e o adolescente como sujeitos de 
direitos, mudando a cultura que "autoriza" os adultos do país a 
violentarem crianças e adolescentes na rua, em casa e na 
escola, para uma cultura que desenvolva o sentimento favorável 
à criança e ao adolescente, em especial àqueles oriundos de 



 
 

 

comunidades de risco social, tendo-os como valor. Valor este 
reconhecido enquanto prioridade absoluta do ponto de vista 
político e de recursos financeiros. Uma cultura em que as 
crianças e adolescentes sejam verdadeiramente amados, 
compreendidos e valorizados (ASINELLI-LUZ, 2005, p. 204). 

 

3.1.1 Mas o que é o folclore? 

 

De acordo com Duarte (2015), o folclore é o ícone da cultura popular, é 

ele que representa a identidade social da comunidade, que vem através de suas 

criações culturais e também coletivas, representando uma parte essencial da 

cultura e da nação é um dos modos que o povo tem para compreender o mundo 

em que vive, onde as lendas se encaixam com os fatos históricos e reais, cada 

um buscando uma explicação para os acontecimentos misteriosos, servindo 

também para passar o conhecimento e alertar sobre perigos e defeitos dos seres 

humanos. 

 Folclore é a manifestação cultural, transpassada de forma oral existem 

vários elementos que caracterizam o folclore: festas culturais, lendas, mitos, 

contos, musica, danças, comidas típicas, personagens, brincadeiras e 

artesanato. 

 O folclore é a identidade cultural de um povo, é uma produção cultural que 

provém do povo, é o fortalecimento cultural. De acordo com o Dicionário Dicio 

“Reunião das expressões culturais, artísticas, dos costumes e tradições de um 

povo que, através da tradição oral, são preservadas e passadas de uma geração 

para outra; populário (2017, online) ”.  

 Contudo, não é qualquer manifestação cultural que se considera como 

folclore, para ser considerado uma representação folclórica é preciso de alguns 

elementos próprios, conforme o Fundaj- Fundação Joaquim Nabuco (1995, 

online) elenca os mais importantes como:  

 

Tradição- Manifestações transmitidas de geração em geração, 
mantendo sua essência e evoluindo com a contribuição da 
geração atual. 
Dinâmica - Padrões não rígidos, que aceitam intervenções. 
Função dentro da sociedade - O acontecimento não pode ser um 
fato isolado e deve possuir uma razão cultural para ser realizado, 
inserido no contexto da vida do povo. 



 
 

 

Coletividade- Elementos folclóricos precisam ser aceitos pela 
população, como constituintes de sua própria cultura, não sendo 
característicos de pequenos grupos sociais. 
Obras anônimas têm maiores chances de ser consideradas 
folclóricas, pois são absorvidas pelo povo e reproduzidas em 
suas manifestações. Porém, o anonimato não é pré-requisito. 
Espontaneidade -A criação das manifestações folclóricas não 
deve ter sido incentivada por nenhum órgão governamental; o 
folclore deve emanar naturalmente do povo. 

 
 No ano de 1965, o Congresso Nacional instituiu o dia 22 de agosto como 

o Dia do Folclore Brasileiro pelo Decreto de número: 56.747, que foi assinado 

pelo presidente da época Humberto de Alencar Castelo Branco, descritos em 

três artigos: 

 

 Art. 1º Será celebrado anualmente, a 22 de agosto, em todo o 
território nacional, o Dia do Folclore. 
 Art. 2º A Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro do 
Ministério da Educação e Cultura e a Comissão Nacional do 
Folclore do Instituto Brasileiro da Educação, Ciência e Cultura e 
respectivas entidades estaduais deverão comemorar o Dia do 
Folclore e associarem-se a promoções de iniciativa oficial ou 
privada, estimulando ainda, nos estabelecimentos de curso 
primário, médio e superior, as celebrações que realcem a 
importância do folclore na formação cultural do país. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
No Brasil o folclore é bastante diversificado, porque a população brasileira 

é consagrada por uma grande amalgamação dos povos do mundo todo, o campo 

cultural foi o lugar onde ficou mais evidente esta miscigenação tornando um país 

rico em expressão cultural popular. 

As músicas folclóricas são comumente associadas com as danças, 

formando um elemento só. Alguns exemplos bem comuns são: frevo, repente, 

samba, quadrilha, etc. Segundo o Capitulo VI da Carta do Folclore Brasileiro 

(1995, p. 04): 

 
Recomenda-se adotar providências adequadas à defesa do 
patrimônio musical folclórico, particularmente no caso das 
melodias de domínio público, dos folhetos de cordel, impedindo 
a apropriação dos mesmos por terceiros, realizando-se o 
procedimento de registro em órgãos competentes. 

 

De acordo com Duarte (2015) As lendas e os mitos são as narrativas 

populares transmitidas de geração para geração, onde elas não podem ser 



 
 

 

comprovadas cientificamente, já que são fruto da imaginação que as pessoas 

criam. Alguns exemplos de mitos e lendas bem comuns são: boitatá, curupira, 

Iara etc.  

 

3.2 Cultura Mato-Grossense 

 

3.2.1 Festas culturais 

 

As festas do Estado de Mato Grosso têm um grande laço com a religião 

católica, visto que a origem do povo do Mato Grosso veio com a raiz portuguesa, 

contudo, foi acrescentada a cultura espanhola, dos povos que entraram pela 

bacia do Paraguai, aos índios e negros que também estavam na região na 

época. O isolamento da população mato-grossense com as metrópoles da época 

trouxe uma identidade para as festas celebradas. Conforme Loureiro (2006, 

p.23): 

 

Este isolamento permitiu que a criatividade do povo se 
exprimisse mais livremente, dando, assim, liberdade para 
engendrar, instrumentos, rituais, danças e outras manifestações 
singulares, que vieram, finalmente, se consolidar no arranjo da 
grande maioria desses festejos e na conformação de grande 
parte das manifestações culturais do Estado. 
 

 As festas culturais mato-grossenses têm um diferencial, pela sua posição 

geográfica, que na época da colonização era afastado dos demais estados, 

transformando os mitos e lendas e festejos em tradições completamente 

diferente dos demais. A criatividade dos habitantes contribuiu para as grandes 

manifestações do estado. 

 

3.2.2 Os mitos Mato-Grossenses 

 

  Os mitos são os entes fantásticos que estão no imaginário do povo e é a 

referência cultural e também histórica de uma comunidade ou região.  No Mato 

Grosso, os mitos têm relação direta com o ambiente e a ocupação, onde estas 



 
 

 

variáveis obtiveram como resultado que a mitologia do Estado se afastasse das 

demais do país.  

 O mais pontual dos mitos é que eles são tão entrelaçados à realidade, 

que por muitas vezes se confundem com o que é verídico e o que é imaginário. 

Loureiro (2006), cita que o Tibanaré é um pássaro que tem seu canto ouvido na 

zona rural, mas também um mito quando os habitantes locais dizem que é ele 

que se transforma em uma pessoa. Alguns mitos mato grossenses citados por 

Loureiro (2006, p.130) foram:  

 O curupira, que tem abrangência nacional e o mito está 
ligado a proteção da natureza, uma história contada por alguns 
idosos conhecedores da cultura é que o Curupira chamava aa 
atenção das crianças que caçavam passarinhos para dentro da 
selva para que eles se percam. 

 O pé de garrafa é um ser com forma de homem bem 
grande, onde todo seu corpo era coberto por pelos pretos e sua 
perna termina em um casco em forma de fundo de garrafa, 
segundo a lenda o houve uma época no estado onde a coleta de 
poaia era grande, e a técnica encontrada pelos catadores era 
gritar uns com os outros para se localizarem dentro da imensa 
floresta e o pé de garrafa gritava no mesmo tom desses sinais 
os confundindo e se perdendo mata a dentro. 

 O minhocão é um monstro em forma de serpente que 
habitaria o rio Cuiabá, a descrição deste ser é que ele é na forma 
de uma gigantesca cobra com mais de 20 metros de 
comprimento e dois metros de diâmetro e por onde ele passasse 
geraria ondas que boraria as canoas, sua aparição é somente a 
noite. 

 A Dama de Branco, esta dama seria uma mulher vestida 
de noiva, onde suas feições seriam descritas como uma jovem 
ou uma caveira, o mito surgiu no garimpo do rio das Garças onde 
os garimpeiros tinha a viagem e a ocorrência desta aparição era 
um sinal de sorte. 

 

3.2.3 As lendas Mato-Grossenses 

 As lendas são resultantes da cultura oral e normalmente surgem a partir 

de algum acontecimento peculiar, que ocorreu em alguma comunidade, 

enriquecendo com o imaginário popular, integrando-se a cultura e transmitindo 

oralmente de geração a geração. Algumas lendas citadas por Loureiro (2006), 

em seu livro foram:  

 Cabeça de Pacu, o pacu é o peixe mais afamado no Mato Grosso, segundo 

a lenda que se um rapaz solteiro chegar em Cuiabá e comer a cabeça deste 



 
 

 

peixe, não demora muito e se casa com uma filha da terra, e se casado não 

sai mais da localidade que comeu. 

 A alavanca de ouro, a colina de Rosário em Cuiabá foi a mais rica em outro 

e durante os trabalhos de extração, um rico português senhor de muitos 

escravos resolver possuir a todos custo a encantada alavanca de outro e para 

isso ele disponibilizou de centenas de escravos e mandou fazer uma 

escavação enorme em torno do local, os escravos eram obrigados a trabalhar 

noite e dia sem descanso, e onde mais eles cavavam mais a alavanca 

teimava em sumir na terra, e em um dia de repende as barrancas cederam e 

avalanche soterrou a mina e os mineiros, os habitantes da época falaram que 

fora castigo divino, pela tamanha ambição. 

 A visão em 1926, havia em Cuiabá uma moça bonita e simpatia que era muito 

estimada pela sociedade local, neste ano no carnaval ela brincou 

animadamente durante os três dias de festejo, onde logo após ela adoeceu 

e veio a falecer alguns dias depois, já níveis falava de sua existência quando 

começou a aparecer no bairro de Porto uma visão dizia ser de uma moça 

bonita vestida de branco e que o espírito se aproximava tanto que dava para 

reconhecer sua fisionomia. 

 

3.3 O Folclore na Educação 

 

 A comunidade escolar deve estar comprometida com a cultura regional, 

resgatando os tradições, costumes e valores, o que incentiva o valor de morar 

no Mato Grosso e repassar a cultura local, através de atividades que levarão os 

educandos refletirem sobre como o Folclore pode e deve ser utilizado na 

aprendizagem.  

É necessário que a partir do momento que o professor for trabalhar com 

seu educando sobre o folclore, que ele tenha conhecimento do contexto que 

aquele folclore está inserido e qual é a finalidade do folclore para seu 

conhecimento de mundo, é necessária que haja uma comparação da realidade 

com o folclore e a sua influência na sociedade, conforme Pechi (2011, p.02): 

 



 
 

 

[...]. Não faz muito sentido para um aluno do Sudeste brasileiro, 
por exemplo, entrar em contato com mitos e lendas da Amazônia 
se ele ainda não conseguiu entender a noção de folclore. É com 
base no levantamento de exemplos de situações mais próximas 
da realidade dos estudantes que o professor consegue perceber 
quando introduzir os aspectos que fazem parte da cultura de 
outras regiões do país - que ele não pratica, mas que podem ser 
melhor entendidos por meio dessa análise que parte dos 
elementos mais conhecidos e segue para outros mais distantes. 
[...] 

 

Interdisciplinarmente transmitir a riqueza do povo local com danças, 

músicas, versos, trava-línguas, adivinhas, costumes, crendices, superstições, 

artesanatos, teatros, poesias, poemas, fábulas, receitas típicas, plantas 

medicinais, o que enriquece o Folclore Mato-grossense, valorizando e 

enriquecendo as diversas disciplinas. 

O folclore é uma matéria multidisciplinar, não deve ser apenas 

responsabilidade do professore de artes, é preciso rever o currículo escolar, para 

que exista uma legitimação da representação cultural, assim sendo, professores 

e coordenadores precisam compreender os educandos como parte da cultura e 

que ela tem muito para contribuir para a aprendizagem: 

 

Para compreender o porquê a capoeira foi incorporada à cultura 
brasileira é preciso ensinar aos alunos que o Brasil foi um país 
escravocrata e que o jogo era praticado por negros africanos 
trazidos ao Brasil para serem explorados. Muitos desses 
homens permaneceram aqui após sua libertação, se espalharam 
pelas capitais do país e ensinaram aos brasileiros como o 
esporte era praticado. Neste simples exemplo, temos quatro 
disciplinas envolvidas: História, Geografia, Educação Física e 
Arte. A mesma regra vale para a maioria dos conteúdos 
ensinados em sala de aula (PECHI, 2011, p.52). 

 

 Trabalhar com objetivo de reconhecer e conhecer,  divulgar a importância 

do Folclore Mato-grossense para o educador transformar sua disciplina em 

horas de enriquecimento, alegria e criatividade; desenvolver o interesse, gosto e 

o respeito pela tradição da região e do  país; empregar o Folclore como recurso 

e auxiliar a fim de desenvolver a autoestima;  estimular desenvolvendo a 

criatividade, a coordenação viso motora, a linguagem escrita, oral e musical; 

comparar a maneira de vida de hoje com a passada; despertar no educando 



 
 

 

gosto e estímulo pelo estudo; desenvolver o hábito de brincadeiras, músicas, 

poemas, versos,dramatizações, repassá-la com entusiasmo, amor, alegria e 

conhecimento; resgatar a riqueza cultural que se encontra adormecida. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Através do presente artigo foi possível perceber que trabalhar o folclore é 

necessário para reconhecer o lugar onde se vive e que a escola tem o papel de 

mostrar a importância deste para a sociedade. 

 O folclore apresenta inúmeros elementos que podem ser desenvolvidos 

com as crianças. Ao trabalhar o folclore, é necessário seguir uma certa hierarquia 

em relação as informações que serão repassadas para os educandos, com o 

intuito de contribuir com o professor, podendo enriquecer a sua didática, 

propiciando uma grande abordagem sobre o tema e aproveitando das vivências 

de seus alunos também. 

 A problemática do presente artigo foi respondida, pois, a partir do 

momento que se trabalha o folclore regional, faz com que os educandos 

compreendam a sociedade em que estão inseridos, bem como o contexto social 

da época de cada mito, como a sociedade reagia a cada acontecimento.  

 O Estado deve disponibilizar materiais para que a Escola consiga fazer 

um planejamento de trabalho adequado e rico. O educador deve levar em conta 

as vivências de cada educando, como também saber como transpassar cada 

mitologia de uma maneira clara para que não cause a repulsa em seus alunos. 
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