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EDUCAR 

práticas, reflexões e partilhas 

 A nossa tarefa política aqui na editora Diálogo Freiriano é abrir portas 

de publicação para disseminar conhecimento que não tem oportunidade de ser 

publicado em grandes editoras comerciais. Da mesma forma e com o mesmo es-

forço nos concentramos a publicar textos que dialoguem com uma perspectiva 

mais crítica, mais progressistas, como o próprio Paulo Freire gostava de chamar. 

 É neste movimento que esta coletânea surge. Reúne artigos de profes-

sores e professoras que registram suas práticas pedagógicas executadas em es-

colas, universidades e espaços não-formais de educação para, sobre elas, realizar 

uma sincera reflexão com a finalidade de compartilhar boas práticas e multipli-

car o impacto da educação crítica pelos quatro cantos do país. 

 Onde houver alguém educando, onde houver alguém pesquisando sobre 

novas formas críticas de educar, onde houver algum educador e educadora fa-

zendo o movimento curioso de mudar a realidade pela educação, nós da Diálogo 

Freiriano estaremos lado a lado, na luta e no compromisso com uma nova forma 

de educar e um novo mundo possível. 

 Escrever um texto é materializar uma ideia. É tornar esta ideia acessí-

vel, disponível a leitura dos companheiros e companheiras que podem aprender 

conosco, que podem nos criticar para avançarmos juntos. A partilha que se rea-

liza engrandece quem escreve e enriquece quem recebe as palavras. Como disse 

Paulo Freire, a palavra é práxis, pois não é neutra e tem intenção transformadora. 

Não parem de escrever. Continuem partilhando. Nós estaremos aqui, prontos 

para publicar e revolucionar. 

 Que esta obra contribua para fazer da educação uma ferramenta de 

transformação social, que ela nos una e nos reúna em torno de um projeto cole-

tivo e coletivizante capaz de acolher cada vez mais os educadores e educadoras 

que se sentirem chamados e chamadas a este movimento crítico e comparti-

lhado. 

 Um grande abraço. Contem sempre conosco. Contamos com vocês! 

 Ivanio Dickmann 

 Editor Chefe Diálogo Freiriano 
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ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA E O PEQUENO 

PRÍNCIPE: DIÁLOGOS SOBRE O VISÍVEL E O 

INVISÍVEL PARA O INTERACIONISMO HUMANO 

Amanda Nunes Dornelles1 
Silvana da Rosa2 

Introdução 

Por meio da análise de dois livros literários, dispondo de diferentes na-

cionalidades, tratando-se de o “Ensaio sobre a Cegueira” (portuguesa) e “O Pequeno 

Príncipe” (francesa), o presente artigo propõe-se discorrer sobre os diferentes 

contextos das histórias apresentadas, utilizando-se da teoria interacionista, 

para que seja possível constatar em personagens como o ladrão, em O Ensaio sobre 

a Cegueira; o Pequeno Príncipe, bem como o Piloto, em O Pequeno Príncipe, corre-

lacionando as mudanças comportamentais com suas vivências. 

Segundo Vygotsky e Piaget, a construção do ser humano se dá em uma 

relação dialética entre o homem e a sociedade em que vive, ou seja, os fatores 

orgânicos e ambientais influenciam na formação do homem como ser transfor-

mador da sociedade em que está inserido. 

Levando em conta obras como o Ensaio sobre a Cegueira e O Pequeno Prín-

cipe, tornamo-nos capazes de perceber as mudanças que ocorrem na forma de 

agir dos personagens, frutos da convivência com os seus iguais, a partir da inte-

ração entre o indivíduo e a sociedade em que se encontra. 

Com a finalidade de analisar a dialética incessável entre o indivíduo x 

sociedade, o presente artigo buscará olhar de forma significativa as transforma-

ções dos personagens encontrados nas obras selecionadas, investigando suas 

transições de caráter e de condutas, perceptíveis no decorrer de suas experiên-

cias de interação com a sociedade, assim como os fatores que tornaram essas 

modificações necessárias.  

 
1 Licenciada no Curso de Letras, Departamento de Linguística, Letras e Artes, Universidade Regio-
nal Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Santiago, RS e Acadêmica do Curso de Pedagogia, na 
Universidade Cruzeiro do Sul, Santiago, RS. Contato: nunesdornellesa@gmail.com 
2 Professora Orientadora do Curso de Letras, Departamento de Linguística, Letras e Artes, Univer-
sidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Santiago, RS e Doutora em Letras: Lite-
ratura e Mídia pela UNISC, Santa Cruz do Sul. Contato: silvana.rosa@urisantiago.br 
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Busca-se, também, averiguar se as transições ocorridas nos personagens 

dos livros – O Ladrão, O Pequeno Príncipe e O Piloto – também ocorrem da 

mesma forma nos longa-metragem, dirigidos por Meirelles (2008) e Osborne 

(2015), visto que a produção de uma adaptação cinematográfica dá liberdade aos 

roteirista e diretores para realizar algumas alterações, como retirar ou adicionar 

um personagem, entre outros arranjos que julguem cruciais. 

Desse modo, a presente análise desenvolver-se-á em três momentos. O 

primeiro, denominado INDIVÍDUO X SOCIEDADE, apresentando suporte 

teórico em Vygotsky, Piaget, Taille, Davis e Oliveira. Já, o segundo capítulo,  IN-

TERACIONISMO NA LITERATURA, trará a análise entre os aspectos com-

portamentais dos personagens referendados, associando-os às concepções inte-

racionistas, a fim de realizar a análise proposta, onde os escritores José Saramago 

e Antoine de Saint-Exupéry serão elencados. A terceira parte do presente artigo, 

designada como DO TEXTO LITERÁRIO PARA A INTERAÇÃO NO CI-

NEMA, tratará sobre as alternâncias das ações encontradas nos personagens 

das obras cinematográficas de Meirelles (2008) e Osborne (2015).   

Indivíduo X Sociedade 

Quando falamos em indivíduo x sociedade, torna-se de suma importân-

cia esclarecer alguns conceitos básicos, como o de indivíduo que é uma derivação 

da palavra individuus vinda do latim que “significa indivisível, uno, referindo-se a 

um ser biológico cuja existência depende de sua integridade. Aplica-se, por-

tanto, não somente ao homem, como a outros animais e até a plantas”. (SILVA 

JR. MC, 2004 apud REZENDE). 

Consequentemente, todo ser vivo é considerado um indivíduo, porém 

durante o presente artigo, nosso objeto de estudo será o ser humano. Julga-se de 

grande importância, também, conceituar a sociedade, que é uma palavra própria 

“do latim societas, que significa associação amistosa com outros indivíduos de 

um mesmo conjunto de seres” (BORGES, 2020, s.p.). 

Em outras palavras, sociedade está relacionada a relação existente entre 

pessoas que dividem uma ideia, uma cultura e um pensamento. Conforme Strey 

(2013, p.54), “Cada indivíduo, ao nascer, encontra um sistema social criado atra-

vés de gerações já existentes e que é assimilado por meio de inter-relações soci-

ais”, já que sua família se encontra dentro de uma sociedade, dessa maneira desde 

a nossa origem interagimos com a sociedade.  

No mesmo instante em que pensamos sobre a interação entre o indiví-

duo e a sociedade surgem diversos filósofos, tais como, Thomas Hobbes, que em 

seu livro mais famoso, o Leviatã (1651) afirma que o ser humano seria o próprio 

lobo de sua espécie. Realmente, o ser humano é capaz de colocar sua própria 
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espécie em perigo por mero egoísmo, tornando-se capaz de provocar guerras in-

cessantes, apenas para colocar-se no poder, ou seja, não precisamos temer outros 

seres mitológicos ou aos animais, pois ele mesmo possui uma capacidade des-

trutiva tão grande que, o próprio, teria a capacidade de extinguir sua própria 

espécie.  

Na sequência, temos Rousseau, que defende a concepção de que a soci-

edade, como um todo, corrompe o ser humano, pois sua natureza seria conside-

rada boa e, através da desigualdade existente, na sociedade, as pessoas se trans-

formam em mesquinhas e egoístas.  

Em Contrato Social, publicado em 1762, o autor fala sobre a disparidade 

social e a crença da existência para servidão, Rousseau (1762, p.12) explica que, 

segundo Aristóteles, “os homens não são naturalmente iguais, e que uns nascem 

para escravos e outros para dominar”. Com uma visão diferente sobre o assunto, 

Rousseau explica, na mesma obra, que o motivo de tal façanha estaria ligado ao 

condicionamento da sociedade, já que, para ele “O homem nasce livre, e em toda 

parte se encontra sob ferros” (ROUSSEAU, 1762, p.10), ou seja, os escravos nas-

ceriam para ser escravos, sem outra perspectiva, estaríamos por fim esquecendo 

de uma cultura inteira focada em “quebrar” a resistência existente no princípio 

da escravidão. 

Tendo em vista que o homem não nasceu e decidiu ser um escravo e, 

sim, foi obrigado por diversas gerações a aceitar esse destino para assegurar sua 

sobrevivência, em razão de que, do contrário, poderia passar por diversas atro-

cidades, como por exemplo, a separação de sua família, as chibatadas, entre mui-

tos outros castigos que eram direcionados aqueles que não aceitavam a escravi-

dão; tornando o escravismo um condicionamento social, imposto pelas pessoas 

da alta sociedade, como também pelos colonizadores, aspirando a remoção a li-

berdade, defendida por Rousseau. 

As concepções citadas culminam na evolução das teorias do desenvol-

vimento humano até a Teoria Interacionista, que diz que a sociedade transforma 

as pessoas através da convivência em grupo dentro de uma sociedade, segundo 

Davis e Oliveira:  

A concepção interacionista de desenvolvimento apoia-se na ideia de interação 
entre organismo e meio e vê a aquisição de conhecimento como um processo 
construído pelo indivíduo durante toda a sua vida, não estando pronto ao nas-
cer nem sendo adquirido passivamente graças às pressões do meio (1994, 
p.36). 

Desse modo, o sujeito é formado a partir das experiências que vivencia, 

ou seja, uma criança que nasce em um ambiente estruturado, onde possui in-

fluências positivas, e é ensinada sobre o valor da vida e do mundo ao seu redor, 
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possui uma possibilidade maior de tornar-se um adulto responsável, conhecedor 

de seus direitos e deveres.  

Contrariamente acontece, quando a criança é exposta a vivências em 

que é capaz de presenciar a disparidade social, sendo em escolas nas quais não 

possuem recursos materiais e alimentares para atender seus alunos; sendo na 

convivência em meio ao tráfico, em meio à prostituição e/ou em situação de mi-

séria em localidades sem saneamento básico, em que os pais saem de casa em 

busca do mínimo para a sobrevivência de sua família.  

Os cenários descritos, acima, diminuem as chances de que essas crian-

ças consigam estruturar-se da mesma forma como outras que vivem em ambi-

ente estruturado. É claro que há exceções, visto que isso não é uma regra, mas a 

sociedade, em geral, não espera que tais crianças saiam desse padrão normati-

zado. Nessa perspectiva, em que todos os fatores, desde a estruturação da famí-

lia até a sociedade são capazes de influenciar as vidas das crianças e, consequen-

temente, dos adultos, Vygotsky afirma que: 

Para se estudar o desenvolvimento das crianças, deve-se começar com um en-
tendimento da unidade dialética entre duas linhas radicalmente diferente: a 
biológica e a cultural. Para adequadamente estudar tal processo, é preciso co-
nhecer estes dois componentes e as leis que governam seu entrelaçamento a 
cada estágio de desenvolvimento infantil (Vygotsky, 1978 apud DAVIS e OLI-
VEIRA, 1994, p.19).  

É de suma importância compreender a situação em que uma pessoa se 

encontra para que assim possamos entender a completude de suas ações, em vir-

tude de possuirmos consciência de que o “conhecimento não procede nem da 

experiência única dos objetos nem de uma programação inata pré-formada no 

sujeito, mas de construções sucessivas com elaborações constantes de estrutu-

ras novas" (PIAGET, 1976 apud FREITAS 2000, p.64). Essas considerações nos 

expõem a necessidade de compreendermos a forma como os personagens costu-

mavam agir e o gatilho para a mudança comportamental em suas vidas.  

Visto que na construção do coerente e do incoerente há uma margem 

que implica no desejo individual de cada ser existente. Não aderimos a um ideal 

somente perante à coação social e, sim, ao conjunto de crenças formadas e, em 

consequência dessas crendices, construímos em nosso interior um ideal funda-

mentado em nossas experiências individuais com o mundo no qual vivemos. 

Esses ideais podem ser moldados de acordo com os momentos em que 

somos obrigados a tomar uma decisão (optar entre A ou B), a decisão sobre tal 

indagação é transformada em uma mudança, sendo que ela pode ser tanto posi-

tiva, como negativa, ao olhar da sociedade.  

Entretanto, aos olhos de quem chega ao veredito, a mudança tenderá a 

ser positiva, sem que se observe os reflexos causados na sociedade, ocorrendo 

casos raros em que há um arrependimento, desde que exista um reflexo sobre o 
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atuante, sendo ele uma crítica, um afastamento de alguém importante em sua 

vida ou, até mesmo, o não alcance de um objetivo almejado. 

Interacionismo na literatura 

Durante a leitura de o Ensaio sobre a Cegueira, deparamo-nos com diversos 

personagens, sendo que nenhum deles possui um nome específico, desse modo, 

vê-se que o narrador descreve os mesmos a partir de suas características ou pro-

fissões.  

Encontrarmos personagens nomeados como o primeiro cego, citado 

como o paciente zero da epidemia; o médico, que é o oftalmologista; a mulher do 

médico, que seria a única a enxergar; o Homem do Tapa-Olho Preto, que tem 

bom gênio. Além desses, surgem muitos outros personagens, entretanto, iremos 

nos ater a uma pessoa em especial, o ladrão, o “bom” samaritano que aparece no 

semáforo, segundo Saramago. 

A análise do personagem decorrerá acerca de suas primeiras ações na 

obra, desde que ele percebe um burburinho em volta de um carro parado no sinal 

verde, onde o motorista falava horrorizado que estava cego, momento em que o 

ladrão acometido por uma generosidade genuína, oferece-se para levar o pobre 

cego para casa.  

[...] Não é preciso, interveio uma terceira voz, eu tomo conta do carro e acom-
panho este senhor a casa. Ouviram-se murmúrios de aprovação. O cego sentiu 
que o tomavam pelo braço. Venha, venha comigo, dizia-lhe a mesma voz. [...] 
Diga-me onde mora, por favor, ao mesmo tempo que ouviu-se o arranque do 
motor. Balbuciando, como se a falta lhe tivesse enfraquecido a memória, o cego 
deu uma direcção, depois disse, Não sei com lhe hei-de agradecer, e o outro 
respondeu, Ora, não tem importância, hoje por si, amanhã por mim, não sabe-
mos para o que estamos guardados, [...] (SARAMAGO, 2017, p.13) 

Por meio de gesto altruísta, o ladrão, além de conduzir o homem cego 

até a casa, oferece-se para ficar esperando a esposa do rapaz chegar, mas o 

mesmo diz que não há necessidade e o homem se retira. No entanto, há uma 

mudança comportamental visível no ladrão-altruísta, inicialmente, sua compai-

xão e bondade   levaram-no a ajudar o jovem cego, porém, feito isso, vemos a ação 

que o autor denomina de “um reflexo condicionado da sua personalidade” (SA-

RAMAGO, 2017, p. 25), ou seja, ao invés de o larápio devolver a chave do carro 

ao dono, ele vai embora conduzindo o automóvel do outro.   

Durante o trajeto, o ladrão foi acometido por uma outra mudança, inti-

tulada pelo autor de “consciência moral” (SARAMAGO, 2017, p. 26). O pensa-

mento de que ele poderia ser castigado, recebendo o mesmo destino do dono 

acometeu-lhe. Sentiu remorso em meio à prática impulsiva.  Notoriamente, o ar-

rependimento transformou-se em medo excessivo, como vemos pela descrição 

de Saramago: 
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O ladrão redobrou de atenção ao trânsito para impedir que pensamentos tão 
assustadores lhe ocupassem por inteiro o espírito, sabia bem que não podia 
permitir-se o mais pequeno erro, a mais pequena distracção [...] A certa altura 
apercebeu-se de que tinha começado a olhar as luzes de um modo que se es-
tava a tornar obsessivo. [...] Por fim, desorientado, tenso a mais não poder, 
acabou por enfiar o carro por uma rua transversal secundária [...] Sentia-se à 
beira de um ataque de nervos, por estas exactas palavras o havia pensado, Es-
tou aqui estou a ter um ataque de nervos [...] Pensou então que o melhor seria 
sair do automóvel por um bocado, arejar as ideias, Talvez me limpe os aranhi-
ços da cabeça, lá porque o tipo ficou cego não quer dizer que a mim suceda o 
mesmo, isto não é uma gripe que se pega, dou uma volta ao quarteirão e já me 
passa. (2017, p. 27)  

Nas diversas formas de consciência do ladrão, além do remorso sentido, 

havia medo de que a sua ação voltasse a si como um castigo ou, ainda, poderia 

ser preso, caso não conseguisse voltar a si. Nas páginas posteriores, descobrimos 

que o patife é, realmente, acometido pela cegueira branca, o que faz com que ele 

e todos os demais infectados sejam mandados para a quarentena em um antigo 

e, até então, desativado sanatório. Lugar onde ele encontra o homem que roubou, 

juntamente com a mulher dos óculos escuros, o menino estrábico, o médico e a 

mulher do doutor. 

Após algum tempo lá dentro, os internados sentem necessidade de ir ao 

banheiro, porém, para que ninguém se perca, eles dirigem-se em fila e o ladrão 

posiciona-se atrás da mulher dos óculos escuros. Durante o percurso, o homem 

é acometido pela falta de decência, como podemos ver no seguinte trecho:  

Estimulado pelo perfume que se desprendia dela e pela lembrança da sua ere-
ção recente decidiu usar as mãos com maior proveito, uma acariciando-lhe a 
nuca por baixo dos cabelos, a outra, directa e sem cerimónias, apalpando-lhe 
o seio” (SARAMAGO, 2017, p.56) 

O ato desrespeitoso fez com que, para se defender do homem, a mulher 

dos óculos acertasse-lhe um chute na coxa, ocasionando uma lesão no homem 

depravado, pois ela estava usando um salto agulha. O doutor e sua esposa tenta-

ram ajudar o homem, porém, com a falta de recurso em que se encontravam, não 

foi possível fazer muita coisa. 

Posteriormente, a mulher dos óculos desculpa-se por ferir o ladrão: 

“Peço-lhe perdão, a culpa foi minha, não era preciso fazer o que fiz, Deixe lá, 

respondeu o homem, são coisas que acontecem na vida, eu também fiz o que não 

devia ser feito” (SARAMAGO, 2017, p. 68), por meio da fala do homem, observa-

se que, ele, realmente, lamenta seu atrevimento. 

De outro modo, mesmo com seu arrependimento, a falta de recursos 

médicos impossibilita ajudá-lo dentro da quarentena e, em um último gesto de-

sesperado, ele se arrasta até os guardas durante a noite para pedir ajuda e remé-

dios, no entanto, é alvejado por um dos agentes de segurança e acaba morrendo. 
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Em O Pequeno Príncipe, pode-se observar duas grandes mudanças nas 

ações do Piloto, uma delas, é exposta logo no início do livro, fruto de críticas dos 

mais velhos sobre o desenho de uma criança, induzindo-lhe a deixar de lado a 

habilidade que demonstrava e ir em busca evolução pessoal, abandonando a in-

fantilidade dos desenhos para dar valor ao que os adultos consideravam impor-

tante. 

Por meio dessa crítica, o personagem mudou seu comportamento, como 

vemos em “então eu não falava nem em jiboias, nem de florestas virgens, nem de 

estrelas. Eu me colocava no nível dele falava de bridge, de golfe, de política e de 

gravatas. E o sujeito ficava bem satisfeito de conhecer um homem tão sensato” 

(EXUPÉRY, 2017, p. 9).  
O menino cresce, abandonando os desenhos e sonhos, segundo o autor, 

deixava-se de ver o essencial para que pudesse inserir-se na sociedade, com isso, 

ele correspondeu a visão que os mais velhos tinham como correta. O menino se-

gue o padrão estipulado pela sociedade e passa a ir em busca de um trabalho e 

uma formação a qual a família lhe apoiasse, tornando-se assim um aviador. 

Quando, durante o percalço do Piloto no meio do Deserto do Saara, ao 

conhecer o Pequeno príncipe e a conviver com ele, pelo menos, até que termine 

o conserto de seu avião, o homem torna a enxergar o intangível, à medida que o 

garoto conta suas aventuras e apresenta as filosofias que adota para si, os ideais, 

e o que aprendeu durante suas viagens. Uma das histórias contadas pelo menino 

é sobre uma raposa que lhe ensinou como cativar um amigo. Nas palavras da bela 

raposa, cativar é uma palavra esquecida no mundo e significa “criar laços”.  

“Criar laços?” - perguntou o pequeno garoto. 

“Isso. Você para mim não passa de um garotinho igual a cem mil garotinhos. 
Não preciso de você. E você também não precisa de mim. Para você, sou apenas 
uma raposa parecida com cem mil raposas. Porém, se você me cativar, aí nós 
precisaremos um do outro. Você será único no mundo para mim. Eu serei 
única no mundo para você...” - disse a bela raposa. (EXUPÉRY, 2017, p.74, grifo 
meu) 

A partir da conversa com a raposa, o garoto passa a compreender o por-

quê de sentir tanta falta de sua querida rosa e o Piloto entende um pouco sobre 

as amizades, a ponto de não querer se despedir de seu novo pequeno amigo, visto 

que, segundo a raposa, “Você se torna eternamente responsável pelo que cativa” 

(p.81). Por meio das atitudes e falas, observa-se que o Piloto apresenta mudanças 

drásticas no modo de ver o mundo, uma vez que “Só se vê bem com o coração, o 

essencial é invisível aos olhos.” (O Pequeno Príncipe, 2017, p. 79). 

Nessa perspectiva, a bondade, o amor e a inocência são sentimentos que 

devem ser sentidos, portanto, tornam-se invisíveis aos olhos quando deixamos 

de nos importar com elas. Comumente, pensamos somente no que rende alguma 
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recompensa; do contrário, ignoramos tais percepções e seguimos andando como 

se as mesmas não fossem importantes em nossas vidas. Essas reflexões trazidas 

pelo pequeno garoto fazem com que surja como resultado o seguinte apelo: 

Olhem atentamente esta paisagem para conseguirem reconhecê-la, se, por 
acaso, um dia viajarem à África, ao deserto. E se vocês passarem por ela, eu 
suplico-lhes, não se apressem, esperem um pouco bem embaixo da estrela! Se, 
então, uma criança aparecer, e se ela rir, se tiver os cabelos dourados, se não 
responder quando for interrogada, já saberão que é ele. Então sejam bons! Não 
me deixem triste: escrevam-me logo dizendo que ele voltou... (EXUPÉRY, 
2017 p.107) 

Por meio desse pedido, denota-se a mudança sofrida pelo Piloto, o amor 

e a amizade que foi cativada entre os dois amigos, fez com que ele se abrisse, 

novamente, para laços que antes havia deixado de lado, pois desistiu de seus 

sonhos para que os adultos acreditassem nele, para que inclusive ele pudesse se 

tornar um adulto. 

De forma mais específica, vimos através das falas e pensamentos dos 

personagens as transformações que foram ocasionadas, por exemplo, o ladrão, 

no intuito de ajudar um necessitado, oferece-se para levá-lo em casa e, nesse 

meio tempo, decide roubar o carro por uma espécie de instinto, tal ação se trans-

forma em uma aflição para a sua mente inquieta. 

Ao mesmo tempo em que o Piloto passa a enxergar o intangível, após 

conhecer seu amigo, o Pequeno Príncipe, sendo que o homem conclui que “o uni-

verso se modifica” (EXUPÉRY, 2017, p.105), portanto estamos todos em cons-

tante metamorfose. Todas mudanças ocorridas surgiram na relação entre sujeito 

x sociedade sujeito x sujeito, em que tanto a sociedade, quanto as pessoas com 

quem convivem podem modificar e transformar uma a outra, tanto para atitudes 

positivas como para as negativas.  

Dada a dualidade existente na personalidade humana, na medida em 

que “a procura da reciprocidade entre pontos de vista individuais que permite à 

inteligência construir este instrumento lógico que comanda os outros, e que é a 

lógica das relações” (PIAGET, 1977 apud TAILLE, 2019, p.31). Isso significa que 

as mudanças de comportamento e de pensamento ocorrem à medida que busca-

mos reciprocidade em outras pessoas, mesmo que, para isso, seja necessária a 

alternância em uma crença existente.  

Do texto literário para a interação no cinema 

Durante os capítulos anteriores pudemos compreender o significado do 

interacionismo e a importância da interação humana segundo Vygotsky e Piaget, 

além de vermos a forma como a interação com seus semelhantes foi capaz de 

modificar os personagens escolhidos para serem analisados. 
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Seguindo essa direção, para que possamos ter uma visão geral dos acon-

tecimentos, torna-se de suma importância salientar que os livros escolhidos para 

a elaboração desse artigo foram de grande mérito, tanto no Brasil como no 

mundo, visto que o Ensaio sobre Cegueira tem sido muito reconhecido pela forma 

como descreve a sociedade, tornando-se cega para o que realmente importa ao 

espírito humano.  O Pequeno Príncipe conduz-nos a pensar sobre o adulto que so-

mos e como a sociedade nos afetou nessa transformação.  

As referidas receberam transposição midiática, as quais serão analisa-

das, a seguir. Inicialmente, reveremos os personagens selecionados no livro, os 

quis serão os mesmos na adaptação em filme, o Ladrão do Ensaio sobre a Ce-

gueira e o Piloto, juntamente com outros que não estavam no livro e surgiram no 

filme, como a menina e a sua mãe, observar-se-á se, no filme, o meio também 

influencia a ação dos personagens. Salienta-se que, como adaptação da obra li-

terária, o roteirista tem liberdade para transformar o abordado na obra original.  

Para Saramago, só a publicação de sua obra, ele já considerou inviável, 

visto que relutou em autorizar que fosse feita, vetando inúmeras tentativas, pois, 

segundo ele, na apresentação de seu romance, em 1995: 

Este é um livro francamente terrível com o qual eu quero que o leitor sofra 
tanto como eu sofri ao escrevê-lo. Nele se descreve uma longa tortura. É um 
livro brutal e violento e é simultaneamente uma das experiências mais dolo-
rosas da minha vida. São 300 páginas de constante aflição. Através da escrita, 
tentei dizer que não somos bons e que é preciso que tenhamos coragem para 
reconhecer isso (s.p.) 

Demasiado o sofrimento do autor em redigir seu próprio livro, ele relu-

tou para que não fosse publicado, talvez, para ele, seria um desabafo quanto ao 

homem, suas ações o meio social. Saramago defendia que “o cinema destrói a 

imaginação”, fato no qual vemos como realidade, já que, ao lermos um livro, 

nossa imaginação cria um universo singular, atrelado ao nosso subjetivismo. 

Quando assistimos uma adaptação cinematográfica, somos levados a 

desassociar a percepção que tivemos do livro, visto que estamos assistindo a uma 

interpretação universal, na qual foi aprovada pelo escritor do romance. Quanto 

a Saramago, após alguns anos, depois de ler diversos scripts, em 2007, o autor 

autoriza o roteiro escrito por Dom McKellar e, assim, nasce Blindness (em portu-

guês Ensaio sobre a Cegueira), contando com a direção do diretor brasileiro, Fer-

nando Meirelles, sendo lançado no ano seguinte, em 2008.  

Algumas características do livro foram mantidas, como o fato dos per-

sonagens não possuírem nome, assim como a epidemia não se passar em um país 

específico. No entanto, sabe-se que as cenas do filme foram gravadas em To-

ronto, no Canadá, em Osasco e São Paulo, no Brasil e em Montevidéu, no Uru-

guai.  
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O longa-metragem mantém a essência da obra de Saramago. Logo no 

começo da narrativa, deparamo-nos com a correria das grandes cidades, as mu-

danças de cores dos semáforos e a falta de tempo para esperar e aproveitar o que 

se vê, uma vez que tudo deve ser feito com a maior agilidade possível. 

Em seguida, conhecemos o personagem, primeiro cego, interpretado 

por Yusuke Iseya, que está em seu carro dando partida após o sinal mudar de 

cor, porém mais do que de repente ele cega. 

 

Fig. 1 - O homem descobrindo a cegueira 

 
Fonte: print screen de Blindness – 01’ 39” 

 

Podemos observar, no filme, que, com o trânsito interrompido, os carros 

começam a buzinar, tornando necessária a interferência de pedestres, que vão 

até o carro do pobre homem, visando descobrir o que aconteceu. Junto aos curi-

osos, conhecemos outro personagem, que vem ajudar o homem cego até o mesmo 

chegar em casa, o “bom samaritano”. No decorrer dos acontecimentos, ele ga-

nhará a denominação de Ladrão, representado por Dom McKellar. 

Fig. 2 - Ladrão leva o cego para casa 

 
Fonte: print screen de Blindness – 05’ 57” 

 

Como podemos ver na figura 2, o bom samaritano conduz o homem 

cego até sua casa, onde o auxilia a entrar no apartamento e, até mesmo, oferece-
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se para esperar a esposa do rapaz chegar, porém o mesmo diz que não há neces-

sidade. Portanto, como sabemos, o livro de Saramago é extenso, possuindo 310 

páginas, tornando-se impossível colocar todos os detalhes em um único filme, 

sendo assim somente descobrimos que o bondoso ajudante do cego é um ladrão 

de carros quando a mulher do rapaz procura o veículo para levar o esposo ao 

médico. 

A forma como o ladrão é acometido pelas dúvidas e medos, relatados no 

livro, também não são apresentadas, logo o encontramos, novamente, quando 

ele é levado pelo policial para sua casa e conduzido ao hospital pelos seus fami-

liares, como podemos observar na seguinte imagem. 

Fig. 3 - Chegada a quarentena 

 

Fonte: print screen de Blindness – 23’ 15” 

Durante sua estada no hospital, o ladrão ousa importunar a mulher de 

óculos, porém acaba levando um golpe do salto dela. Isso faz com que sua perna 

infeccione.  No filme, é possível ver nas cenas, a forma em que tentaram ajudá-

lo, sem sucesso por falta de materiais esterilizados, então, utilizou-se uma ca-

misa para fazer-se um curativo, devido ao cenário precário em que se encontram. 

Após algum tempo ferido, o Ladrão, ao conversar com a mulher do mé-

dico, diz: 

Ladrão: Eu sei que você enxerga! 

Mulher do Médico: Não, não enxergo, não sei por que pensa isso. 

Ladrão: Não minta pra mim! Você acredita em mim, não é? 

Mulher do Médico: Aham 

Ladrão: Se acredita, por que não diz a verdade? Não se pode acreditar num 
ladrão, não é? Eu também tenho um segredo, que saber? Eu sou esperto e 
quando eu fiquei cego, eu fiquei melhor ainda. Eu tenho muito a contribuir! 

Mulher do Médico: Ótimo! 
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Ladrão: Eu sinto muito por ser um fardo! (MEIRELLES, 2008, 48’ 34”) 

Podemos ver que o fato dele lamentar por ser um “fardo” se dá a situação 

em que se encontra, onde não pode nem mesmo ajudar os demais moradores, 

pois mal consegue parar em pé. Não aguentando o modo como está vivendo, ele 

se arrasta até os guardas, onde acaba falecendo pelas mãos de um deles. Posteri-

ormente, ao ocorrido, os demais moradores de sua ala enterram-no no pátio do 

hospício. 

Fig. 4 - O enterro 

 

Fonte: print screen de Blindness – 52’ 16” 

Observamos que a história do ladrão foi tumultuada do início ao final, 

cheia de altos e baixos, além de ele apresentar uma opinião forte e, até mesmo, 

uma forma de agir controversa da maior parte das pessoas, nota-se que ao final, 

quando já não lhe sobravam muitas esperanças, ele pede perdão por ser um em-

pecilho, o que, para alguém com a sua personalidade, é uma mudança enorme.  

A obra de Exupéry ganhou uma adaptação cinematográfica no ano de 

2015, originalmente, recebeu o nome de Le Petit Prince (conhecida no Brasil como 

Pequeno Príncipe), diferente de Blindness, esse longa é uma animação computadori-

zada, ou seja, foi produzida através de desenhos em movimento. O roteiro do 

filme foi redigido por Irena Brignull e Bob Persichetti e a direção por Mark Os-

borne. 

Essa obra cinematográfica mostra fatos que aconteceram anos após a 

publicação do livro, não é especificado quanto tempo passa, mas na obra de Exu-

péry o Piloto é retratado como um homem na faixa dos 30 aos 40 anos de idade 

e o Pequeno Príncipe como uma criança, ao contrário do filme em que o aviador 

é apresentado como um idoso e o garoto como o Senhor Príncipe.  
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Juntamente a essas diferenças citadas acima, temos também outra 

grande mudança encontrada no filme, a inclusão de duas novas personagens, 

uma garotinha e sua mãe extremamente controladora. 

Coro: Sente reta, escute com atenção, não pisque demais, escute. Um elogio 
não esperado, sorria e agradeça. 

Mãe: É um sorriso filha, mostre os dentes. Não, não, assim é muito. Isso, ótimo. 
Agora lembre-se pesquisas em dados históricas indicam que se a banca está 
propensa a aceitar, ela fará apenas uma pergunta. 

Menina: A pergunta! 

Mãe: Você é essencial para a academia Werth? 

Menina: Eu sou sim, por três motivos eu sou essencial para a academia Werth, 
(a menina é interrompida pela porta se abrindo) (OSBORNE, 2015, 02’42”) 

No trecho acima, observamos a mãe da garotinha instruindo-lhe e reto-

mando cada palavra que deve ser dita pela menina durante sua entrevista, inclu-

sive cada reação que deve ser esboçada para que ela entre para a academia tão 

sonhada pela sua mãe.  

Tais fatos são observáveis após a menina não conseguir entrar na escola, 

o que faz sua mãe ativar o plano B, mudar-se para uma casa na região, onde a 

escola se localiza, fazendo, assim, com que a escola tenha que dar uma vaga para 

sua filha. A forma como ela controla a vida da menina é visível no seguinte frame: 

Fig. 5 - Apresentação do plano de vida 

 

Fonte: print screen de Le Petit Prince – 07’ 45” 

A mãe utiliza um quadro para determinar tarefas que devem ser efetu-

adas pela menina durante um ano inteiro, para que assim ela seja essencial para 

a academia e tenha um bom currículo. Com a intenção de seguir o plano de vida 

proposto pela mãe, a menina começa a realizar seus afazeres, porém, seu vizinho 

tenta fazer seu avião funcionar e a hélice dele atravessa a casa da menina, mo-

mento em que os dois se encontram pela primeira vez.  
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Fig. 6 - Vizinho 

 

Fonte: print screen de Le Petit Prince – 12’ 51” 

O velho Piloto, ao ver que uma criança se mudou para o lado de sua casa, 

começa a mostrar-lhe uma história que contou aos demais, porém nunca encon-

trou ninguém que acreditasse nela. Seu primeiro método para contar a história 

foi jogar um avião de papel pela janela da menina. 

Fig. 7 – Um presente inesperado, uma aventura. 

 

Fonte: print screen de Le Petit Prince – 15’ 10” 

Em primeiro momento, a menina luta contra a curiosidade sobre o avião 

que “pousou” em sua mesa, no entanto, no dia seguinte, quando ela vai contar e 

separar as moedas que o senhor deu a ela como compensação pelos danos cau-

sados na casa, em função da hélice que caiu, a garota encontra alguns artefatos 

estranhos escondidos, como uma espada, uma concha, uma rosa, um avião e o 

Pequeno Príncipe. 

Fig. 8 - Asas à imaginação 
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Fonte: print screen de Le Petit Prince – 18’ 34” 

Tendo encontrado tais objetos, inesperados, a menina não consegue im-

pedir sua curiosidade e lê a bela história que lhe fora enviada em forma de avião. 

Desse modo, ela procura o Piloto e faz perguntas baseadas em sua vida tão raci-

onal, como na citação a seguir. 

 
Eu só tive dúvida em alguns dos acontecimentos 
Ah! Você tem perguntas! 
É que eu não quero ser grosseira, entende? 
Não, tudo bem, vai lá pergunte! 
Beleza, para começar o que o garoto fazia no deserto? Isso é bem estranho, 
ninguém sobrevive muito tempo no deserto, sem comer, sem água. Onde estão 
os pais dele? Ele vai à escola? Ele vive mesmo lá em cima? Porque eu fiz astro-
nomia um e ninguém falou nada de vida, nem de crianças em outros planetas. 
(OSBORNE, 2015, 24’ 40”) 

Com o passar do tempo, dividindo experiências com o idoso, a menina 

despertou sua curiosidade e inventividade, abrindo-se para novas descobertas e 

dando a si própria um tempo para novas amizades e descanso. No início, a mãe 

da garota luta contra os desejos da filha, mas, no último dia das férias de verão, 

o Piloto adoece e é levado para o hospital em uma ambulância, na qual a garoti-

nha segue a fim de ajudar o amigo. 

Depois de tal acontecimento, após a mãe ver a menina tão triste pelo 

idoso que tornou-se seu companheiro de aventuras, a adulta que até então não 

dava atenção à imaginação, passou a apoiar a menina, mesmo que, para isso, ti-

vesse que deixar de lado a forma como costumava viver, e passa a enxergar o 

invisível juntamente com sua filha. 

 

 

 

 

Fig. 9 - O invisível 
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Fonte: print screen de Le Petit Prince – 1 37’ 14” 

Assim como no livro, é possível enxergar as transformações ocasiona-

das nas personagens, a forma como o Pequeno Príncipe e o Piloto mudaram as 

vidas da mãe e de sua filha no instante em que se tornaram presentes, fazendo-

as entender a importância do amor e de aproveitar cada instante de suas vidas. 

Conclusão 

A partir da presente pesquisa bibliográfica foi possível observar que os 

personagens já citados, apresentaram transformações em suas posturas, isso se 

deve à busca de integração dos personagens com o meio em que se encontram 

inseridos. 

Observa-se que o ladrão, Ensaio sobre a Cegueira, possuidor de uma vida 

ligada ao crime, é levado por um instinto de bondade a ajudar uma pessoa ne-

cessitada, porém, mesmo seguindo tal inspiração, é tomado pelos seus impulsos 

a repetir uma ação que foi realizada em várias etapas de sua vida. 

Quando, enfim, faz uma pausa para raciocinar sobre o fato, arrepende-

se de sua façanha e fica com medo do reflexo que ela pode ter em sua vida. Da-

quele momento em diante, vemos que, tanto na obra literária como na cinema-

tográfica, o personagem costuma repetir os erros e, posteriormente, arrepende-

se dos mesmos até o dia de sua morte. 

Assim como o Piloto, no livro O Pequeno Príncipe, a fim de integrar-se à 

sociedade em que vivia e satisfazer as vontades daqueles que o cercavam e, de 

certo modo, serviam como modelo, deixou de lado seus desenhos, abandonando 

até mesmo sua inocência e felicidade para alcançar um futuro incitado por outra 

pessoa e não por ele mesmo. 

E a menina no filme Le Petit Prince, segue os passos de sua mãe, visando 

o contentamento da adulta que lhe diz como deve agir em várias etapas da sua 

vida. É possível notar que, tanto o Piloto como a menina, passaram pelas mesmas 

situações, sendo que a imaginação extinguiu-se quase que por completo. Ambos 
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conseguiram voltar a enxergar o invisível, a sentir o amor graças ao menino que 

se perdeu no Deserto do Saara. 

Em vista desses eventos, tornou-se visível a forma como a sociedade é 

capaz de modificar um indivíduo, uma vez que, “o homem é um ser essencial-

mente social, impossível, portanto, de ser pensado fora do contexto da sociedade 

em que nasce e vive” (PIAGET, 1977 apud TAILLE, 2019 p.16). O ser humano pre-

cisa viver em contato com seus semelhantes, mesmo que, para isso, precise se 

moldar para “caber” no grupo que deseja fazer parte. Do contrário, o homem so-

ciável, na forma que conhecemos, não existiria. 
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Introdução 

 Ao longo dos tempos a Educação Infantil passou por várias transforma-

ções nas propostas educacionais, desde a assistência às mães para que elas pu-

dessem trabalhar, até o alcance do desenvolvimento integral da criança. Nesta 

perspectiva na promoção do saber da criança, a avaliação deste segmento possui 

preocupações que demandam mudanças de atitudes, exigindo cada vez mais um 

compromisso com a formação do futuro cidadão. 

 Contudo, se fazem necessárias reflexões acerca do conceito de avalia-

ção e como deve ser efetuada, uma vez que dentro do contexto escolar e medi-

ante a Base Nacional Comum Curricular é preciso atentar para as particularida-

des do ensino e daquilo que se quer desenvolver. As maneiras de ensinar 

precisam estar adequadas às especificidades da criança e os procedimentos ava-

liativos devem ser alvo de construção do saber. 

 Vários estudiosos têm demonstrado preocupação com essa temática e 

ao seu entendimento devido às vertentes pedagógicas nas quais esses estudos se 

embasam. Mensurar uma avaliação para aprendizagem é levar em consideração 
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vários aspectos: emocionais, sociais, cognitivos entre outros fatores internos e 

externos que fazem parte do processo e que podem interferir nesse juízo de va-

lor. 

 Buscando a temática da avaliação na Educação Infantil como alvo de 

exploração, este trabalho tem como objetivo geral compreender como se dá o 

processo de avaliação promovido pelos professores das crianças em uma Escola 

Municipal, no município de Macapá, e, como específicos têm-se: descrever os 

fundamentos teóricos e históricos da Educação Infantil no seu processo avalia-

tivo; definir o conceito de avaliação e suas principais características na relação 

ensino-aprendizagem na Educação Infantil; e, compreender a relevância da ava-

liação para formação integral da criança.    

Para a realização deste, pesquisou-se em uma Escola de Educação In-

fantil a qual foi um laboratório nas disciplinas de Estágios Supervisionados du-

rante o curso e na qual registrou-se um olhar diferenciado para a questão da ava-

liação nesse segmento. Contou-se com a participação de 4 professores para 

responderem a um questionário aberto com 08 perguntas, para obter subsídios 

necessários na análise dos dados coletados. 

Alguns autores embasaram o referencial teórico como Perrenoud 

(2000), Luckesi (2011), Romão (2011), bem como a Base Nacional Comum Cur-

ricular que organiza, direciona e estabelece de maneira concisa o conjunto de 

saberes que são essenciais na aprendizagem no contexto escolar para a formação 

dos alunos.  

Desta forma, este estudo parte do pressuposto que nem todos os pro-

fessores estão embasados teoricamente sobre os procedimentos da avaliação na 

Educação Infantil para realizarem uma avaliação capaz de romper os paradigmas 

do juízo de valor embutido no processo. Partindo dessa concepção o problema 

de pesquisa apresenta-se de tal forma: até que ponto o embasamento teórico so-

bre a maneira de avaliar a educação infantil, interfere no processo avaliativo das 

crianças? 

Este trabalho está dividido em três capítulos. O primeiro aborda as 

questões históricas da Educação Infantil desde a Idade Primitiva aos dias atuais, 

no Brasil, e sua contribuição para a consolidação desse segmento. Nesse capítulo 

será feito a reflexão dos diferentes momentos em que a avaliação veio configu-

rando-se até chegar ao contexto pedagógico escolar, evidenciando a infância e a 

educação infantil no Século XXI. 

O segundo traz as definições de avaliação segundo os autores de base e 

a discussão sobre o tema na sua amplitude, bem como, enfatiza o processo de 

avaliação na Educação Infantil na concepção de Hoffmann (2009; 2010; 2012) 

instrumentos e a apresentação da legislação incluindo a LDBEN 9394/96, a lei 
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12.796/2013 e a Base Nacional Comum Curricular (2017) como parâmetros de 

apoio aos segmentos da Educação Infantil e demais níveis da Educação Básica. 

O terceiro capítulo enfatiza a metodologia da pesquisa, os sujeitos par-

ticipantes, o lócus, assim como os instrumentos de coleta de dados, traz também 

a tabulação e análise dos dados obtidos de forma que se possa estabelecer cone-

xão com as hipóteses e resposta ao problema, para que se possa contextualizar 

a práxis pedagógica em relação à realidade da escola campo pesquisada. 

1 Historicidade da educação infantil 

1.1 Surgimento da educação infantil na idade primitiva 

 Na comunidade primitiva a propriedade comum da terra era o que unia 

os grupos de indivíduos com direitos iguais e que se ajustavam a um conselho 

formado por homens e mulheres da tribo. Tudo o que era produzido deveria ser 

repartido entre todos e consumido imediatamente, posto que não tinham visão 

do amanhã como sendo próspero. Como não havia desenvolvimento dos instru-

mentos de trabalho suas vidas ficavam restritas ao necessário para se manter no 

dia (ARANHA, 1989).  

 A educação nesse momento era repassada aos indivíduos das tribos de 

maneira tradicionalmente oral. E nesse perpassar da cultura, ela era impregnada 

de ritos, rituais, mitos e fantasias. A relação com a natureza sempre presente 

permitia uma crença em um sobrenatural ligado à religiosidade, o que de certa 

forma influenciaram na perpetuação dos costumes por muito tempo.  

O nascimento de uma criança demonstrava prosperidade, no entanto, 

ela era colocada à prova, não bastava nascer, aparentemente, com saúde. Os an-

ciãos das aldeias ficavam com a criança até completar sete dias, caso, dentro 

desse tempo o infante não desenvolvesse nenhuma patologia, seria devolvido aos 

pais. Além desse fator, os pais, ainda, podiam abandonar seus filhos em qualquer, 

se não tivessem condições de criar (ARANHA, 1989). 

Observa-se que, desde muito cedo a criança era colocada à avaliação e 

sua relação de aprendizagem era baseada em observação e repetição da ativi-

dade. Os mais fortes eram logo colocados a aprender as artes da caça e da pesca. 

Essa cultura perpetuou por muito tempo, justamente, pela transmissão baseada 

na oralidade. As mudanças nesse processo só foram possíveis quando as divisões 

de classes começaram a se apresentar dentro das sociedades, sendo o modelo 

educativo, homogêneo, substituído por desigualdades sociais, dando início a no-

vos tempos 
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1.2 A criança na idade antiga: Egito, Grécia e Roma 

 Com o passar desses tempos e as transformações da sociedade, muita 

coisa mudou inclusive em relação à educação das crianças, a maneira de vê-las e 

avaliá-las. Na Idade Antiga a criança não tinha a sobrevivência como sendo certa 

porque o índice de mortalidade devido às doenças era muito alto, faltavam cui-

dados e a medicina precária contribuía para o aumento desse número, essa au-

sência de tratamento na infância consistia pela falta de ver as crianças como fu-

turos promissores de continuação da espécie.  

No Egito antigo, as crianças eram educadas para desenvolver o senso de 

liderança frente ao seu povo, os meninos eram treinados por sacerdotes na te-

mência a Deus e o comando do reino na hierarquia da descendência e as meninas 

para servirem aos seus esposos (FREITAS e KUHLMANN, 2002). 

Outras culturas também se utilizavam da educação para com as crian-

ças como meio de sobrevivência e/ou suporte para condicionar a vida adulta. As 

crianças quando nasciam, na Grécia e Roma, eram submetidas a exames físicos 

pelos anciãos da cidade, procuravam alguma deformidade e verificavam se eram 

fracas ou doentes, caso isso acontecesse as crianças eram deixadas para morre-

rem um poço chamado Apothetae haja vista não servirem para nada (FREITAS 

e KUHLMANN, 2002). 

Nessa trajetória, Grécia e Roma antigas visavam a criança como futuro 

soldado para as guerras. Desde pequenos, os meninos eram levados a receberem 

instruções sobre a arte de guerrear e as meninas eram levadas a aprender os ofí-

cios domésticos. As grandes lutas esportivas nesse período da história também 

contribuíam para que o menino desempenhasse um papel muito importante de 

representação de força e da cultura de seu povo. Essa educação buscava aprender 

as artes marciais e o domínio das armas. 

1.3 A criança na idade média 

Mais tarde, na Idade Média o nascimento de uma criança era entendido 

como presente dos deuses e se acreditava que os rituais possibilitavam a sobre-

vivência. A educação nessa fase era à base de muitas crendices, pois vivia-se em 

um contexto de bruxas e bruxarias, e o batismo imediato era o caminho mais 

rápido para se chegar ao céu. A religiosidade nesse momento era muito presente 

na educação das crianças uma vez que seriam trabalhadas para conquistar den-

tro de um preceito religioso (FREITAS e KUHLMANN, 2002).    

A Igreja Católica teve uma expressividade muito grande posto que do-

minava tanto a escrita quanto a oratória. Assim, as famílias da nobreza busca-

vam os mosteiros para que seus filhos pudessem aprender os ensinamentos tan-

tos bíblicos quanto da arte do convencimento por meio da palavra. Os padres 
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eram as pessoas que exerciam a função de ensinar e a sociedade colocava os me-

ninos em um patamar de superioridade, pois o patriarquismo predominava. 

Entretanto, esse domínio da Igreja sobre a educação entra em decadên-

cia a partir do século XII uma vez que o conhecimento científico passa a se so-

brepor ao religioso, o Teocentrismo dá lugar ao antropocentrismo. Com a ascen-

são da burguesia e o desenvolvimento do senso de criação do homem, a educação 

das crianças passa a ser exercida por tutores, geralmente pessoas que detinham 

certo poder de leitura e de escrita, bem como sobre filosofia, que neste momento 

se amplia a visão do ser humano buscando respostas para inúmeros fenômenos 

antes não explicados (ÁRIES, 1986).  

1.4 Transição para a idade moderna 

No século XIV com o advento das Grandes Navegações a criança era 

vista como um adulto em miniatura e, assim, uma mão-de-obra que poderia ser 

aproveitada nas embarcações. Entretanto, eram grandes os desafios para manter 

todos vivos: a fome, as guerras, as doenças, os naufrágios matavam não só as cri-

anças como os adultos. Para muitos pais era um meio de sobrevivência e de 

aprendizagem de um ofício ou uma renda a mais na casa (ÁRIES, 1986).    

Ainda nesse século até o século XVIII o tráfico de crianças para a escra-

vatura chegava à vida de muitos infantes como um infortúnio. Eram oprimidas 

pelos patrões, sem liberdade, levadas à subserviência por meio de castigos e hu-

milhações, os estigmas, o preconceito e a desvalorização chegaram aos dias de 

hoje como cicatrizes não curadas. Educação formal somente para os filhos da 

nobreza e realeza haja vista ser um ofício de que poucos podiam se servir.  

No início do século XIX a Igreja retoma um pouco do lugar que havia 

perdido no que concerne à educação. A catequese nos centros comunitários e o 

Ensino Religioso fazendo parte do currículo escolar abriram as portas do Clero 

e mais uma vez a criança é tratada dentro dos preceitos religiosos, nos quais o 

menino precisa estudar para ser ‘o esteio da casa’ e a menina aprender as tarefas 

do lar para arranjar um ‘bom partido’ de casamento. A educação para todas as 

faixas etária era feita pela Igreja Católica baseada, principalmente, em preceitos 

cristãos (ÁRIES, 1986).    

 Dentro desse viés, a Educação Infantil não era valorizada como sendo 

parte do desenvolvimento do indivíduo, o conceito de infância não levava em 

consideração seu processo de aprendizagem. Tudo que era voltado para a cri-

ança se resumia nos cuidados da mãe, uma vez que, essa era uma das responsa-

bilidades que cabia à mulher. A educação, dessa forma, era para tornar um adulto 

com seus deveres, assim como, não se via a criança com fragilidades, mas como 
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um adulto em miniatura capaz de aprender e realizar deveres (OLIVEIRA, 

2002).  

Com a Revolução Industrial e a constituição dos Estados Laicos, a visão 

da criança se modificou tanto social quanto intelectualmente, entretanto, só as 

crianças da nobreza tinham tratamento diferenciado em relação à criança pobre. 

Surge então a pessoa do Pedagogo que era, geralmente, contratado pelas famílias 

para transmitir os ensinamentos didáticos aos filhos e quem os conduziam às 

casas de aprendizagem ou às escolas eram os escravos (OLIVEIRA, 2002). 

1.5 Educação infantil no Brasil 

 A educação no Brasil iniciou com os padres Jesuítas que chegaram com 

as naus e caravelas de Pedro Álvares Cabral, primeiramente para catequisar os 

indígenas e implantar a Língua Portuguesa, posteriormente, a Igreja Católica to-

mou para si toda a responsabilidade da educação formal. As crianças escravas 

não tinham acesso ao conhecimento da leitura e da escrita pela sua condição de 

servir, e as crianças dos nobres recebiam os ensinamentos dentro do âmbito re-

ligioso.  

O desenvolvimento da oratória também não podia faltar uma vez que a 

família iria precisar desse conhecimento mais tarde, enquanto que as crianças 

escravas, desde muito cedo eram levadas a aprender os ofícios da lavoura como 

enfatiza Del Priore (2013, p. 10) que “a alternativa para as crianças pobres não 

seria a educação, mas a sua transformação em cidadãos úteis e produtivos na 

lavoura, enquanto os filhos da elite eram ensinados por professores particula-

res”.  

 A partir do século XVII a sociedade, aos poucos, começa a tratar a cri-

ança de maneira diferenciada e algumas peculiaridades foram sendo observadas 

e mereceram mais atenção. Surge, nessa época, certa preocupação moral em re-

lação à formação e as transformações mais tarde em um ser racional. A família 

começou a se interessar pela educação e de tudo o que rodeava a criança. Embora 

com toda essa preocupação a sociedade ainda tinha ressalvas no que se refere às 

crianças de baixa renda, pois essas não tinham direitos a adentrar no mundo 

letrado (DEL PRIORE, 2013). 

 Nos séculos XVIII e XIX houve uma intensificação maior nessa inquie-

tação de levar aos infantes uma qualidade na educação. As revoluções políticas, 

filosóficas e científicas levaram a sociedade a olhar a infância como uma fase 

muito importante e estudos realizados demonstravam que muitos traumas ocor-

ridos na infância poderiam desencadear transtornos na fase adulta (DEL PRI-

ORE, 2013).  
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 Segundo Mendonça (2012) o acesso à educação em todo o Brasil come-

çou a ser discutido no início do século XX. E na Educação Infantil não havia o 

caráter formal, pois não tinha professores qualificados e na maioria das vezes 

eram pessoas voluntárias. Somente a partir de 1988 com a Constituição, a cri-

ança foi colocada dentro do panorama de discussão de aprendizagem como su-

jeito de um sistema educacional. 

 A partir da criação do Ministério da Educação em 1930 um olhar mais 

específico para crianças, jovens e adultos se torna realidade, embora a Educação 

Infantil, nesse momento, seja voltada para o assistencialismo. Contudo, com o 

passar do tempo muita coisa mudou e a Educação Infantil passa a ser reconhe-

cida em creches e pré-escolas como direito constituído. 

 Somente na década de 80 houveram mais aberturas políticas na área da 

educação, uma vez que as camadas populares começaram a pressionar para que 

houvesse maior ampliação do acesso às escolas. A Educação Infantil passou a ser 

reivindicada como se assegurava na Constituição “Como um dever do Estado” 

(BRASIL, 1988) e passa a ser formalizada e municipalizada. 

 Com o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

9394/96 houve necessidade de definição e de regularização do sistema de edu-

cação brasileira tendo por base a Constituição. Naquele documento a educação 

passa a ser de responsabilidade da família em primeiro lugar em compartilha-

mento com o Estado, tendo como princípios: a igualdade, a liberdade e o apren-

der. 

 No ano de 1998 foi criado o Referencial Curricular Nacional voltado 

para a Educação Infantil documento o qual busca dar um norte aos trabalhos 

que se realizavam com as crianças de zero a seis anos de idade. Esse documento 

representava um grande marco e avanço na busca por um caminho melhor para 

papel desempenhado pela Educação Infantil, que enfatiza o cuidar e o educar 

(OLIVEIRA, 2002). 

 No Artigo 29 da LDBEN (9394/96) a Educação Infantil é tratada como 

a primeira etapa da educação básica, tem como finalidade “o desenvolvimento 

integral da criança de até 5 anos em seus aspectos físico, psicológico, intelectual 

e social, complementando a ação da família e da comunidade”. Nota-se que a 

criança é vista como um ser que poderá ser desenvolvida integralmente no pro-

cesso de troca de experiências sociais que poderão tornar sujeitos com uma 

identidade a ser construída. 

 Em contrapartida a Lei 12.796 que reformula a LDBEN traz como alte-

rações no que se refere à Educação Infantil. Em seu Artigo 29 a Educação Infantil 

passa a ser considerada como “primeira etapa da educação básica” (BRASIL, 

2013, p. 23) que direciona como objetivo principal desenvolver a criança de ma-

neira integral até seus 5 anos em todos os aspectos: físico, psicológico, 
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intelectual e social. Toda essa reformulação aborda a complementação da edu-

cação infantil com a parceria da família e da comunidade. Em seu artigo 31, a Lei 

enfatiza a organização da educação infantil: 

Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das cri-
anças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamen-
tal; carga horária mínima de 800 horas anual, distribuída por no mínimo 200 
dias de trabalho educacional; atendimento à criança de no mínimo 4 horas di-
árias, controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, com mí-
nimo de frequência de 60% (BRASIL, 2013, p. 25). 

 Observa-se a preocupação com a educação da criança no seu sentido 

mais amplo, o que demonstra um olhar diferenciado para a educação nesse seg-

mento. Dessa forma, com amparo de Leis que ajudam a direcionar os trabalhos 

pedagógicos voltados para a Educação Infantil, o direcionamento da sala de aula 

deve ser feito de maneira a buscar da criança a formação integral. 

2 Avaliação: conceitos, debates e características  

2.1 Abordagens conceituais de avaliação 

 Faz-se necessário um recorte nesta abordagem uma vez que o conceito 

deve ser voltado para a aprendizagem no contexto escolar. Desta forma, Luckesi 

(2011) revela que a ação de avaliar a aprendizagem é um dos meios de tornar os 

atos de ensinar e aprender bem sucedidos, produtivos e satisfatórios. Assim, não 

há como desvincular professor e aluno nesse processo de avaliação. De um lado, 

tem-se o docente que leva as informações para serem transformadas em conhe-

cimento, de outro, tem-se o aluno que recebe essas informações e precisa dar um 

retorno do que está aprendendo.  

 É dentro desse contexto que Luckesi (2011, p. 54) enfatiza a avaliação 

levando em conta aspectos de planejar e aplicar o que se conhece sobre o ato de 

avaliar. 

[...] para qualificar a aprendizagem de nossos educandos, importa, de um lado, 
ter clara a teoria que utilizamos como suporte de nossa prática pedagógica, e, 
de outro, o planejamento de ensino, que estabelecemos como guia para nossa 
prática de ensinar no decorrer das unidades de ensino do ano letivo. 

 Nota-se a grande preocupação do autor em revelar que é necessário um 

apoio para garantir o uso de um julgamento de valor. Dentro desse processo a 

verificação dos objetivos propostos para redimensionar a prática pode ser um 

viés bem sucedido pelo professor. A clareza no avaliar também designa uma per-

cepção de quem estar no topo do processo, neste caso, o professor. A auto avali-

ação também consiste em perceber que o não aprendizado do aluno pode ser a 

falta de metodologias ou procedimentos metodológicos que não estão chegando 

a contento aos alunos.   
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Nessa perspectiva, professor e alunos tornam-se parceiros, explorando 

a autonomia a cada dia e sabendo que o erro faz parte do processo de aprendi-

zagem e deve ser levado em conta bem como as mediações sirvam de contribui-

ção na melhora do desempenho de todos. 

 Seguindo esse direcionamento, faz-se necessário mudança de postura e 

comportamento conservadores que evitam e impedem o dialogismo e a reflexão. 

Essa ação reflexiva se assenta na procura por soluções e a não perda de vista do 

papel da escola como facilitadora de uma aprendizagem. Nessa direção, Luckesi 

(2002) enfoca a avaliação como:  

[...] um instrumento de compreensão do estágio de aprendizagem em que se 
encontra o aluno, tendo em vista tomar decisões suficientes e satisfatórias 
para se possa avançar no seu processo de aprendizagem. Se é importante 
aprender aquilo que se ensina na escola, a função da avaliação será possibilitar 
ao educador condições de compreensão do estágio em que o aluno se encontra, 
tendo em vista poder trabalhar com ele para que saia do estágio defasado em 
que se encontra e possa avançar em termos de conhecimentos [...].  

Nesse sentido, formar um conceito do que se quer colocar em evidência 

torna-se necessário repensar em posicionamentos ultrapassados. A busca por 

métodos diferenciados permite vislumbrar fenômenos de mediação. Perrenoud 

(2000, p. 49) faz referência à avaliação formativa e que pode se define por ser: 

Toda prática de avaliação contínua que pretenda contribuir para melhorar as 
aprendizagens em curso, qualquer que seja o quadro e qualquer que seja a ex-
tensão concreta da diferenciação do ensino. Essa ampliação corre o risco, de 
um ponto de vista prescritivo, de fazer com que a ideia de avaliação formativa 
perca seu rigor. 

 Ainda segundo Perrenoud (2000, p. 48) toda ação pedagógica “repousa 

numa parcela intuitiva de avaliação formativa, pois sempre há um mínimo de 

regulação e função das aprendizagens ou dos comportamentos observáveis dos 

alunos”. Assim sendo, a avaliação vista pelo ponto de vista da formação progres-

siva individual orienta os percursos permitindo escolha de melhores estratégias 

para que o professor alcance seus objetivos para com os alunos, não somente 

classificar ou selecionar, mas que torne em evidência os progressos e as dificul-

dades ao longo do processo de aprendizagem. 

 Contribuindo nessa discussão, Romão (2011, p. 106) traz uma concep-

ção sobre a avaliação dialógica, sendo um tipo de investigação e um processo de 

conscientização “dos educandos, com suas potencialidades, seus limites, seus 

traços e seus ritmos específicos”. O autor afirma que essa avaliação propicia ao 

professor revisar seus procedimentos e se questionar sobre sua prática e a ma-

neira de encarar o julgamento sobre o outro.   

Romão (2011) destaca que os resultados de uma avaliação não devem se 

restringirem a um amontado de notas ou relatórios, mas que sirvam de parâme-

tros sobre uma reflexão coletiva a ser desenvolvida juntamente com aluno e 
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professor para retomarem o processo de aprendizagem. Hoffman (2009) classi-

fica a avaliação como mediadora, algo desafiador que precisa de atenção do pro-

fessor para com seu aluno, conhecer, ouvir, proporcionar questionamentos pro-

vocantes que o leve por um caminho que o conduza a autonomia tanto moral 

quanto intelectual.  

 Portanto, avaliar requer muito mais conhecimento de teorias para re-

flexão da prática pedagógica do que simplesmente emitir juízo de valor sobre 

quem aprende ou quem ensina. Assim, olhar o aprendizado a partir de novas 

perspectivas pode ser o melhor caminho para quebras de paradigmas tão enrai-

zados na sociedade. 

2.2 Avaliação no processo de ensino e de aprendizagem na educação 

infantil 

A avaliação educacional no tocante à Educação Infantil ocorre no pro-

cesso de ensino e pode ser considerada como diagnóstico servindo de base para 

orientar o docente no seu planejamento das estratégias e ações no decorrer do 

caminho traçado para o alcance dos escopos propostos. Dentro dessa vertente, 

Libâneo (2010, p. 45) enfoca a avaliação como um elemento que ressalta a quali-

dade na ação e na reflexão dessa ação. 

Podemos então definir avaliação como um componente do processo de ensino 
que visa, através da verificação e qualificação dos resultados obtidos, deter-
minar a correspondência destes com os objetivos propostos e, daí orientar a 
tomada de decisões em relação às atividades didáticas [...] verificação [...], 
qualificação [...], apreciação qualitativa. 

 Nota-se que o autor reforça a correspondência entre aquilo que se está 

ensinando e os objetivos que são traçados para serem alcançados pelo professor 

em relação aos alunos. Dessa forma, cabe ao docente avaliar o discente tomando 

como parâmetro o que foi proposto e o que se alcançou ao final do processo. 

Hoffman (2009, p. 79) reforça que aqueles que estão a frente do processo avali-

ativo possam ter clareza daquilo que vão avaliar: 

[...] numa perspectiva mediadora de avaliação, significa desenvolvimento má-
ximo possível, um permanente vir a ser, sem limites preestabelecidos, embora 
com objetivos claramente delineados, desencadeadores da ação educativa. 
Não se trata aqui, como muitos compreendem, de não delinearmos pontos de 
partida, mas, sim, de não delimitarmos ou padronizarmos pontos de chegada. 

A autora afirma que o mais relevante no processo de aprendizagem e na 

forma como se avaliar esse aprender é todo o processo envolvido desde o plane-

jamento do que se quer alcançar perpassando por todo o desenvolvimento das 

ações para se chegar a um resultado. Dentro desse enfoque, Luckesi (2000) re-

força que uma das situações a serem percebidas é o currículo que deve ser 
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pautado que valorize o que se tem e busque formar pessoas com criticidade para 

enfrentar o mundo. 

 Na visão do autor, o aluno precisa ser respeitado e valorizado como ser 

que tem opinião própria. Ressalta, também, que a democracia é a melhor ma-

neira de se chegar a uma qualidade no ensinar. E quando o currículo é elaborado 

por todos no contexto escolar quem ganha é a sociedade, pois a avaliação terá 

caráter de construção para o aprendizado.  

2.3 Legislação da educação infantil e sua relação com a avaliação da 

aprendizagem 

 Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 a educação é tida 

como um dos direitos assegurados tanto pela família quanto pelo estado. A 

Constituição criou obrigatoriedade para atendimento das crianças em creches e 

pré-escolas de zero a seis anos no Artigo 208 em seu inciso IV. E no Artigo 208, 

inciso IV, a Constituição determina como “o dever do Estado com a educação 

das crianças de zero a cinco anos será efetivado mediante garantia de atendi-

mento em creche e pré-escola” (BRASIL, 1988, p. 35).  

 Ao despertar para as garantias em Leis, cria-se em 1990 o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA confirmando que “é dever do Estado assegurar 

[...] atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de 

idade” (ECA, artigo 54, inciso IV). Toda essa preocupação se dá devido aos mo-

vimentos das famílias em prol das garantias na educação para seus filhos. 

E no que se refere à educação infantil, o sistema educacional passou a 

dar subsídios no modo de avaliar o aprendizado das crianças, no Capítulo IV, 

Artigo 53 é reafirmado os direitos constituídos. 

A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvol-
vimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação 
para o trabalho, assegurando-lhes: [...] II – direito de ser respeitado por seus 
educadores; III – direito de contestar critérios avaliativos [...]; V – acesso à 
escola pública e gratuita próxima de sua residência (BRASIL, 1990, p. 23). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) confirma no 

seu Artigo 2º o dever da família e do estado com a educação enfatizando a liber-

dade e o pleno desenvolvimento do educando. Ainda nessa Lei, no Artigo 4º res-

salta a educação infantil que deverá ser gratuita às crianças de até cinco anos. 

Ratifica, assim, mais uma vez o atendimento de graça em creches e pré-escolas 

como dever do Estado. Estabelece, também, que esse atendimento a essa faixa 

etária está sob a ótica dos municípios. No Artigo 11, inciso V a LDB afirma que 

“As ações devem ser implantadas principalmente pelos municípios, cabendo aos 

Estados executá-las de forma suplementar” (BRASIL, 1996, p. 18). 
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No Artigo 10 das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação In-

fantil (BRASIL, 2009, p. 24) traz informações detalhadas na orientação da prá-

tica escolar referente à avaliação infantil: 

As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para acom-
panhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das 
crianças, sem objetivo de seleção, promoção, garantindo: a observação crítica 
e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidi-
ano; utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (rela-
tórios, fotografias, desenhos, álbuns...); a continuidade dos processos de 
aprendizagens por meio da criação de estratégias adequadas dos diferentes 
momentos de transição vividos pela criança; documentação específica que 
permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os 
processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na Educação Infan-
til; a não retenção das crianças.  

Todos os registros efetuados pelo professor consideram o domínio atra-

vés das proposições do desenvolvimento infantil, o que compreende, além da 

faixa etária, as necessidades de cada criança. As observações realizadas no con-

texto escolar na linha traçada pelas Diretrizes proporcionam ao professor acom-

panhar em mais de perto toda a evolução da criança, bem como percebendo se 

ela possui alguma dificuldade para então criar mecanismos para tentar diminuir 

essa dificuldade ou sanar de vez. 

 Contudo, faz-se necessário levar em consideração que o Ministério da 

Educação, por meio de projetos voltados para a educação, preconiza na Base Na-

cional Comum Curricular (BRASIL, 2017) a avaliação desse segmento de ensino 

como um instrumento para qualificar suas potencialidades levando em conta as 

propostas pedagógicas e a articulação com o saber que a criança traz de casa.  

 Observa-se que a BNCC (2017) relaciona o aprendizado com a cultura 

que o aluno traz de casa e que deve ser aproveitada na escola. A avaliação, então, 

passa a ser, dentro de um processo de evolução de saberes, uma parceira do dia-

logismo e de partilha de responsabilidades. Assim, o aprendizado passa a ser 

observado de todos os ângulos e por todos os envolvidos, sempre na busca por 

uma qualidade de excelência.   

 Visando um bom planejamento o Governo Federal por meio do Plano 

Nacional da Educação 2014-2024 ressalta algumas metas a serem alcançadas 

nessa década. Para a Educação Infantil se estabelece a Meta 1: 

Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 
4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em 
creches, de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crian-
ças de até 3 (três) anos até o final deste PNE (BRASIL, 2014, p. 9).. 

Observa-se que se faz necessário um olhar mais aprofundado para as 

crianças de 3 a 5 anos em estarem sendo matriculadas nas redes de ensino. A 

ampliação tem o objetivo de levar às crianças um acesso mais cedo à escola e ao 
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desenvolvimento das habilidades e competências necessárias no processo edu-

cativo sistematizado. 

O PNE (2014-2024) traz algumas considerações a respeito das atribui-

ções do município em relação ao alcance da Meta, com fortes investimentos e 

alcance dos objetivos com planejamento seguro. 

Investir fortemente na educação infantil, conferindo centralidade no atendi-
mento das crianças de 0 a 5 anos, é a tarefa e o grande desafio do município. 
Para isso, é essencial o levantamento detalhado da demanda por creche e pré-
escola, de modo a materializar o planejamento da expansão, inclusive com os 
mecanismos de busca ativa de crianças em âmbito municipal, projetando o 
apoio do estado e da União para a expansão da rede física e para formação 
inicial e continuada dos profissionais da educação (BRASIL, 2014, p. 10).  

Nota-se a grande preocupação com a parte estrutural das escolas em 

relação às crianças e o seu acesso e permanência, bem como à formação do pro-

fessor que precisa ser levada em consideração como um dos grandes focos de 

qualidade no ensino. Em outro grupo de Metas estabelecidas pelo PNE diz res-

peito à redução das desigualdades e à valorização da diversidade, incluindo o 

respeito às diferenças sejam de todas as ordens, assim como, à inclusão de pes-

soas com necessidades especiais. A Meta 4 faz essa referência: 

Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com defi-
ciência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou super-
dotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especiali-
zado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantis de sistema 
educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas 
ou serviços especializados, públicos ou conveniados (BRASIL, 2014, p. 11).  

Buscar alternativas para educação de crianças com necessidades espe-

ciais é uma prerrogativa há muito sendo discutida. E a cada vez que esse debate 

se faz presente nos planos, nas leis e no âmbito escolar todos têm a ganhar. E, 

proporcionar o acesso por meio da ampliação e da universalização dessas crian-

ças à escola é tratar com dignidade o seu povo. 

Há uma observância que deve ser levada em consideração para que es-

sas sejam atingidas, o pleno envolvimento das esferas municipal, estadual e fe-

deral. Financiamentos, apoio técnico e pedagógico, direcionamentos gerais, for-

mação de professores inicial e continuada são fatores que alavancam o 

crescimento rumo a atingir os escopos. 

3 Procedimentos metodológicos, análise e tratamento dos dados 

 Avaliar na educação infantil enfoca um ator primordial dentro desse 

processo: o professor. Esse elemento se faz presente no cotidiano da escola e 

possibilita o aprendizado da clientela, não para se responsabilizar ou responsa-

bilizar a criança pelo sucesso ou pelo não sucesso do alcance dos objetivos. 
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 Esta pesquisa possui uma abordagem qualitativa, pois segundo Mar-

coni e Lakatos (2010, p. 35) essa pesquisa “um fenômeno pode ser melhor com-

preendido no contexto em que ocorre e do qual é parte [...] o pesquisador vai a 

campo buscando captar o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pes-

soas nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes [...]”, o 

que dá visibilidade de compreensão dos fatos pesquisados. 

Partindo de questionamentos que se ampliam no decorrer da pesquisa, 

foi utilizado um questionário com perguntas abertas, as quais possibilitam com-

preender e analisar profundamente o objeto a ser pesquisado. O instrumento de 

coleta de dados foi entregue a três professores os quais serão caracterizados 

como P1, P2 e P3, e um coordenador representado por C1. O quadro abaixo apre-

senta o tempo de serviço na escola e a formação dos profissionais. 

Quadro 1 - Tempo de serviço na escola e formação inicial dos profissionais 
Professor  Tempo de trabalho na escola Formação  

A  3 meses Pedagogia  

B  10 anos Letras 

C  5 anos Pedagogia  

Pedagogo  07 anos Pedagogia  

Fonte: Questionário aplicado aos participantes. 
 

 Os dados foram coletados por meio de um questionário com seis per-

guntas fechadas. O instrumento foi entregue aos profissionais após ter sido en-

tregue o ofício à coordenação da escola solicitando apoio no andamento da pes-

quisa. Essa técnica de coleta de informações segundo Marconi e Lakatos (2010) 

é importante, pois o material serve de apoio para interpretação da realidade. 

Nesse sentido o pesquisador deixa de ser espectador do fato que está sendo es-

tudado para ser um analista das informações obtidas. 

 De posse dos questionários as pesquisadoras analisaram as respostas 

sempre confrontando com autores que deram sustentação para a argumentação. 

Os sujeitos foram nomeados como Professor A, Professor B, Professor C e Peda-

gogo. O primeiro questionamento feito aos profissionais referiu-se ao conceito 

da Avaliação na Educação Infantil, uma vez que faz-se necessário ter compreen-

são desse ato para então realizá-lo. 

Professor A: avaliação é um processo contínuo onde a interação entre educan-
dos e educador tenha que existir o ano inteiro; 

Professor B: é desenvolver na criança a socialização, as capacidades motoras, 
a autonomia, a fala e a inserção no mundo letrado; 

Professor C: de acordo com a matriz curricular temos alguns eixos que são 
avaliados no processo do aprendizado do aluno, entre eles, o relatório 
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semestral no qual se pode ver os avanços e as dificuldades de cada aluno du-
rante o ano. 

Pedagogo: a avaliação na Educação Infantil consiste em proporcionar à criança 
o desenvolvimento da sua autonomia, o conhecimento de sua identidade e o 
reconhecimento do outro. 

Nota-se que os entrevistados enfatizaram a avaliação dentro de um pro-

cesso observando os avanços e as dificuldades, o que demonstra imensa preocu-

pação com a maneira de avaliar buscando parâmetros adequados para o registro 

dosquesitos avaliados. Hoffmann (2012, p. 27) faz referência ao processo de ca-

ráter democrático sobre a avaliação, independente do nível. A autora enfatiza, 

também, a democracia inclusiva no ato de avaliar como sendo a “construção de 

autonomia e mediação no qual as pessoas são protagonistas e capazes de apren-

der”. Dessa forma, a autora entende a avaliação como decorrente de um processo 

de aprendizagem em que o importante é alcançar o que foi proposto. 

Essa maneira de conceber o processo de avaliação dentro de um viés 

democrático torna o ato de avaliar bem mais leve, uma vez que os partícipes se 

sentem parte inerente do aprendizado. Luckesi (2011) afirma que a reflexão 

acerca da prática do professor deve ser contínua dentro do processo. 

No que se refere ao segundo questionamento procurou-se saber dos 

profissionais o conhecimento da Base Nacional Comum Curricular (2017) vol-

tada para a Educação Infantil, bem como se a escola organiza o seu planejamento 

a partir das orientações desse documento.  

Professor A: sim. Todo professor deve ter conhecimento da BNCC e nossa es-
cola é organizada, o planejamento escolar é elaborado para definir atividades 
futuras da escola; 

Professor B: sim. Nossos planejamentos são voltados para desenvolver as ca-
pacidades e habilidades das nossas crianças; 

Professor C: Tenho conhecimento da BNCC, mas a escola se baseia na ante-
rior, pois a atual ainda está em processo de regulamentação. 

Pedagogo: sim, temos conhecimento. O nosso planejamento segue os parâme-
tros estabelecidos pela SEMED/PMM. Uma vez que a BNCC (2017) ainda não 
foi finalizada, necessitando de contribuições. 

 Nas respostas dos professores, observou-se que eles têm o conheci-

mento a respeito da BNCC, o que é muito importante para a construção de co-

nhecimentos dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento e os campos de 

experiência nos quais servem de parâmetros para o processo de avaliação desse 

segmento. Conhecer e compreender a Base Nacional na Educação Infantil traz 

grandiosas contribuições para a realização da ação pedagógica em sala de aula.  

 O conhecimento e o reconhecimento da Base somente reforça a critici-

dade dos envolvidos no processo de educação. Os profissionais questionados 

sentem-se confiantes no documento que os amparam no desenvolvimento das 
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atividades diárias, principalmente, em relação à avaliação. Segundo a BNCC 

(2017) é necessário que tanto pedagogo quanto professores façam parte da ava-

liação contemplando a evolução individual das crianças para conseguir identifi-

car se os direitos de aprendizagem estão sendo garantidos. Essa atuação diária 

serve de base para planejar as intervenções que consideram as orientações naci-

onais bem como as necessidades de cada turma, cada criança e cada escola. 

 Para Hoffmann (2012) é imprescindível que os profissionais da educa-

ção infantil estejam alinhados com as Leis, Diretrizes e Planos que envolvem a 

educação das crianças, posto que precisam compreender a educação com a fina-

lidade de desenvolvimento integral em seus aspectos físico, psicossocial, inte-

lectual e social. O currículo traçado pelas escolas deve assegurar, segundo a 

BNCC (2017), que os profissionais da educação sejam capazes de orientar a for-

mulação do Projeto Político-Pedagógico, documento que delineia as ações e a 

projeção de resultados. 

 Mesmo não seguindo a atual BNCC (2017), o pedagogo está respaldado 

pela DCNEI (2012) a qual considera as formas de aprendizagem pelas crianças 

da educação infantil no convívio, nas brincadeiras, na participação das ativida-

des, nas explorações do meio que os cercam, na comunicação entre todos e no 

conhecimento do outro e reconhecimento de si enquanto agente de aprendiza-

gem. Mediante as respostas, há o conhecimento da garantia aos direitos de 

aprendizagem dos alunos. Compreende-se que a Base traz um reconhecimento 

da educação infantil como uma etapa eficaz e progride na perspectiva de que a 

criança deve estar no centro do processo de ensino e aprendizagem. 

 A terceira pergunta foi relacionada se a escola tem conhecimento das 

competências e habilidades que a BNCC enfatiza no trabalho pedagógico e que 

direcionam a aprendizagem das crianças de 04 anos na Educação Infantil. A Base 

Comum é hoje um dos documentos em que se vê um engajamento do processo 

de aprendizagem interligado ao meio em que as crianças estão inseridas.  

Professor A: experiências das crianças, interações e as brincadeiras, bem 
como, o aprendizado trazido de casa; 

Professor B: o aprendizado para valorizar os conhecimentos sobre o mundo 
físico e a da comunicação para utilizar diferentes linguagens; 

Professor C: voltado para cada competência, cada indivíduo deve ser traba-
lhado individualmente em suas competências cognitivas e suas habilidades 
oral e escrita e no letramento de acordo com a faixa etária. 

Pedagogo: de acordo com a BNCC, o foco da aprendizagem na Educação In-
fantil permaneceu o mesmo, que é trabalhar o conhecimento da criança atra-
vés do lúdico, do brincar. 

 Segundo a BNCC (2017) o papel da educação infantil está em desenvol-

ver na criança dentro de um espaço formal de aprendizagem sua cidadania, res-

peitando o caráter lúdico das atividades. Levar em consideração o conhecimento 



EDUCAR práticas, reflexões e partilhas 

45 

de mundo, a bagagem cultural que cada um leva para o espaço escolar também é 

uma prerrogativa da Base. Dessa forma, o envolvimento dos profissionais com 

diferentes formas de lidar com o ensino e o compartilhar dos seus aprendizados 

enquanto ação pedagógica é um direcionamento saudável no processo de ensino.  

 Assim, as respostas dos professores contemplam o que a BNCC (2017) 

apregoa, haja vista buscar do profissional um foco daquilo que se quer alcançar, 

com planejamento, ações e reflexões. Notou-se que todos estão alinhados no que 

se espera ao final da educação infantil, pois saber o que a educação infantil deve 

ter como direcionamento faz parte das atribuições dos profissionais. Portanto, 

as instituições infantis devem saber que elas contribuem para o desenvolvi-

mento da criança, da cultura de cada criança bem como consegue situar essa 

criança dentro do âmbito político e social com o apoio da família, da escola e do 

Estado. 

Quanto ao quarto questionamento, buscou-se saber se os instrumentos 

de avaliação da aprendizagem são discutidos com a coordenação pedagógica da 

escola e de que maneira acontece o processo de discussão. Este ponto enfatiza a 

maneira como se dá a construção das ferramentas utilizadas na verificação da 

aprendizagem das crianças e a modo como são consideradas essas ferramentas. 

Professor A: Sim. Acontece em forma de reunião, e, vamos nos organizando de 
acordo com a necessidade de cada aluno; 

Professor B: sim. Acontece através de diagnósticos e relatórios conforme o de-
senvolvimento e dificuldades da criança; 

Professor C: sim. Os planejamentos são de acordo com o nível de cada aluno. 

Pedagogo: sim. Em nossas reuniões de planejamento.  

 Observou-se que os profissionais da escola fazem um planejamento vi-

abilizando discussões a respeito da melhor maneira de avaliar as crianças. Se-

gundo Hoffmann (2012) o planejamento deve partir do Projeto Político Pedagó-

gico (PPP) da instituição de Educação Infantil, este projeto deve visar a 

promoção de várias situações que possam desafiar os conhecimentos prévios e 

possibilitar que as crianças se apropriem das variadas linguagens e saberes, as-

sim como, deve garantir as suas expressões e produções individuais. 

 O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) 

em seu terceiro volume ressalta que o processo de aprendizagem da criança 

acontece na interação com o meio e com o outro, assim, os instrumentos avalia-

tivos devem permitir uma apreciação no avanço do aprendizado ao longo de 

todo o processo, revelando o papel primordial do professor nessa ação. 

O professor precisa ter claro que esses domínios e conhecimentos não se con-
solidam nesta etapa educacional. São construídos gradativamente, na medida 
em que as crianças desenvolvem atitudes de curiosidade, de crítica, de 
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refutação e de reformulação de explicações para a pluralidade e diversidade 
de fenômenos e acontecimentos do mundo social e natural  (BRASIL, 1998, p. 
161). 

 Dessa maneira, o professor precisa proporcionar às crianças várias si-

tuações em que todas possam viver um pouco das mais variadas experiências, 

para futuras escolhas e tomadas de decisões, a partir das descobertas. Estar 

como mediador desse processo favorece o aprendizado e fortalece a maneira de 

avaliar. 

 O RCNEI (BRASIL, 1998) enfoca, ainda, as funções dessa maneira pe-

culiar de avaliar, uma vez que facilita o diagnóstico, melhora o aprender e o en-

sinar, constitui avaliações individualizadas, promove interação e cumpre com os 

objetivos propostos para esse nível de ensino. Dessa forma, enquanto instrumen-

tos para registro da aprendizagem do aluno como portfólios, dossiês, relatórios 

ajudam o educador a ter uma visão do processo de evolução. É importante sali-

entar, segundo Hoffmann (2012) que há necessidade de se fazer os registros di-

ários possibilitando acompanhar a caminhada da criança rumo ao alcance dos 

objetivos. 

 Na quinta pergunta enfatizou-se a forma como acontece a avaliação da 

aprendizagem das crianças de 04 anos da Educação Infantil da escola em ques-

tão.  

Professor A: acontece em forma de relatório, observando as crianças todos os 
dias; 

Professor B: durante o período das aulas e das realizações das atividades; 

Professor C: no decorrer do ano letivo, de acordo com sua frequência e seu 
desenvolvimento nas atividades oferecidas. 

Pedagogo: é realizado, principalmente, através da observação da interação so-
cial das crianças com as outras crianças e seus professores. 

 Mediante as respostas dos professores, observou-se que o objetivo 

principal de avaliar na educação infantil é buscar a valorização do aprendizado 

das crianças na interação com meio físico e social para que se apropriem de co-

nhecimentos, habilidades e valores. Cabe aos professores estarem atentos du-

rante todo o ano letivo nas suas observações, pois cabe a eles avaliar dentro do 

processo. Vale registrar, também, que a LDB enfatiza que a avaliação na educa-

ção infantil não tem o objetivo de promoção ou obtenção de notas, mas que seja 

levado em consideração o aprendizado da criança no seu pleno desenvolvimento 

integral (BRASIL, 1996). 

 Quando se conhece como fazer o processo de avaliação, infere-se uma 

ampliação de visão na tomada de decisões sobre a própria prática pedagógica. 

Lidar com a reflexão nos momentos de avaliação reforça o valor e a natureza de 

aprender, sendo os registros um importante documento para acompanhar o 
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desempenho dos alunos, assim como agir de maneira ética com ênfase nos valo-

res que produzem um acúmulo de experiências, oferece aos cidadãos um ensino 

de qualidade. 

 O olhar subjetivo do professor, segundo Hoffmann (2012) voltando-se 

para identificar as dificuldades a serem superadas pela criança bem como seus 

obstáculos de aprendizagem, pode detectar os progressos e os avanços, o que, 

com essa postura impulsiona a parceria entre professor e aluno. Avaliar o outro 

dentro do âmbito escolar presume qualidade, escolhas adequadas de conduta 

profissional, daquilo que se pretende avaliar e das teorias e/ou parâmetros que 

norteiam o processo avaliativo.  

 Na concepção da autora, a escola deve adotar um modelo de avaliação 

que possa levar em conta todo o processo dentro da educação, desde as informa-

ções prévias recebidas dos pais, até as atividades significativas realizadas dentro 

do contexto escolar. Hoffmann (2012, p. 152), ainda, reforça um ciclo dentro da 

avaliação que deve direcionar esse trabalho pedagógico: “concepção de planeja-

mento; formação; instrumentos; e, socialização das informações”.  

 O sexto questionamento trouxe ao cerne da discussão se os profissio-

nais estavam de acordo com a forma de avaliar a aprendizagem das crianças 

nessa escola e por quê. Obteve-se como respostas: 

Professor A:sim. São crianças e devem ser avaliadas diariamente e não co-
brando muita responsabilidade; 

Professor B: estou, porque não tem como avaliar as crianças da educação in-
fantil, sem que seja no decorrer do processo de ensino e aprendizagem; 

Professor C: sim. Porque seguimos um regimento escolar que o município me 
oferece. 

Pedagogo: sim, porque é um modelo que a criança não percebe que está sendo 
avaliada e acima de tudo ela se sente parte desse processo avaliativo, que é o 
aprender brincando. 

Pelas respostas dos profissionais, notou-se que estão de pleno acordo 

com a maneira de avaliar da escola, o que para eles estão em consenso com o que 

a secretaria municipal estipula. Nas palavras do pedagogo observou-se um olhar 

bem mais específico no que se refere ao modo de avaliar percebendo a criança 

como parte do processo educativo e avaliativo.  

Notou-se que o pedagogo enfoca o processo avaliativo como parte ine-

rente do fazer pedagógico o que de certa forma faz com que todos se sintam 

parte da avaliação. A grande questão se faz presente quando se deixa de ter um 

olhar de reprovação por meio da avaliação e passa a ser vista como superação de 

conceitos arraigados e buscando compreender as causas determinantes da situ-

ação a qual as crianças estão sendo submetidas. 
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Considerações finais 

Por muito tempo o entendimento de educação era somente como assis-

tencialismo à criança, contudo, no decorrer dos anos e com o desenvolvimento 

das mais diversas áreas do conhecimento, a educação passou a ter um lugar de 

destaque, principalmente a voltada para um público específico, como é o caso 

da Educação Infantil. E dentro desse processo é pertinente abordar a avaliação 

desse público de modo diferenciado, uma vez que a Educação Infantil é perme-

ada por descobertas e aprendizagens.  

Acompanhar de maneira particular no cotidiano do educando propor-

ciona às crianças um melhor desenvolvimento das suas potencialidades. Para 

tanto, é necessário que se efetive uma avaliação que seja comprometida com o 

diagnóstico, ou seja, com os conhecimentos que a criança traz de casa; com o 

acompanhamento, isto é, com todos os registros possíveis para saber os avanços 

e as dificuldades enfrentadas pelo aluno; e, o aperfeiçoar da prática como um 

contínuo dentro da avaliação. 

Ao longo da leitura dos aportes teóricos e da pesquisa de campo, a con-

cepção que se alcançou é a de que o conhecimento a respeito do processo avali-

ativo na Educação Infantil deve ser necessariamente fundamentado nos pressu-

postos de embasamento de autores que direcionam o ato de avaliar como prática 

reflexiva, ou seja, na transformação das práticas pedagógicas, métodos utiliza-

dos pelo professor e instrumentos de avaliação. Além disso, é preciso que os co-

nhecimentos sejam socializados de modo que docente e discente sejam capazes 

de contextualizar, de interagir e participar ativamente da sociedade.  

A interação é essencial porque praticando o que lhe é ensinado, o aluno 

tem a oportunidade de desenvolver melhor suas habilidades e competências 

para que seja pautado em uma formação integral que o leve a fazer parte de todo 

o processo de aprendizagem, pelo qual perpassa, também, a maneira de ver ava-

liação do corpo pedagógico da escola.  

Por essa razão, pensar na avaliação da Educação Infantil é pensar na 

prática de ensino e de aprendizagem como elemento primordial para desenvol-

vimento da criança, deixando para trás uma concepção tradicional de exclusão 

por meio de notas e conceitos. Buscar respaldo nas concepções teóricas que aju-

dam a desmistificar a avaliação é quebrar com paradigmas que, muitas vezes, 

servem somente para manter um pensamento arcaico em evidência. 

Dessa forma, é preciso que os profissionais da Educação Infantil estejam 

abertos para novas perspectivas dentro do processo avaliativo, visando sempre 

sua reformulação da prática em sala de aula, bem como a formação do educando 

de modo absoluto. Assim, a educação como um todo será de qualidade posto que 
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os embasamentos implicam na constante mudança de comportamento frente às 

problemáticas que emanam do ato avaliativo.  

A temática da Avaliação na Educação Infantil é de grande relevância 

para a formação do futuro profissional Pedagogo, posto que é uma atividade que 

deve ser desenvolvida diariamente por meio de observações e feitos os registros 

necessários. Toda essa prática pedagógica deve ser realizada mediante um tripé: 

ação, reflexão e ação. Refletir sobre o ato de avaliar leva o futuro profissional 

pensar sobre os desafios que enfrentará em sala de aula. 

O objetivo geral foi alcançado, pois compreendeu-se o processo de ava-

liação na Educação Infantil, mediante a pesquisa realizada. A hipótese foi con-

firmada, posto que constatou-se que quando os profissionais possuem conheci-

mento teórico a respeito de tudo o que rodeia a avaliação na Educação Infantil, 

melhor será a prática da avaliação. 

O produto deste trabalho possui relevância social uma vez que a todos 

os envolvidos na educação podem fazer uso das informações aqui contidas, as-

sim como possui relevância acadêmica posto que tem uma base científica muito 

forte em relação a discussão e desenvolvimento do tema. Esta pesquisa não finda 

os questionamentos sobre avaliação na Educação Infantil, contudo pode servir 

de referencial para novas pesquisas na área e que possam responder a outros 

questionamentos, que aqui não foram citados. 

Conclui-se que, para os educadores tenham sempre uma relação de 

crescimento na sua prática em sala de aula para com os alunos, devem começar 

a perceber a importância do ato de avaliar, assumindo o papel de observadores 

junto com o corpo técnico da escola e a família, parte essencial do acompanha-

mento e.  

A pesquisa proporcionou uma compreensão ampla a respeito da impor-

tância da avaliação na Educação Infantil. Há necessidade de que as academias 

possam proporcionar mais pesquisas relacionadas ao tema, uma vez que, por 

meio da compreensão do ato avaliativo os profissionais da educação podem 

construir uma prática de constante reflexão. 
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SOCIEDADE DE APRENDENTES 

PROCESSOS DE FORMAÇÃO E 

TRANSFORMAÇÃO  

Celso Samir Guielcer  de For1 

Introdução 

O processo educativo no Brasil atravessa muitos entraves e talvez uma 

das maiores dificuldades está no fato de não haver clareza na construção 

epistemológica de cada proposta. Asssim, talvez, a primeira pergunta que 

possamos fazer seria “qual a relevância epistemológica para cada tendência?” E 

mesmo assim, talvez, não tenhamos todas as respostas necessárias para 

podemos pensar as diferentes forma. 

Outro elemento fundamental é a forma como foram pensados os 

primeiros colégios no Brasil, qual seria seu objetivo? Esta perguna é importante 

pois por ela passa toda a ideia de ideologia necessária para aquele momento 

histórico. E com isso, apresentar um conjunto de teorias que sejam reveladas de 

acordo com seu conjunto de ideias. 

Ainda assim temos confuções conceituais realizadas no processo 

educacional para repensar nosso presente, ou ainda um projeto educacional. 

Talvez a grande proposta seja de reconfigurar nossa própria forma de entender 

a educação.  

1 Perspectivas educativas: redenção, reprodução e transformação 

 As principais tendências e como estas se relacionam como contexto do 

Brasil são fruto de reflexões epistemológicas e não do acaso. Assim pondo em 

evidência a maneira de como, em suas bases epistemológicas, se relacionam a 

realidade dos alunos em seus contexto mais específicos. 

 A primeira corrente que queremos apresentar é a liberal. É uma teoria 

que aparece como uma justificativa da teoria capitalista. Aparecem os direitos 

 
1 Doutorando em ética, Mestre em educação, psicanalista. Professor da Faculdade Fatec, Polo Mais-
med, da Escola Clauri Alves Flores e da Escola estadual Érico Verissimo. 
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individuais. E são reforçados os preceitos fundamentais do capitalismo. Esta 

teoria tem um discurso reprodutivo, ou seja, que reproduz as discrepâncias do 

universo social e busca se vincular as necessidades do mercado de trabalho. Esta 

teoria obteve várias subdivisões. 

 A primeira foi a tradicional que surgiu na época colonial. Ela era 

utilizada para disseminar os dogmas da Igreja. Era bastante usada pelos padres 

jesuítas, com métodos de memorização, centralizada na figura do professor e de 

reprodução do modelo social. Em consequência disso, o processo de ensino e 

aprendizagem ocorria de forma pacífica e mecânica.  

 Uma outra tendência renovada e mais progressista, renovada-

progressita, pois recebia estes nomes também. Seu objetivo era ter o aluno no 

centro e produzir uma educação que fosse acessível a todos. Tinha a perpectiva 

de preparar o aluno para a vida e um enfoque na auto educação. Teve grande 

força no século XIX na década de vinte ou trinta. 

 Uma tendência mais liberal, renovada não-diretiva, então centra-se 

ainda mais na figura do educando. E com isso os aspectos sócio-interativos e 

psicológicos são os principais pontos. Sob influência do psicólogo Carl Rogers, 

para quem a descobrir por si é a parte mais importante do processo ensino-

aprendizagem. Assim nesta pespectiva esta corrente peocupada em construir a 

personalidade discente por meio de experiências signiticativas que esqueceu-se 

da formalização dos conteúdos de forma racional e bem organizada. 

 E a tendência liberal tecnicista teve forte influência no Brasil no século 

XX, durante o governo militar. O objetivo era criar uma educação em que os 

indivíduos fossem preparados para o trabalho e exercer funções específicas. Por 

isso a trasmissão e assimilação do conhecimento é algo fudamental. Tinha forte 

influência e inspiração capitalista, queria ser a ponte entre o aluno e a ciência. 

Neste modelo de ensino prevalecia a produtividade a neutralidade científica e a 

racionalidade. 

 Agora uma outra corrente que era completamente diferente da liberal, 

a progressista. Esta corrente tem como objetivo a educação como transformação 

social. Este corrente se torna uma espécie de ferramenta de luta dos docentes ao 

lado de outros movimentos sociais. Então, apesar das nuances, a corrente 

progressista é engajada em construir uma conciência crítica.  

 Dentro desta corrente também podemos escrever certas subdivisões. 

Uma delas é a tendência libertária. Seguindo esta tendência a relação com o 

dicentes é centralizada e o objetivo é colocá-lo em primeiro lugar. Além disso a 

relação com o aluno acontece de maneira informal e livre. Pois então na escola 

tradicional há uma série de regras e situações de obrigatoriedade, quase igual a 

um presídio. Sendo que qualquer quebra de regras há a possibilidade de sanções 

e punições. E a visão que se tem do professor é igual a de um funcionário de uma 
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fábrica. Com funções, registro e assim por diante. Seu dever maior é zelar pelo 

sistema. 

 Também encontra ressonância na psicologia de Carl Rogers, que 

percebia na auto educação uma das funções da escola. É que a personalidade é 

uma educação afetiva. Quanto ao papel do docente Rogers sugere que o 

professor confie em seu aluno e com isso possa criar um laço de maior empatia. 

 Com esta compreensão de que há um espaço de liberdade para a 

interação do aluno e do professor maior do que o previsto acontece então a 

autogestão da sala de aula. Com isso o aluno pode aprender de maneira única em 

que vai criar suas próprias regrar e com isso dirigir seu aprendizado. O que, 

segundo alguns teóricos, da autogestão pedagógica passa-se a autogestão social.  

 Em uma certa perpectiva podemos falar que assim o professor tem a 

função de transformar o aluno, num sentido de auto-gestão, mas também a 

escola, o sistema educacional entre outras. Há uma outra corrente teórica que 

reflete sobre os princípios de uma formação constante e a maneira como esta 

formação chega até nós. Por estas formulações, com comites e situações de 

debate, a corrente libertária abre um bônus altamente político. 

 Na relação entre professor e aluno temos uma igualdade profunda. É de 

decisão do aluno se e quando deve participar de uma aula ou não. Sendo que é 

permitido ao professor se deve ou não responder ao aluno. E cabe ao aluno poder 

interpretar esta negação, se não se trata de um estímulo para procurar sozinho.  

 Ao professor cabe o papel de conselheiro, orientador um monitor de 

grupo. Isso se deve por causa da recusa de manifestar qualquer forma de 

autoridade. No que diz respeito ao aprendizado da escrita se torna importante 

o texto do aluno. Sua capacidade de vivência e de como esta escrita é capaz de 

falar sobre a vida de si mesmo. Sua livre expressão  a coletividade tem um acento 

maior aqui. Os conteúdos não são relevantes, são cobranças que acontecem em 

segundo plano.  

 O conhecimento se revela por descobertas. Sempre a cada resposta que 

a sociedade quer dar. Nesta perspectiva, esta corrente não-diretiva, apresenta 

seu ponto fraco no que diz respeito aos conteúdos e a como os alunos podem 

não serem preparados por eles. Contudo, esta forma de ver torna o aluno 

despreparado neste quisito. Contudo, mesmo assim, alguns teórico apontam o 

clima educacional favorável como positivo para a aquisição de conteúdos. Assim 

surge uma das principais contradições, quando se diz libertário e, por grupos de 

discussão, não alcançamos realmente esta liberdade apontada. Assim surge 

realmente um grande processo de alienação.  

 E quando adentramos ao processo de avaliação temos ainda mais 

problemas. O fato de um educando, através de um questionamento, encontrar 

ou não os pressupostos da vida prática não o qualifica para ser ou não um líder. 
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Por isso, o fato de dar importância para a experiência do conteúdo se torna, 

como possibilidade, uma outra forma de dominação do sujeito. Assim o 

desenvolvimento de um raciocínio dedutivo é um elemento bem positivo, mas 

firma-se apenas nestes elementos é bem negativo. E parafraseando M. Gadotti, 

a dinâmica de grupo aplicada a educação alienou-se quando coloca o grupo em 

primeiro lugar e não a formação.  

 Agora tratar de uma outra corrente, a libertadora. Ela acontece no 

Brasil na década de 60, em meados da ditadura militar. Foi desenvolvido por 

Paulo Freire, é um tendência da corrente progressista. Tem força por usar um 

método diferente de alfabetização entre os jovem e adultos. E por isso esta 

tendência, assim como a libertária, se opõe a teoria do modelo neoliberal. Assim 

como a libertária tem forte apelo social. 

 Desenvolvimento de uma consciência mais crítica sobre o entorno, 

principalmente sobre as classes menos favorecidas cria uma forma de trazer de 

volta a esperança para estes menos favorecidos. Com relação ao método 

utilizado foi apenas a proposta de usar a realidade mesma do aluno como ponto 

de partida para alfabetização, ao contrário do que as cartilhas propunham 

naquela época.  

 Há, com novo método uma forte construção de consciência 

parafraseando Freire, o ato de ler e escrever são criativos e passam pela 

consciência da realidade. É claro que, como foi desenvolvido durante a ditadura 

temos um Freire desenvolvendo seu método em outros paises, da América Latina 

e da África. Sua epistemologia concentra-se na consciência da realidade. Em 

algumas leituras este método foi identificado com um marxismo, até com o 

materialismo. 

Aqui defendemos que Freire introduz a fenomenologia como forma 

reflexiva sobre a realidade. O pensar a realidade a partir da consciência de...o 

voltar-se as coisas mesmos, máxima seguida de perto por este método e 

principalmente, por que em seu método é resgatado a unidade de sentido entre 

o sujeito e o mundo. Enquanto que na filosofia de Marx esta unidade acontece 

por categorias, que são os coletivados, as classes. Em Freire as classes até 

acontecem, mas são depois de revisitarmos nossa unidade de sentido com o 

mundo de sabermos o que meu mundo significa. Por isso defende que a educação 

tradicional é bancária, pois desvincula o sujeito de sua realidade e a consciência 

de certa forma, fica vazia de conteúdo. É por isso que é importante voltar as 

coisas mesmas e perceber o mundo que me cerca.  

E a forma de se fazer isso é saber expressar-se. Quer dizer, é o 

desvelamento de sentido através da linguagem. Não se prega revoltas. A 

mudança acontece de dentro para fora. Na relação com o aluno dá-se de maneira 
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horizontal, outra marca da fenomenologia, e que o respeito e a competência 

devem imperar assim como a ética e o bom senso.  

Por fim a tendência progressista crítico-social dos conteúdos. Do final 

da década de 70 e 80 tinha como expoente Demerval Saviani, assim como as 

outras tendência do progressitas esta também se preocupa com a construção da 

consciência social e tem um sentido de transformação pela educação. O que, 

talvez, seja o diferencial desta corrente é a percepção de que o trabalho com os 

conteúdos e saberes academicamente desenvolvidos são uma forma coerente de 

realizar a formação dos alunos diante deste enorme mundo.  

Assim toda a teoria está vinculada a construção de um saber que me 

possibilidade qualquer engajamento e não o contrário. Em evidente crítica ao 

movimento da escola nova liberal e as pedagogia não-diretivas. Não se trata de 

uma discusão marxista ou qualquer forma de pensar neste mesmo sentido. É 

uma maneira de entender que a experiência formativa dada pela vivência dos 

conteúdos é bem importante.  

2 Formação – momento de encontro epistémico  

A situação que se apresenta como problemática é a interferência do 

mundo técnico, ou do sistema capitalista que coloniza o “mundo-da-vida”, pa-

rafraseando Habermas. Contudo, gostaria de reconstruir três interfaces para 

mostrar como o conceito heideggeriano de cuidado, retomando a tradição que 

seria capaz de ressignificar o ato educativo através de uma nova perspectiva: a 

de cuidado. 

Uma primeira interface seria a reconstrução do conceito de cui-

dado/formação a partir de uma tradição filosófica que começaria pela perspec-

tiva do argumento Nietzschiano e encaminharia para a construção do conceito 

de cuidado. 

Uma segunda interface é a Pedagógica. A perspectiva da pedagogia so-

bre o conceito de formação é o desvirtuamento de sentido na reflexão técnica 

sobre os processos pedagógicos. Durante muito tempo, principalmente no Bra-

sil, a visão pedagógica sobre a formação vem sendo colonizada pela técnica. Pa-

rafraseando Heidegger, a técnica nos ensina a resolver problemas, não a pensar; 

somos treinados para resolver problemas. E como Heidegger diz, a exigência do 

pensamento puro nos mostra que não estamos ainda refletindo.  

A terceira interface realizada é com a sociedade, quando o cuidado pos-

sibilita a criação de uma perspectiva sobre a realidade. O cuidado reestabelece 

uma nova relação dos sujeitos e objetos, em um momento em que sujeitos e ob-

jetos não existem mais. Então, a perspectiva da formação, a partir do conceito 
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de cuidado, estabelece-se na relação de construção de um novo significado dos 

sujeitos e de suas ações diante da realidade.  

O ponto de partida da teoria do conhecimento – Profunda aversão de uma vez 
por todas em qualquer consideração de conjunto sobre o mundo; encantado 
das maneiras de pensar opostas; não deixar que nos tirem o atrativo de caráter 
enigmático .2  

O cuidado é um modo-de-ser que é também a essência do Dasein. Em 

outras palavras, o cuidado é a essência do homem, é o homem em sua consuma-

ção. Em toda a tradição ligada ao desenvolvimento da capacidade humana de se 

tornar humana, desde seus projetos mais iniciais, como os dos gregos, e o con-

ceito de formação vem representado papel importante dentro de espaço social e 

intelectual.  

O primeiro projeto de formação, o grego, já representava uma grande 

proposta.  

Para onde se dirige o „cuidado ‟, senão no sentido de reconduzir o homem 
novamente para sua essência? Que outra coisa significa isto, a não ser que o 
homem (homo) se torna humano (humanus)? [...]O homo humanus é, aqui, o 
romano que eleva e enobrece a virtus romana através da „incorporação‟da Pai-

deia herdada dos Gregos.3  

A Paideia incorporada em nosso horizonte histórico cria uma represen-

tação privilegiada da própria expressão dos seres humanos. Assim [...] “Antes de 

tudo, a educação não é propriedade individual, mas pertence por essência à co-

munidade”. (JAEGER, 2001, p. 4). O caráter da comunidade é dado pela essen-

cialidade humana que liga humanos, o Zoon Politikon, e isso mais no homem do 

que nos outros animais. O esforço de educar caracteriza a própria tentativa de 

uma comunidade humana de se aproximar da sua essência. Porém, mesmo assim, 

o próprio assentir e interagir com a comunidade se desprende duplamente entre 

as normas e a moral. Dessa forma, a educação torna-se resultado da consciência 

viva de uma norma que rege uma comunidade humana, quer se trate da família, 

de uma classe ou profissão, quer se trate de um agregamento mais vasto, como 

um grupo étnico ou um estado.  

Com isso, a formulação prévia a que chegamos é uma visão da Paideia 

que objetiva os seres humanos na busca de se tornarem mais humanos. A própria 

Virtus romana, levando em consideração o problema da incorporação da Paideia, 

torna a situação da educação um projeto de civilização e de cultura.  

No entanto, a situação é cada vez mais corrente entre nós. Atualmente 

é de uma visão sobre formação um tanto estigmatizada. Assim, o argumento 

 
2 NIETZSCHE, 2008, §470. 
3 4 HEIDEGGER, 2005, p. 17-18 
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heideggeriano sobre cuidado é muito importante para a compreensão do con-

ceito de formação que vamos apresentar a seguir. 

Para começar, parto da ideia de que Heidegger procura estabelecer, em 

Ser e Tempo, uma ontologia fundamental4. Talvez esse seja o momento para di-

zer que nossa percepção se aproxima muito daquilo que Stein mostra em seu 

livro Seis estudos sobre o “Ser e Tempo”. Para entendermos a perspectiva que 

Ser e Tempo quer lançar, precisamos rapidamente passar pelo problema do pa-

radigma que esta obra vem instaurar. Quer dizer que o cogito cartesiano precisa 

ser revisto. Porém, na maioria das vezes, nos aproximamos de conceitos de forma 

equivocada, sem entender a mudança de paradigma que a própria obra propõe. 

Stein mostra como Ser e Tempo vem superar o antigo paradigma da consciência 

que permeava as teorias pedagógicas que envolviam a formação.  

Quando Nietzsche, em sua obra Vontade de Poder, coloca a verdade 

como uma crença está preparando para Heidegger o terreno de uma argumenta-

ção importante sobre o problema do conhecimento.  

A avaliação: eu acredito que isso e aquilo sejam assim enquanto essência da 
verdade. Nas avaliações expressam-se condições de conservação e de cresci-
mento. Todos os nossos órgãos de conhecimento e todos os sentidos só são 
desenvolvidos em vistas de condições de conservação e crescimento. A confi-
ança na razão e em suas categorias, na dialética, ou seja, a avaliação caracte-
rística da lógica, não demonstra outra coisa a sua utilidade, comprovada por 

meio da experiência para a vida: não sua verdade.5 

O importante para ser enfatizado no argumento que Heidegger recu-

pera de Nietzsche é a não contraposição entre supostos níveis de conhecimento. 

O que normalmente acontecia nas teorias tradicionais do conhecimento que 

operavam com a contraposição entre sujeito e objeto, ou entre sujeito e mundo. 

Quando Heidegger se apropriara desta forma de pensar, objetivou uma recom-

posição, como acima mencionamos, do próprio argumento de Nietzsche.  

Vemos Nietzsche remetendo o problema do conhecimento a uma avali-

ação na qual a perspectiva da tradicional contraposição de níveis na teoria do 

conhecimento não as contrapõe. Ou, em outras palavras, a posição hermenêutica 

defendida por Heidegger visa a terminar com essa relação de contraposição. E é 

nesse contexto que podemos mencionar o conceito de cuidado. A primeira dis-

tinção conceitual é entre ôntico e ontológico. Já no início do livro, o autor 

 
4 A ideia de uma ontologia fundamental está ligada ao processo de construção de uma redução da 
ação humana ao tempo. É por isso que defendemos aqui que o cuidado, como estrutura base desta 
ontologia, poderia ser fundamental em relação à compreensão da finitude. 
5 HEIDEGGER, 2007, p. 396. Optamos pela tradução do próprio Heidegger por ele enfatizar a rela-
ção entre verdade e crença. Na tradução de Marcos S. P. Fernandes e Francisco J. D. de Moraes, o 
mesmos termo “avaliação” aparece como apreciação. Percebe-se que relacionar crença e apreciação 
não gera uma contradição, pois os dois termos estão no mesmo nível de experiência e senso comum, 
de cotidianeidade. Já contrapor crença e avaliação, é relacionar dois termos que estão em níveis 
opostos. 
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começa a estabelecer a diferença retomando a pergunta aristotélica do ser en-

quanto ser, a pergunta que está posta na Metafísica, e que revela a estrutura 

fundamental do ser.  

Resumidamente, essas estruturas poderiam ser expressas em “ser” e 

“ente”. Ou seja, quando se perscruta sobre o ser enquanto ser temos a entificação 

do mesmo. O que permitiu a Heidegger pensar a estrutura do primado do ser. O 

ser enquanto ser se revela no ente, e o ser sempre é ser de um ente. Mas o prin-

cipal é que Heidegger vê nesta estrutura a possível descrição do ser humano, o 

que Heidegger vai chamar de Dasein. 

O primado que o Dasein tem sobre os outros entes mostra a diferença 

fundamental. A estrutura que nosso autor percebeu é a de um movimento de 

antecipação e de retrocesso, quando Passado e Futuro são os limites para o Pre-

sente indicando uma posição, uma relação fundamental deste ser com o mundo. 

3 Considerações sobre a atualidade 

Esta tendência mais libertadora se inscreve em um problema ainda 

maior. Já haviam currículos de andamento em que não era necessário abrir novas 

reflexões sobre os currículos. Assim surgem uma forma mais próxima dos 

movimentos sociais. E se tinha uma proposta de se aproximar ainda mais da 

realidade concreta, em que os temas sociais e políticos são mais importantes do 

que qualquer outra coisa. 

 Nesta postura as teorias críticas evidência um problema recorrente. 

Esta corrente vem para demonstrar que a escola tem se tornado um reprodutora 

da sociedade civil. Este problema se torna muito sério com as questões 

ideologicas, apontadas por Louis Althusser demonstrando que a escola se torna 

o aparelho ideológico do Estado. Quer dizer, a escola como aquela que é capaz 

de construir as ideologia necessárias para que o estado possa permancer firme e 

forte em seus propósitos. Com isso, cada vez mais engrossamos este poder que 

o Estado tem.  

E esta situção piora ainda mais quando colocamos a capacidade de 

construir esta ideolgia na figura de uma certa violência. Bourdieu e Passeron 

(1970), criaram uma teoria sobre o sistema escolar enquanto violência simbólica. 

É impressionante perceber como este emaranhado de significaods podem 

repercutir sobre nós mesmo como imposição. A violência simbólica não é uma 

violência de fato mas representa uma agressão constante e contínua na forma de 

subjulgamento do outro. E esta subjulgamento aconteceria de forma e maneira 

tão drastico que se tornaria a própria realidade do aluno. E com isso não 

haveriam perguntas a serem feitas pois a compreensão desta realidade se 

tornaria uma ilusão que deveria ser propagada. Esta ilusão constantemente dita 



EDUCAR práticas, reflexões e partilhas 

59 

se tornaria uma verdade, que seria forçada a compreensão dos sujeitos mesmo 

sem significado nenhum para eles.  

Assim esta corrente e tendência teria como característica fundamental 

a centralidade dos sujeitos, com isso a técnica de memorização passa para uma 

técnica de ação em que as pessoas devam procurar entender e compreender os 

assuntos mais importante deste meio. Assim o professor passa a ser um 

coordenador de atividades. E toda a construção é feita a partir da colaboração 

dos alunos e com isso podemos falar até em um metodologia ativa.  

Devido a esta característica de movimento popular esta corrente se 

encaixou bastante nas escolas públicas e nas universidades públicas. Muitas 

críticas podem haver aqui por causa desta característica identitára. Em que no 

público acontece este movimento identitario é perigoso é isso, e aquilo. Quando 

na verdade o que acontece é a construção de um discurso que de ódio. É natural 

que as escolas e universidades públicas seja um lugar de lutas, pois falam da 

linguagem do povo. Daquilo que, pela estrutura a que foram criados que no caso 

escolas e universidades públicas atendem, é falar de um aluno que seja pobre e 

que precisa da educação para ter melhoria e qualidade de vida e com isso nada 

mais natural do que ter uma educação que fale da realidade e que tenha algum 

significado para eles que enfrentam as dificuldades da vida cotidiana. 

Ao que parece esta corrente tem como objetivo oferecer uma espécie de 

alternativa para a corrente liberal em que as dinâmicas do trabalho eram 

exploradas de forma bastante exageradas esquecendo realidade em que cada 

aluno seja respeitado em sua realidade. Assim esta corrente esta tão ligada ao 

significado das construções. A tendência mais libertária teve grande repercussão 

no país. Seu idealizador Paulo Freire tinham uma metodologia própria para seu 

trabalho. A construção desta tendência tem relação com a abertura democrática. 

Esta proporcionou uma visão diferente da realidade, quando iniciou-se uma 

transformação na visão de educação, buscando mudanças nas partes mais 

básicas de educação para que estas pudessem ir modificando todo o resto.  

A esperanças em escolas democráticas e inclusivas cresce. Ainda assim 

há muito que se fazer, um dos grandes problemas está na forma como esta  

harmonização entre as diferentes classes. Um escola que possa respeitar os 

interesses regionais, que possa respeitar o interesse local e que ainda garanta a 

educação de qualidade para o trabalhador e para o cidadão é mais que uma 

consquista. Contudo, no público, a necessidade pulssante era concretizar a 

democracia, por isso todas as atividade promovida tinham o objetivo de tornar 

real a democracia. Contudo, o trazer para dentro da escola aquilo que a 

sociedade tem é, em última análise, muito perigoso. Pois a qualquer momento 

podemos escapar para ideologias exageradas que em algum momento 

prejudicam o pais. 
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Aqui no Brasil os educadores considerados libertários tem sua 

inspiração em Celestin Freinet. Este tinha o objetivo de concretizar seu métodos 

e torná-los aftivos. Com isso, objetivando que a autogestão pedagógica se torne 

uma necessidade e assim as necessidades pedagógicas se tornem as necessidades 

do grupo. Isso sucitou novos questionamentos a respeito dos conteúdos. 

Assim os conteúdos aparecem como forma castigante, por assim dizer, 

para os alunos. Mas esta tedência vem resgatar a dinâmica da experiência dos 

conteúdos como forma de aprendizagem.  

Esta tendência se formou na década de 80 e tem por objetivo dar uma 

resposta a tendência libertadora por entender que ela não dá valor necessário 

para o aprendizado e a experiência com o o saber científico. Esta tendência 

percebe que para que aconteça uma acertada participação, das classes 

populares, na sociedade pode acontecer apenas pela educação. Então os 

conhecimentos científicos acontecem de forma a fazer esta inserção. E assim 

mostrar, por assim dizer, a verdadeira participação ativa na sociedade. Os 

saberes científicos trarão uma visão de mundo coerente com o mundo do 

trabalho, com a dificuldades sociais e com a dimensão da participação social.  

Esta tendência prioriza a prática de métodos de estudo, o domínio de 

conhecimentos e conteúdos científicos como forma de interação social. E uma 

maneira efetiva para superar os problemas de desigualdade e injustiça. Defende 

que o ponto de partida seja um reflexão sobre a prática social. Defende que o 

preparo científico dos sujeitos são a melhor forma de realizar qualquer forma de 

transformação social. Busca instrumentalizar os sujeitos históricos aptos a 

transformarem, a si mesmo e a sociedade em que vivem. 

Assim as metodologias poderão continuar sendo ativas. E a função do 

professor se torna diferente, ele não apenas um mediador, mas mais do que isso. 

Ele se torna um provocador, quando precisa iniciar um trabalho de pesquisa, um 

mediador nas construção desta visão  da ciência, um cientísta quando demonstra 

e constrói este embasamento científico da sociedade que nos cerca e um 

problematizador quando demonstra que há ainda muito a se fazer. 

Assim este método parte direto da experiência do aluno com os 

conteúdos científicos já estruturados. Assim os alunos são introduzidos no 

mundo do saber. E esta relação com o mundo é feita de maneira fundamentada. 

A base disso é o triangular em que temos um reflexão sobre o meio em que 

estamos inceridos, que gera de forma direta ação que pode traduzir nossa 

reflexão. Assim este tipo tringular serve de base de ataque sobre a realidade. 

Assim podemos também falar de uma aprendizagem baseada em 

estruturas cognitivas já existentes nos alunos. Ou seja em um saber que se 

ancora na capacidade lógica inerente a todo ser humano. Contudo, este saber 

serve acima de tudo para fomentar e continuar o desenvolvimento da 
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democracia. Enquanto vemos os alunos como fomentadores deste 

conhecimento, divulgadores e como parceiros nestas construções existentes. 

Com relação aos professores mediadores sim, entre alunos e o saber, 

mas também exemplos de conhecimento e pesquisa. Acreditar que somente o 

domínio de um determinado conhecimento pode realmente alcançar a mudança 

social. Com isso temos uma escola que tem um papel fundamental que a ciência 

seja vista, conhecida e desmistificada. A escola como propagadora das ciências. 

E claro, enquanto conteúdo temos os mais universais possíveis que são 

incorporados em nossas culturas de forma a detalhar nossa humanidade. E que 

ao longo da história são incorporados em nossas relações sociais e que 

precisamos retomar como originalmente nossos.  

Esta tendência tem uma importante missão que é caracterizar como 

nosso o conhecimento que, ao que parece, tenha sido esquecido ou relegado a 

uma segunda instância. Assim por meio de reformulações e novos métodos fazer 

uma real difusão da ciência. 

4 Considerações finais 

Apresentamos então, alguns elementos de reflexão até para podermos 

demonstrar que as diferentes formas de educação sempre esbarram na maneira 

como entendemos os processos educativos. E. Também, a forma de que como  

estes são entregues a grande sociedade esclarecida.  

 Em um primeiro momento apresentamos uma série de argumentos que 

demonstram um pouco a compreensão de como nossas engrenagem da gestão da 

educação estão enferrujadas. E de como estas maneiras de gestão estão mais 

viculadas ao processo de criação de saídas do que de construção educacionais. 

 Em um segundo momento apresentamos o problema da construção de 

uma formação de cunho filosófico. E com isso como esta compreensão fica 

distante ainda de qualquer tipo de projeto que possa se encaixar nas questões 

educacionais. 

 Terceiro momento apresentamos a forma de como existe uma educação 

que pratica no seu sentido mais objetivo da palavra. E como, mesmo esta gera 

contrates em suas construções. E principalmente a forma como acontece a 

elaboração das propostas educacionais.  

 Assim a principal reflexão que podemos realizar é de um processo 

educativo mais ligado a interesses do que a um projeto. Educação é fonte, 

transformação. Contudo sem projeto, é cega e sem direção. Uma educação sem 

direção nada apresenta apenas representa.  
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A PRÁTICA DOCENTE DE PROFESSORES EM 

UMA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

Cristiane Duarte da Silva Feitosa1 

Introdução 

Nos dias atuais o cenário educacional brasileiro passa por uma grande 

crise, onde o que mais se destaca é a procura de profissionais competentes e 

compromissados em fazer educação. Para mudarmos este cenário são necessá-

rias medidas urgentes a que venha suprir as necessidades do sistema educacio-

nal, quão bom seria se houvesse sempre educadores aptos a desenvolver a pratica 

docente com eficácia. 

O presente trabalho intitulado, “A prática docente de professores em 

uma rede municipal de ensino”, teve como campo de pesquisa o departamento 

pedagógico de uma rede municipal de ensino a partir da execução de um Projeto 

de Aprendizagem no âmbito do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade 

Certa, a referida rede tem como meta abrir caminhos para melhoria da educação 

e mais qualidade no processo de ensino aprendizagem dos educandos da rede 

municipal. 

Quando falamos de Prática docente, falamos da práxis que nada mais 

é do que a junção da prática e teoria. A prática docente ou pedagógica é uma das 

mais importantes ações, que o professor desenvolve diante de uma sala de aula. 

Apropriar-se dos conceitos e procedimentos metodológicos básicos, torna-se es-

sencial para a formação do educador, mesmo antes de seu ingresso no mercado 

de trabalho e nas relações socio educativa. 

É preciso que desde a formação acadêmica o professor comece a ter 

ideias, procedimentos e atitudes inovadoras, e isso o futuro educador adquire, 

ainda na academia. É certo que existe a denominada “vocação” onde o indivíduo 

demonstra desde cedo habilidades que transpõe a concretude de sua prática, 

 
1 Graduada Licenciatura em Pedagogia – Universidade do Estado do Amazonas – UEA. Graduada 
em Pedagogia – UNICESUMAR- Pós Graduada em Psicopedagogia – UNIASSELVI/ Pós Graduada 
em Docência no Ensino Superior – UNIASSELVI/ Pós Graduada em Letramento Digital – Univer-
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vens e Adultos e educação Profissional-IFAM- Graduando em História – UNICESUMAR E-mail: 
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No entanto, ter uma boa prática docente é fundamental para enfrentar-

mos as dificuldades e a realidade do mundo do trabalho docente que nos cerca. 

Nesse sentido, justifica-se a escolha do tema abordado nesta pesquisa. 

Diante disto este trabalho teve a finalidade de analisar a prática docente 

de professores em uma rede de ensino levando em consideração as dificuldades, 

falta de formação, destes na arte de ensinar. 

1 Formação é um processo constante 

Na carreira de qualquer profissional seja qual for a área de atuação, a 

formação continuada assegura ao indivíduo uma pratica excelente para o bom 

desempenho do seu papel diante aos desafios que qualquer profissão exige. E no 

campo educacional ainda mais, faz-se necessário que o educador tenha esta 

consciência das mudanças que ocorrem neste campo profissional. 

Ocorre que em meio a este panorama educacional os atores em 

determinadas situações se negligenciam a manterem- se atualizados. Sem falar 

que é fato que na maioria das vezes ainda existem professores na maioria das 

redes de ensino que sequer possuem o nível de graduação, no entanto isto não 

impede que o mesmo desenvolva sua prática docente. No entanto o fato da ne-

cessidade da contratação de professores nestas condições é que os mesmos se 

acomodam, porém não vamos generalizar, sabe-se que muitos professores têm 

esta consciência que a formação continuada faz parte do exercício do educador. 

2 Práxis e Prática 

[...] a atividade concreta pela qual os sujeitos humanos se afirmam no mundo, 
modificando a realidade objetiva e para poderem alterá-la, transformando-se 
a si mesma. É a ação que, para se aprofundar de maneira mais consequente, 
precisa da reflexão, do autoquestionamento, da teoria; e é a teoria que remete 
à ação, que enfrenta o desafio de verificar seus acertos e desacertos, cotejando-
os com a prática (KONDER, 1992, p. 115). 

Teoria e prática são elementos interligados, interdependentes. Ambas 

são necessárias e se complementam através da práxis. O sentido de uma está na 

relação com a outra. A prática sem a teoria, desprovida da reflexão filosófica, se 

constitui em atividade não vista e repetitiva. A teoria sem a essência da prática 

transformadora se constitui num vazio lógico abstrato. Não se concebe uma prá-

xis teórica e tão pouco se admite que a mesma caminha sem a prática. 

Diante disto no contexto da pesquisa realizada faz sentido às dificul-

dades que o educador objeto estudado, apresente a problemática, porém durante 

as observações percebeu-se que os docentes não tinham a teoria para tanto se 

torna claro e evidente que estes não poderão ensinar aquilo que não aprenderam. 

Mas o que nos referimos é que não é  possível exigir que os resultados. 
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3 A prática docente de maneira individual 

Neste tópico iremos abordar sobre a prática docente individual de pro-

fessores no âmbito da pesquisa, no desenvolvimento da pesquisa procuramos a 

cada ação de acompanhamento pedagógico com os professores atender as neces-

sidades dos mesmos individualmente a fim de explorarmos como os mesmos de-

senvolviam a execução das sequencias didáticas em um processo de formação 

dos educadores que participavam da pesquisa. 

A habilidade do professor nos processos de ensino aprendizagem nestes 

casos leva- se em consideração os princípios do conhecimento e os saberes em-

píricos que os indivíduos trazem consigo. As teorias pedagógicas, que são asso-

ciadas à busca pelo conhecimento e as formas de pensar diante das necessidades 

impostas pela contemporaneidade. O principal intuito da complexidade e da 

transdisciplinaridade não se concentra em se opor aos princípios cartesianos da 

fragmentação do conhecimento (Descartes, 1973), mas em agregá-los, tecê-los 

juntos, propondo um pensar complexo, que segundo Morin (2011), torna o co-

nhecimento pertinente. O pensar complexo supera as formas compartimentadas 

e desassociadas que o fazer pedagógico vem mantendo por séculos e promove a 

religação dos saberes. 

4 Metodologia da pesquisa 

O presente trabalho de pesquisa tem por objetivo expor “A prática do-

cente de professores em uma rede municipal de ensino” para a realização da pes-

quisa de campo utilizou-se a método da pesquisa qualitativa tendo como instru-

mento a observação. 

Quanto aos sujeitos, foi observada a prática de uma parte dos professo-

res com diferentes graus de formação com a intenção de descobrir as dificulda-

des de professores no desenvolvimento de Sequencias didáticas na prática do-

cente em sala de aula, utilizando-se o desenvolvimento de um projeto macro de 

aprendizagem intitulado “Sou um Ser Social”. 

A linha de pesquisa que este trabalho está inserido é a prática docente 

e o fazer pedagógico, pelo fato deste procedimento está presente no cotidiano 

do professor e se faz necessário dominá-la para poder atuar efetivamente na sala 

de aula. Para tanto cabe ao acadêmico e futuramente professor trabalhar meto-

dologias e conhecimento da didática de forma que o aluno tenha maior assimi-

lação dos conteúdos trabalhados em sala de aula. 

A referida pesquisa baseia-se no método crítico-dialético onde busca-

mos desvelar o processo histórico, cultural e social dos professores da rede mu-

nicipal de ensino a qual da ênfase à problemática levando-nos a conhecer a vera-

cidade da realidade investigada, fazendo a inter-relação entre sujeitos. A cerca 
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desse método o manual de filosofia (2005, p.20) destaca: “O método da dialética 

é uma visão do mundo, do homem e da história que enfatiza o desenvolvimento 

através do conflito, o poder das paixões humanas produz resultados inesperados 

e a ironia de acontecimentos imprevistos”. 

Na investigação foram utilizados os seguintes métodos de procedimen-

tos: 

Observacional: Que nos permite a interagir com os indivíduos, fazendo 

assim uma sistematização de dados extraídos dos sujeitos observados, obtendo 

maior êxito na investigação. 

Pesquisa-Ação: A qual facilitou grandemente a ação conjunta entre pes-

quisador e o objeto de pesquisa nos permitindo obter resultados satisfatórios 

para este trabalho, pois na mesma utilizamos outras técnicas de pesquisas, com: 

Pesquisa de Campo, Observação assistemática, Observação Participante. 

5 Apresentação e analise dos resultados 

Apresentamos resultados a respeito deste trabalho, elaborado a partir 

da pesquisa de campo. Os quais mostraram através de argumentações que aju-

darão a entender melhor e com mais profundidade os resultados alcançados com 

a realização desta pesquisa. 

O referido trabalho foi realizado através de observações feitas por meio 

de acompanhamento pedagógico, foram analisados os principais fatores que in-

terferem negativamente e positivamente na prática docente dos professores. 

A partir de então, constatou-se que são muitas as dificuldades 

encontradas, os quais vão da falta de formação, ao desconhecimento de novas 

metodologias, falta de materiais didáticos a falta de capacitação, Professores sem 

licenciatura e/ou graduados e outros. Durante as observações notou-se que parte 

dos professores tem dificuldades em elaborar uma sequência didática ou plano 

de aula, no entanto existem também professores que apesar de não serem gradu-

ados são excelentes na prática mesmo sem a teoria. 

Neste questionamento procuramos entender o porquê do interesse de 

alguns professores pela docência e passamos a incentivar aqueles professores 

que ainda não são graduados a fazerem uma graduação, mesmo porque o mer-

cado de trabalho exige formação na área de atuação e conhecimento. Feita a pes-

quisa no âmbito do departamento pedagógico onde os professores observados 

responderam a pergunta: você gosta de dar aulas? e 72% responderam sim e me-

diante a este questionamento, percebemos que grande maioria dos professores 

que exercem à docência amam a educação e são excelentes profissionais. Já 28% 

não gostam de ser professor, disseram que só dão aulas porque querem um em-

prego. e conversamos sobre a importância do professor ser qualificado, para o 
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mercado de trabalho o qual é muito competitivo e exige muito conhecimento e 

preparação. 

Portanto o saber é aquilo que para um determinado sujeito é adquirido, 

construído, elaborado através dos estudos ou experiências de cada indivíduo, 

por isso se se faz necessário aprendermos para atuarmos positivamente no 

campo educacional. 

Imagem fonte própria: Formação com Professores 

6 Considerações finais 

Enfim, com a realização deste trabalho, foi possível fazer uma análise 

sobre os principais fatores dificultadores de professores trabalharem o desen-

volvimento de sequencias didáticas, os quais constaram que são vários e se dão 

em todas as áreas, estando relacionados não somente a escola, mas também fora 

dela. 

O trabalho educativo do professor assume caráter da mais alta impor-

tância dos dias atuais, então, faz-se necessário que o professor busque formação 

e capacitação para desenvolver, suas potencialidades, então, promover um en-

sino de qualidade a partir de procedimentos metodológicos inovadores que fa-

cilitem a aprendizagem das crianças na escola. 

Realizemos também, uma reflexão sobre os diversos aspectos envolvi-

dos na condição das dificuldades de aprendizagem pelos educadores, vale res-

saltar que embora tais dificuldades possam estar ligadas a diversos fatores tais 

como: a falta de informação e formação, no entanto saliento que neste grupo de 

educadores também foram encontrados a maioria do público pesquisado como 

professores de grande potencial de habilidades e competências na prática do-

cente que desenvolveram um trabalho excelente. 

Enfim, concluímos que a pratica docente ou pedagógica de professor se 

constitui em um exercício que transcende a dimensão técnica, não podendo ser 

assumida tão somente como o atendimento às prescrições curriculares 
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desenvolvidas por outros, mas no fazer pedagógico gerando resultados positivos 

na vida profissional do professor. 

Referências bibliográficas 

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez; 
Brasília, DF: Unesco, 2011. 

KONDER, Leandro. O futuro da filosofia da práxis: o pensamento de Marx no século 

XXI. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 



69 

ENSINO DE LITERATURA: A INTERFACE 

DIDÁTICA E CURRÍCULO NA FORMAÇÃO DO 

LEITOR LITERÁRIO 

Daniela Vieira1 

1 Introdução 

A sociedade do capitalismo tardio impõe diariamente uma ótica utili-

tarista ao mundo, à medida que nascemos, crescemos e desenvolvemo-nos nessa 

sociedade, vamos nos constituindo enquanto seres humanos e adquirindo cren-

ças, comportamentos, atitudes, provenientes do meio no qual estamos inseridos. 

É necessário um exercício contínuo de observação atenta em torno de quais 

comportamentos, pensamentos, atitudes desejamos continuar reproduzindo, le-

vando adiante em nossas vidas.  

Memória, narrativa, linguagem, história estão extremamente imbrinca-

dos na construção de nossa identidade, a qual é formada das histórias que con-

tamos para nós de nós mesmos e nas que outros nos contam sobre nós. No exer-

cício do fio da memória, ao rememorarmos nossas experiências, há certas coisas 

que desejamos lembrar e outras não, porque de certa forma, nos afetam.  

E ao nos afetarem precisamos escolher se desejamos continuar sendo os 

mesmos, escrevendo a nossa história da mesma maneira, ou apesar de quão difí-

cil possa ser mudar, optamos por escrevê-la de forma diferente. Aqui, no caso, 

optamos pela ruptura com uma visão de ensino de literatura e formação da edu-

cação literária proposta por muitas instituições e “sedimentada” no inconsciente 

coletivo por meio de uma ótica utilitarista de mundo provocada pela sociedade 

capitalista. 

O presente artigo busca defender a literatura tanto como um bem in-

compressível, logo, como um direito humano universal, quanto como um instru-

mento de fortalecimento da condição humana do Homem, ou seja, de luta contra 
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a constante alienação à qual o ser humano vem sendo submetido no contexto do 

capitalismo avançado. 

Assim, pouco a pouco vamos puxando os fios da memória para refletir 

acerca dessa interface currículo e didática desde os debates educacionais das 

décadas de 80 e 90, quando se começa a colocar em questão a luta pela constru-

ção de uma escola democrática de qualidade, de acolhimento da diversidade, 

propulsora da emancipação dos sujeitos sociais. 

Nessa tessitura, o caminho escolhido foi pensar “Que currículo para que 

escola?” Pois a partir dessa questão, percebemos que na segunda metade da dé-

cada de 90, passou-se a se problematizar a natureza e a função do conhecimento 

escolar nas instituições e essa interface currículo e didática se entrelaçaram for-

temente.  

Para entender essas discussões no campo do currículo e da didática, 

buscamos inspiração em Moreira (2010) e para reforçar a concepção de litera-

tura e de sua função na formação plena do ser humano em Candido (2004) e 

Perrone-Moisés (2016). A pesquisa é, portanto, de cunho qualitativo, com abor-

dagem bibliográfica e parte dos documentos oficiais e de pesquisas acadêmicas 

da área para discorrer sobre o currículo e o ensino da literatura no âmbito do 

ensino médio.  

No primeiro momento do texto, propõe-se uma retomada histórica dos 

principais debates curriculares na pauta educacional e das discussões presentes 

nos marcos legais do componente curricular literatura, a partir dos PCNs 

(2002), das Orientações Curriculares (2006) e da BNCC (2018). 

E, no segundo momento, busca-se refletir sobre os desafios enfrentados 

pelos docentes no ensino da literatura no mundo do capitalismo tardio e os efei-

tos destes na formação do leitor literário, percebidos e analisados pelos resulta-

dos do PISA (2018) e da 4ª edição da pesquisa Retratos da Leitura do Brasil.  

Desejamos assim que ao puxar o fio dessa memória, consigamos se não 

afetar o leitor, “incomodar”, provocar inquietações, reflexões. E, se sim – o afe-

tarmos – consigamos provocar uma “reescrita” no momento presente da história 

do ensino desse componente curricular. 

2 Metodologia 

O método traduz o caminho a ser percorrido na pesquisa, constituído 

por meio de um planejamento sistemático e lógico, com a finalidade de atingir 

um objetivo. No caso deste artigo, a pesquisa pretendeu ser de cunho qualita-

tivo, partindo de uma abordagem bibliográfica.  

Mas qual o critério utilizado para a seleção das obras?  Partiu-se pri-

meiro dos documentos oficiais da área, principalmente, daqueles centrados nas 
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discussões do currículo de literatura que problematizavam o porquê e para quê 

ensinar. Assim como, das últimas avaliações com registro dos níveis de profici-

ência leitora dos brasileiros.  

Depois, concentrou-se no levantamento de pesquisas acadêmicas, mais 

especificamente, artigos dos últimos 5 anos no banco de dados, cujo título e as 

palavras-chaves trouxessem como mote as palavras (ensino de literatura, currí-

culo, formação do leitor literário) para nos ajudar a ter um panorama das discus-

sões na área sobre o currículo e o ensino de literatura.  Nessa dialética entre a 

forma narrativa dos documentos, das avaliações oficiais e dos artigos científicos, 

mediada e refratada pela linguagem, fizemos um recorte do processo social da 

educação literária brasileira.  

2.1. Discussões em torno do componente curricular literatura: desa-

fios previstos e/ou articulados 

Antes de falar de algumas discussões em torno do componente curricu-

lar literatura nos marcos legais sobre currículo, é importante relembrar que, 

após os horrores do século XX, muitas desigualdades sociais agravaram-se, au-

mentou o desemprego, a degradação do meio ambiente, entre outros fatores; e, 

por consequência, muitas certezas foram desestruturadas, crenças foram abala-

das, instaurou-se uma crise de valores e saberes propagados ao longo da moder-

nidade em diversas esferas da atividade humana, entre elas, o próprio questio-

namento do modelo educacional. Esse contexto gera o surgimento de órgãos, 

marcos legais, etc., a fim de garantir os direitos humanos universais, entre eles: 

o direito à instrução.  

Sem dúvida, o surgimento da ONU (1940) e da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos ratificaram a luta pela garantia dos direitos humanos. 

Traduzida em 500 idiomas, essa declaração trouxe as condutas que deveriam ser 

comuns a todos os povos do mundo e serviu de inspiração para a Constituição 

Federal de vários países. Inclusive a nossa.  

Assim, a criação de uma série de marcos legais começa a fortalecer a 

garantia desses direitos, a começar pela própria promulgação da CF(1988), 

nossa constituição cidadã, e do ECA(1990), através da atribuição de responsa-

bilidade do Estado, da família e da sociedade, em assegurar os direitos de crian-

ças e de adolescentes à instrução, bem como a LDBEN (9394/96), buscando con-

siderar a diversidade da nação brasileira na organização dessas diretrizes e o 

compartilhamento de responsabilidades entre os entes Federais, Estaduais e 

Municipais nos níveis e nas modalidades da educação brasileira, entre outros. 

A partir da década de 80, iniciam-se algumas discussões no campo do 

Currículo no Brasil, inseridas num debate recorrente da pauta educacional 
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crítica: a luta pela construção de uma escola democrática. Significa dizer que a 

escola era vista como um lócus gestor de demandas de direito e de oportunidades 

políticas e, a despeito das diferenças socioculturais, o acesso aos conteúdos es-

colares comuns a todos seria um dos elementos, capaz de garantir essa constru-

ção, pois promoveria gradativamente a emancipação das classes populares, pos-

sibilitando-lhes vencer historicamente as injustiças sociais. 

Dessa pauta, segundo Moreira (2010, p.99), vale destacar duas verten-

tes críticas: 1ª) a pedagogia crítica-social dos conteúdos, vinculada ao Demerval 

Saviani, Guiomar Namo de Mello e José Carlos Libâneo e a 2ª) as propostas da 

educação popular, associada ao Paulo Freire. Esse debate interessa não só por 

inserir-se como um marco no movimento de repensar a função da escola, mas 

também e, sobretudo, por começar a trazer os conteúdos escolares como alvo de 

problematizações.   

Ainda assim, embora nesse período houvesse essa preocupação com a 

garantia de acesso aos conteúdos escolares comuns a todos, a natureza dos “con-

teúdos” ensinados não era problematizada; a partir da década de 90 e da inserção 

aos estudos culturais, a interface currículo e cultura passa a fazer parte do de-

bate no campo do currículo. A teoria curricular crítica passa a questionar o pro-

cesso de produção desses conteúdos considerados universais atrelando ao reco-

nhecimento das diversidades culturais, portanto, o foco das pesquisas e dos 

debates educacionais recai na questão da seleção e da organização do conheci-

mento a ser ensinado e aprendido. De acordo com Moreira (2010, p. 101):  

Nos anos 1995 e 1996, os pesquisadores associados à ANPED agrupam-se em 
torno da discussão dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Em inúmeros en-
contros realizados por todo o país, expressam enfaticamente sua rejeição à 
determinação governamental de controlar, por meio dos Parâmetros e de me-
canismos de avaliação, a escola pública brasileira, a fim de imprimir-lhe a qua-
lidade de que careceria.  

Partindo desse contexto, os estudos e os debates sobre o currículo no 

Brasil, tanto temática quanto teoricamente intensificam-se e diversificam-se, 

buscando a aproximação da produção teórica no meio com a realidade vivida no 

cotidiano das escolas e dar conta na luta pelas demandas de igualdade, de diver-

sidade, de equidade e de qualidade. 

A partir dessa breve contextualização, interessa-nos fazer um recorte 

em nosso estudo, voltando-nos para o currículo de literatura no Ensino Médio, 

os debates na área acerca do porquê e para que ensinar esse componente curri-

cular e a defesa da literatura como um direito humano e, portanto, como um bem 

incompressível. Cabe, contudo, não deixar de considerar que esse recorte insere-

se dentro do debate mais amplo do campo da didática e do currículo apresentado 

acima. 
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As Orientações Curriculares do Ensino Médio da área de Linguagens 

(2006), componente literatura, para refletir o porquê do ensino da literatura no 

ensino médio, trouxeram um depoimento interessante de uma mãe, indagada 

pela professora a responder o que significava arte para ela. A tentativa da mãe 

em definir o sentido da arte marca um depoimento claro de uma visão da práxis 

utilitária que tomou conta do mundo na sociedade do capitalismo tardio, ou seja, 

a mulher trouxe uma visão de arte como prática artesanal, alegre, ‘maneira’, 

‘leve’, ‘uma “delicadeza” que amolece o homem’, que não chega a ser um trabalho, 

pois não é a luta de todos os dias.  

Esse tipo de perspectiva, facilmente percebida na sociedade, contribui 

para a proliferação de uma visão de escola que prepare apenas para enfrentar o 

sofrimento cotidiano, principalmente, para os menos privilegiados, o que não só 

é uma afronta aos direitos humanos, mas também um incentivo à desigualdade. 

Além de denunciar essa visão utilitarista da literatura, essas orientações 

trouxeram à tona um problema de compreensão da especificidade e da impor-

tância do ensino da disciplina, intensificado pelos Parâmetros Curriculares Na-

cionais (2002), os quais incorporaram os conteúdos da literatura aos estudos da 

linguagem, passando longe dos debates da área e desconsiderando as especifici-

dades desse modo discursivo e de como se configura indo além das elaborações 

linguísticas usuais.  

Inseridos numa sociedade do capitalismo tardio, numa sociedade glo-

balizada, onde cada vez mais a relação com o tempo e o espaço metamorfoseiam-

se e onde a ótica utilitarista, da praticidade é disseminada diariamente, esse 

“apagamento” da especificidade do ensino da literatura impulsionava e/ou au-

mentava um problema já enfrentado pelos docentes formadores de leitores lite-

rários, pois já naquele contexto, o ensino do componente incidia ao longo do 

ensino médio nos elementos estruturais e na historicização literária, retirando o 

foco do mais importante, o seu objeto de estudo: o texto literário. 

Nesse caso, as Orientações vêm tentar clarear a importância da função 

social, psicológica e formativa do componente na formação humana, esclare-

cendo que o estudo da obra literária ultrapassa seus limites estruturais e seus 

elementos de organização na formação do homem. Significa dizer que um traba-

lho adequado de formação do leitor literário favorece uma ruptura com a hege-

monia do trabalho alienado, por meio da humanização do homem coisificado, da 

educação da sensibilidade, ensinando aqueles que vêm sendo expropriados dos 

direitos – o de pensar por si mesmos. Uma das especificidades da leitura do texto 

literário é o exercício da liberdade. 

Mas o que se entende por humanização do homem em sentido pleno? 

Essa proposta, trazida no documento, constrói seu argumento a partir do 
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diálogo entre o ensaio “Direito à Literatura”, do crítico Antonio Candido 

(2004)2, e o inciso III, do artigo 35, da LDBEN n º 9.394/96, que trata dos objeti-

vos a serem alcançados pelo Ensino Médio, justificando assim a importância do 

componente nessa etapa de ensino. Candido (2004, p.180) entende por humani-

zação: 

(...) o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essen-
ciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para 
com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos pro-
blemas da vida, o senso de beleza, a percepção da complexidade do mundo e 
dos seres, o cultivo do humor. A literatura desenvolve em nós a quota de hu-
manidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a 
natureza, a sociedade, o semelhante. 

O texto de Candido foi elaborado no mesmo ano da Constituição Fede-

ral, logo, num contexto em que facilmente se percebe a relação da literatura com 

os direitos humanos e a sua defesa como um bem incompressível, o qual não 

pode ser negligenciado. Entre os argumentos do crítico (2004, p.175) que refor-

çam essa defesa incide o fato de que da mesma forma que não há “equilíbrio psí-

quico sem o sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a litera-

tura.”3 

Cabe ressaltar que esse marco legal foi um divisor na constituição da 

identidade da terceira etapa de educação básica brasileira, primeiro no que diz 

respeito às finalidades atribuídas ao EM (em consonância com o artigo 35 da 

LDBEN) e segundo no que tange à proposta de organização curricular.4 

Além disso, buscou-se a ruptura da dualidade historicamente conhe-

cida de separação entre os estudos preparatórios para a educação superior e a 

formação profissional no Brasil, significando assim um avanço. Interessa-nos, 

contudo, aqui, focar na contribuição desse documento para o diálogo entre o 

professor e a escola sobre a prática docente, trazendo a possibilidade de pensar 

a escola a partir de sua própria realidade.  

O avanço das pesquisas no campo acadêmico e as discussões da área 

trouxeram o foco do ensino para o letramento, graças ao fato da sociedade vir se 

tornando cada vez mais centrada na escrita. Em outras palavras: um novo fenô-

meno veio se evidenciando, já não basta mais apenas aprender a ler e a escrever, 

 
2 Esse ensaio foi apresentado em uma “palestra no curso organizado em 1988 pela Comissão de Jus-
tiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, publicada no livro Direitos humanos e ..., organizado por An-
tonio Carlos Ribeiro Fester (...)” (CANDIDO, 2004, p.10) 
3 CANDIDO, Direito à literatura. In: Vários Escritos. 4ª edição organizada pelo autor. Duas Cida-
des/Ouro sobre Azul: São Paulo/Rio de Janeiro, 2004, p.175. 
4 BRASIL, Linguagens, códigos e suas tecnologias (Orientações curriculares para o ensino  médio; v. 
1). Secretaria de Educação Básica – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 
2006, p. 7- 8. 
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há necessidade de que a leitura e a escrita sejam incorporadas como práticas do 

dia a dia pelo indivíduo.  

Assim, o letramento literário traduz o estado de um ser humano que 

não só lê os gêneros literários (a ficção, a poesia, o drama), mas também apro-

pria-se deles através da fruição estética. Não poderíamos deixar de considerar 

que, de acordo com Candido (2004, p.174), quando nos referimos à literatura, na 

verdade, estamos da forma mais ampla possível, compreendendo  

todas a criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis 
de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos de 
folclore, lenda, chiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção 
crítica das grandes civilizações.  

O que evidencia, sem dúvida, a interação entre o erudito e o popular, a 

cultura docente e a cultura discente e confirma a literatura como uma manifes-

tação universal de todos os homens em todos os tempos e culturas. Mas, e 

quanto à Base Nacional Comum Curricular (2018), poderíamos afirmar que há 

continuidade dos avanços dessa proposta para o componente? A Lei 

nº13.415/20175 alterou a LDB com o intuito de substituir o modelo único de cur-

rículo do Ensino Médio por um modelo diversificado e flexível, dando continui-

dade na Base à tentativa de ruptura da dualidade tradicional entre a formação 

propedêutica e a profissional e trazendo uma abertura para a organização do 

Projeto Político Pedagógico escolar mais integrado aos interesses das juventu-

des. 

Essa Lei exige que Língua Portuguesa e Matemática sejam oferecidas 

nos três anos do EM, o que a depender dos interesses pode significar uma valo-

rização da língua materna em sua diversidade, considerados os desafios enfren-

tados no campo de estudo e pesquisa no ensino em LP, no que tange ao foco no 

ensino tradicional na abordagem gramatical, já que a BNCC aposta na predomi-

nância da abordagem descritiva a prescritiva, bem como deseja legitimar a pers-

pectiva do português brasileiro ainda pouco presente nos materiais didáticos e 

nas escolas brasileiras. Mas, aprofundar e clarear essa discussão não nos cabe 

aqui sob o risco de fugir do objetivo deste artigo. 

A desvantagem consiste se essa proposta inserir-se numa perspectiva 

simplista de mera melhoria de índices do IDEB para a capitação de verbas. Não 

 
5 “BRASIL. Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as Leis nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que e estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20 de junho 2007, que 
regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e o Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei nº 
11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino 
Médio em Tempo Integral. Diário Oficial da União, Brasília , 17 de fevereiro de 2017.” (BNCC, 2018, 
p.468) 
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desconsideramos a importância dessa melhora, mas caminhada paralelamente 

às pesquisas do campo e à emancipação e inclusão dos educandos na sociedade. 

Como tudo é uma válvula, uma moeda de dois lados, no planeta da polarização 

e no país de tantas desigualdades legitimadas historicamente, é preciso atenção 

para não se perder a valorização, o foco no que interessa - a qualidade do ensino 

ofertado. 

Na área de Linguagens e suas Tecnologias, a BNCC visa consolidar e 

ampliar as aprendizagens previstas no Ensino Fundamental nos componentes, 

observando a garantia “dos direitos linguísticos aos diferentes povos e grupos 

sociais brasileiros” (BRASIL, 2018, p.481), o que implica na manutenção das de-

mandas de igualdade e equidade. O foco da área é formar jovens como autores e 

participantes na vida pública e na produção cultural. 

Retomando a nossa questão: E no que diz respeito ao componente cur-

ricular literatura na Base? Observa-se uma preocupação em ter como objeto de 

estudo central o texto literário, conforme observamos na citação abaixo: 

Em relação à literatura, a leitura do texto literário, que ocupa o centro do tra-
balho no Ensino Fundamental, deve permanecer nuclear também no Ensino 
Médio. Por força de certa simplificação didática, as biografias de autores, as 
características de épocas, os resumos e outros gêneros artísticos substituti-
vos, como o cinema e as HQs, têm relegado o texto literário a um plano secun-
dário do ensino. Assim, é importante não só (re)colocá-lo como ponto de par-
tida para o trabalho com a literatura, como intensificar seu convívio com os 
estudantes. (BRASIL, 2018, p.491) 

Em nota justifica-se que não se nega o ensino de HQs, filmes, etc. entre 

outras produções, baseadas em obras literárias, incluindo análises sobre seus 

processos de produção e recepção, contudo, alerta-se para que se evite a simples 

substituição dos textos literários por essas produções. Além disso, explica a es-

pecificidade do componente: 

Como linguagem artisticamente organizada, a literatura enriquece nossa per-
cepção e nossa visão de mundo. Mediante arranjos especiais das palavras, ela 
cria um universo que nos permite aumentar nossa capacidade de ver e sentir. 
Nesse sentido, a literatura possibilita uma ampliação da nossa visão do 
mundo, ajuda-nos não só a ver mais, mas a colocar em questão muito do que 
estamos vendo/ vivenciando. (BRASIL, 2018, p.490) 

Porém, tratam-se de fragmentos poucos, inseridos e espalhados no 

texto de LP ou no pequeno trecho do campo artístico-literário. Além disso, a 

manutenção do componente atrelado à Língua Portuguesa não garante em nada 

que a especificidade do discurso literário seja valorizada como uma prática so-

cial discursiva diferenciada, com um objetivo específico que vai além da ótica 

utilitarista.  

Aqui, no caso, Cechinel (2019) destaca o perigo da profusão de mídias 

e dispositivos associados ao ensino de literatura na Base, discutindo como a crise 



EDUCAR práticas, reflexões e partilhas 

77 

de atenção na modernidade afeta o gesto específico solicitado pelo contato com 

os artefatos literários, portanto, desfavorece a leitura centrada e de apreciação 

estética. O centramento do olhar, a leitura solitária, capaz de provocar esse exer-

cício de liberdade criadora, de trabalho da percepção e da sensibilidade, a reti-

rada do tempo cronos para o tempo kairós, como força propulsora na formação do 

ser humano reflexivo, tão caros ao processo de formação do leitor literário po-

dem ser prejudicados a depender da relação com o conhecimento literário esta-

belecida, posturas epistemológicas e metodologias de ensino. Sem contar a luta 

diária dos profissionais docentes contra a ótica mercadológica enraizada em al-

gumas instituições. Sem dúvida, só uma projeção no tempo seria capaz de nos 

levantar/clarear quais os efeitos disso tudo.  

2.2 Desafios da prática docente no ensino de literatura 

A partir do panorama traçado das discussões no campo do currículo 

sobre o componente literatura, percebe-se os desafios pelos quais o docente 

pode passar e/ou passa na construção de sua prática. Em outras palavras: pode-

mos afirmar que a crise enfrentada no ensino desse componente curricular traz 

à tona um problema há muito diagnosticado no campo – a dificuldade de formar 

leitores e de difundir o gosto pela leitura no país. 

Além de enfrentar a ótica utilitarista sob a qual o docente vê a sua prá-

tica submetida diariamente, é preciso afirmar a literatura como herança cultural, 

como um bem imaterial incompressível e como uma prática social, portanto, 

apostar num trabalho de formação discente, capaz de despertar-lhe o prazer 

pela leitura e de conscientizá-lo da relevância do texto literário na sua formação, 

do que é a literatura de qualidade e do quanto o ser humano não pode ser lesado 

desse direito.  

É necessário, sobretudo, apostar na capacidade da literatura de cami-

nhar na contramão de mecanismos de fortalecimento da condição humana alie-

nada, desumanizada, promovidas pela sociedade do capitalismo tardio, por-

tanto, de constituir-se como um forte vetor de luta pelo fortalecimento da 

condição Humana do homem. Nesse contexto, um dos principais desafios en-

frentados diz respeito à própria falta de prática leitora de nossos professores, 

conforme destaca Galvão e Silva (2017, p. 213): 

Não obstante o fato de ser difícil mensurar o quanto isso afeta as escolas bra-
sileiras e em que intensidade, alguns autores debatem a ideia de que parte dos 
professores brasileiros de educação básica leem pouco, e muitas vezes se limi-
tam a trabalhar em sala de aula textos de autores que estudaram em seus cur-
sos de licenciatura. Segundo Lajolo (2002), os educadores responsáveis por 
introduzir os discentes no mundo da leitura devem ser também (bons) leito-
res: precisam gostar de ler, precisam ler muito e envolverem-se com o que 
leem. 
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É preciso cuidado com esse tipo de argumento para não responsabilizar 

o docente pelas mazelas da educação, seja porque alguns discursos maldosos 

vêm utilizando-o com fins e interesses específicos, seja porque isenta outros 

agentes de sua responsabilidade, acabando por incorrer no erro de desconsiderar 

uma série de condições materiais, fatores e personagens específicos que influen-

ciam na prática docente, transcendendo, portanto, a ação única e exclusiva desse 

profissional.  

Ressalva feita, como há uma série de fatores que transcendem a atuação 

desse profissional, aos quais este texto não daria conta de elencar sob o risco de 

fugir ao recorte dado, apontaríamos entre eles o próprio processo de proletari-

zação pelo qual a classe vem passando, a carga horária excessiva de trabalho para 

a garantia da subsistência básica, horários fragmentados em várias escolas com 

excesso de alunos por turma e excesso de turmas e a consequente dificuldade de 

investimento em bens culturais, etc., o que certamente, influencia na prática do-

cente. Em síntese: a complexa e difícil realidade do docente da educação básica 

no Brasil. 

O fato é que, para além da formação acadêmica, essa falta de prática 

leitora apontada por Galvão e Silva (2017) influencia na seleção dos textos, fa-

zendo com que as aulas concentrem-se em textos já conhecidos por estes e im-

pedindo, por vezes, o diálogo com as culturas juvenis. Assim, a pouca maturi-

dade literária dos estudantes pode gerar um “bloqueio” deles em relação à leitura 

de obras fundamentais da literatura, trazendo prejuízos a sua formação como 

leitores e indivíduos. 

Não significa dizer, nesse caso, que se deva abrir mão dos clássicos, mas 

fazer a preparação adequada para a sua leitura para que seja uma aprendizagem 

significativa e prazerosa. Significa colocá-los no centro do processo de leitura, 

em que de forma autônoma, sob a orientação do professor e das teorias aplicá-

veis, tornem-se leitores capazes de fruir qualquer texto.  

Significa também procurar selecionar textos que dialoguem com as cul-

turas juvenis, se considerarmos um contexto em que se percebe uma mudança 

de hábitos de leitura, principalmente entre os jovens, seduzidos pela multiplici-

dade de linguagens e suas formas de expressão. Afinal, o que está em jogo aqui é 

a formação do leitor literário e do desenvolvimento da fruição, pois no ensino 

médio intensifica-se a análise contextualizada de produções artísticas e dos tex-

tos literários. 

Nesse sentido, o mercado editorial vem se reinventando para captar 

esse público oferecendo-lhe novas possibilidades, porque percebeu um rompi-

mento da comunicação entre o público estudantil e o patrimônio literário naci-

onal. Os jovens ficam à mercê dessa indústria. Embora gostem de livros e muitos 

até frequentem livrarias, leem sem nenhuma orientação, tendo como referências 
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apenas best-sellers. Isso se dá justamente pelo fato desses jovens não estarem her-

dando quase nada de seus pais: poucos livros e nenhuma orientação de leitura. 

O que nos soa como um aviso de incêndio, pois  

a leitura de boas obras literárias começa nas famílias em que há leitores, e isso 
é cada vez mais raro. E continua na escola, onde os professores têm por função 
mostrar que a leitura é um prazer, e não uma obrigação. Isso, também, é cada 
vez mais raro. Afogados na cultura de massa, os jovens leitores são privados 
de uma riquíssima herança (...). Salvo poucas exceções, eles são deserdados e 
terão pouco a deixar para seus filhos. (PERRONE-MOISÉS, 2016, p.59) 

Perrone-Moisés (2016) destaca aqui o efeito dessa ruptura de transmis-

são literária como um patrimônio cultural e a deficiência na formação do gosto 

literário. E quanto às instituições de ensino, como elas poderiam contribuir 

nesse processo? Quando coloca-se aqui que o professor tem a função de mostrar 

que a leitura é um prazer e não uma obrigação, devemos considerar que isso se 

dá só pela falta de hábitos de leitura desse profissional? Ou podemos pensar 

também que, como profissional, o docente está inserido em uma instituição que 

organiza seu Projeto Político Pedagógico conforme alguns interesses? E, por-

tanto, esse profissional precisa adequar sua prática a essa demanda. 

É fato que a escola brasileira tem um comportamento arrogante no que 

diz respeito ao tratamento dado à educação literária, promovendo a reificação 

do leitor à medida que restringe o ensino do componente à apêndices do ensino 

de Língua Portuguesa, ao aprimoramento gramatical do aluno, ao uso obrigató-

rio do livro didático, substituindo a leitura de obras por resumos, cronologias de 

autor, etc. 

Esse debate é atualizado por Galvão e Silva (2017) quando discutem o 

lugar formativo da literatura num momento em que sua presença institucional 

se vê precarizada por discursos utilitários característicos da cultura de mercado. 

Os autores destacam também que um dos principais objetivos do ensino desse 

componente curricular, a despeito do nível de ensino inclusive no qual ele se dá, 

é a formação de alunos leitores e, para tal, o contato intenso e gradativo com 

textos literários é imprescindível.  

No caso, lidar com as instituições é um desafio para o profissional da 

área, dado à perspectiva utilitarista do contexto social em que se inserem, difi-

cultando assim o trabalho eficiente do docente na formação desse leitor mesmo 

que esse profissional seja de excelência. Ambos autores elencam, contudo, mais 

alguns desafios que dificultam o trabalho eficiente do docente: 

Primeiro, o fato desse ensino estar reduzido, em muitas instituições, ao 

estudo de datas, nomes de obras, autores e suas características, para atender aos 

conteúdos exigidos nos exames vestibulares, por conseguinte, o ensino da lei-

tura e análise das obras literárias fica em segundo plano, priorizando o ensino 

da história da literatura. 
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E segundo, o fato de que ensinar a leitura implica ter uma formação es-

pecífica para isso, pois só dessa forma o docente conhecerá a importância do ato 

de ler e de como lecioná-lo, corrigindo algumas de suas práticas. Os autores co-

locam que, de um modo geral, as formações conduzidas pelas instituições de en-

sino superior são descontextualizadas da sala de aula, apresentando um certo 

distanciamento entre teoria e prática, além de muitos cursos de licenciatura em 

Letras, ministrarem os conteúdos de literatura seguindo predominantemente o 

roteiro da historiografia literária, e com abordagens insuficientes de conceitos e 

pesquisas relativos ao estudo da teoria literária.  

Quanto à questão da formação específica, achamos relevante trazer 

uma imagem do enólogo, dada por Perrone-Moisés (2016) quando esclarece a 

função de um crítico literário e, portanto, nos cabe aqui para a visualização dessa 

formação ou, na verdade, como se dá a formação de um leitor literário, por con-

sequência, como deve se dar a formação do docente de literatura: 

Como todos os produtos do engenho humanos, as obras literárias podem ser 
classificadas em vários níveis de qualidade. Assim como os vinhos, por exem-
plo. Um enólogo sabe distinguir um vinho de alta qualidade e excelente safra 
de um vinho de mesa. Isso não significa que o vinho de mesa não tem o direito 
de existir. A grande maioria dos consumidores se contenta com ele. O enólogo 
é apenas alguém com o paladar formado por longa experiência e conhecimento 
de inúmeros tipos de vinho. É um especialista. Um bom crítico literário é, 
como um enólogo, um especialista. (PERRONE-MOISÉS, 2016, p.62) 

 Assim, um professor de literatura forma-se a partir da leitura de muitos 

textos, de forma que gradativamente o senso estético vai sendo apurado bem 

como o discernimento e aprimoramento teórico-crítico. E nesse processo, aquilo 

que eu vivencio, que se torna significativo para mim, eu transmito ou comparti-

lho, transformando o espaço da sala de aula num tecer de narrativas dos sujeitos 

ali presentes a partir das reflexões provocadas pelo texto literário. 

A partir desses pressupostos, poderíamos perceber os efeitos na forma-

ção do leitor literário verificando os dados do PISA (2018) e da pesquisa Retra-

tos da Leitura no Brasil6? Na perspectiva do PISA, o letramento em leitura tam-

bém abrange os novos desafios da leitura no século XXI, sendo concebido como 

a base para a plena participação na vida econômica, política, comunitária e cul-

tural da sociedade contemporânea. 

 
6 Essa pesquisa é a única, realizada em âmbito nacional a cada 4 anos, cujo objetivo é avaliar o com-
portamento leitor brasileiro, por isso, acabou tornando-se referência no que diz respeito aos índices 
e hábitos de leitura dos brasileiros. Na ocasião da escrita deste artigo não havia sido publicada ainda 
a 5ª edição da pesquisa, cujo lançamento foi realizado no dia 19 de setembro de 2020. Sugerimos a 
leitura dessa última versão, de forma detalhada, a fim de perceber como os dados se apresentam, se 
houve rupturas ou permanências. Ao que nos parece não houve alterações significativas nos dados 
analisados aqui. 
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O objetivo desse instrumento é medir o domínio dos estudantes sobre 

os processos de letramento em leitura através da manipulação de tarefas e fato-

res de texto, os quais a escala de dificuldade vai aumentando pouco a pouco; 

além disso, alguns fatores do leitor, como motivação, disposição e experiência 

são analisados por meio de um questionário, favorecendo a compreensão do que 

os estudantes leem e para que propósitos o fazem, dentro e fora da escola. 

E quais foram os resultados dos estudantes brasileiros em leitura no 

PISA 2018? Pretendemos apresentar uma observação geral a partir de nossas per-

cepções, mas o relatório oferece “um resultado geral, um sob a perspectiva inter-

nacional e um sob a perspectiva nacional” (PISA, 2018, p.60).  

Quanto à média de proficiência de leitura dos jovens brasileiros em re-

lação aos demais países da OCDE, estes obtiveram 413 pontos, 74 pontos abaixo 

da média de 487 dos estudantes dos países da OCDE. Os 10% com menor desem-

penho tiveram média igual a 286 ao passo que os 10% de melhor desempenho 

obtiveram 548.  

Houve um melhor desempenho, com 6 pontos de diferença com relação 

à edição de 2015, mas ainda assim essa diferença não se mostrou estatistica-

mente significativa. Um ponto positivo a considerar é o fato de cerca de metade 

desses estudantes terem alcançado o nível 2 ou acima em letramento em leitura, 

contudo, a outra metade não alcançou o nível mínimo de proficiência. 

Se conferirmos os dados numa perspectiva nacional, ou seja, obser-

vando a rede federal, estadual, municipal e privada. A rede federal e a privada 

obtiveram um melhor resultado, em que a média dos estudantes das escolas fe-

derais foi de 503 pontos, superando a média nacional de 413 pontos, da mesma 

forma, os alunos das escolas privadas com uma média de 510 pontos.  

Agora, a rede estadual obteve média 404 e a municipal 330, apresen-

tando ambas um resultado abaixo da média nacional. Aquela representa 68% 

dos participantes do PISA 2018; esta, 14% e possivelmente tratam-se de estu-

dantes em defasagem idade-série. 

Quando observados esses dados por ano/etapa escolar na escala de lei-

tura, quanto maior foi o percurso escolar do estudante, maior foi a sua média em 

Leitura; o que significa dizer que o estudante que teve uma trajetória escolar 

regular alcançou uma média de desempenho que superou aquelas encontradas 

nos ciclos anteriores, indicando a importância de o aluno seguir uma trajetória 

escolar regular, ou seja, acessar o sistema de ensino e permanecer nele conclu-

indo as etapas na idade esperada.  

Além disso, quando o PISA 2018 coloca a preocupação do letramento 

em leitura em conjunção com os desafios do século XXI, ao analisarmos os textos 

propostos a leitura pelos alunos, em geral, eram da esfera jornalística, da esfera 

científica, com ênfase num letramento digital. Acreditamos que o letramento 
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literário só e se foi verificado, foi através do questionário sobre os gostos de lei-

tura, levando-nos ao encontro dos efeitos apontados neste artigo. 

Já no tocante à pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo 

Instituto Pró-livro, o objetivo central é conhecer o comportamento leitor brasi-

leiro a partir da medição por questionário da intensidade, forma, limitações, mo-

tivações, representações e condições de leitura e acesso ao livro (impresso e/ou 

digital) pela população brasileira. Sendo assim, o público-alvo foi a população 

brasileira residente com 5 anos e mais, alfabetizada ou não, e foram realizadas 

5012 entrevistas7. 

Apesar da diversidade de itens na pesquisa, toda detalhada e descrita 

em gráficos, selecionamos apenas alguns deles que nos interessam para confir-

mar os desafios e os efeitos apresentados neste texto, como: o perfil dos compra-

dores de livros; o perfil do leitor de livros; os que gostam e não gostam de ler e a 

influência no hábito de leitura. A pesquisa aponta que, apesar de avanços, ainda 

há um desafio no processo de inclusão de parte significativa dos brasileiros na 

população leitora, pois o fato de ser leitor ainda é uma característica associada 

à escolaridade, à renda e ao contexto socioeconômico no qual os indivíduos es-

tão inseridos. 

Assim, quanto mais escolarizado, maior a quantidade e a qualidade de 

leitura, devido não só a todos os tipos de material de leitura abordados na pes-

quisa, mas também a diversidade de materiais aos quais esses indivíduos têm 

acesso. O mesmo acontece com a escolha do livro, quanto mais escolarizados e 

adultos os indivíduos, escolhem-no pelo tema ou assunto, enquanto os menos 

escolarizados e as crianças e adolescentes o selecionam considerando aspectos 

como o título do livro e a capa. 

Os resultados da pesquisa reforçam a análise de que o hábito de leitura 

é uma construção que vem desde a infância, influenciada por terceiros, princi-

palmente, por mães e pais, pois estes como leitores, ao mesmo tempo em que 

tiveram mais experiências com a leitura na infância graças à mediação de outras 

pessoas, também promovem essa experiência às crianças com as quais se relaci-

onam em maior medida que os não leitores.  

Além disso, na escala de influência de alguém na formação do gosto pela 

leitura das futuras gerações, ou seja, no fato do indivíduo ser ou não leitor, as 

mães ou responsáveis do sexo feminino e o professor foram as influências mais 

citadas. Os dados indicam que 83% dos não leitores não receberam a influência 

de ninguém, enquanto 55% dos leitores sim e a experiência de ver suas mães ou 

responsáveis do sexo feminino lendo sempre ou às vezes foi registrada por 57% 

 
7 Na amostra da pesquisa realizada entre outubro de 2019 e janeiro de 2020 foram realizadas 8076 
entrevistas. 
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dos leitores enquanto que 64% dos não leitores nunca viam essas figuras refe-

renciais lendo. 

Vale destacar também que o potencial de influenciar o hábito da leitura 

dos filhos está correlacionado à escolaridade dos pais, pois filhos de pais analfa-

betos e sem escolaridade tendem menos a ser leitores que filhos de pais com al-

guma escolaridade. Cabe destacar ainda um último item – o fato de gostar muito, 

gostar pouco ou não gostar de ler, segundo a pesquisa: 

Gostar muito de ler é mais característico das crianças menores (mesma pro-
porção encontrada para “gostar um pouco”, sendo que os adolescentes e adul-
tos declaram em maior proporção que gostam um pouco de ler, indicando uma 
mudança importante na relação com a leitura a partir do ingresso no Ensino 
Fundamental II. No entanto, entre os indivíduos que atingiram escolaridade 
superior, a proporção dos que gostam muito de ler ultrapassa a metade desse 
grupo. (RETRATOS DA LEITURA NO BRASIL, 2016, p.132) 

Por fim, a partir da análise dos dados apontados confirmamos a dificul-

dade de acesso aos bens culturais por boa parte da população brasileira, a neces-

sidade de clarear, de defender o direito humano inalienável à literatura enquanto 

bem imaterial, incompressível e patrimônio cultural do qual os sujeitos não po-

dem se expropriados. Procuramos apontar os desafios do docente de literatura 

para formar o leitor literário no contexto da sociedade contemporânea e a difi-

culdade de resolvê-los, o que gera efeitos sérios no que diz respeito à transmis-

são de uma herança cultural e na dimensão da formação da identidade do indi-

víduo, consideradas a função formativa, psicológica e social da literatura. 

3 Considerações finais 

A questão da seleção e da organização dos conteúdos curriculares foi 

trazida aqui para pensar o ensino de literatura na contemporaneidade, com o 

intuito de provocar uma reflexão a partir de algumas discussões presentes nos 

marcos legais e documentos oficiais do componente, dos desafios encontrados 

pelos docentes em sua prática diária, dos possíveis avanços e/ou atrasos e quais 

os efeitos percebidos disso. 

Finalizado nosso percurso é necessário alinhar alguns fios para que não 

fiquem soltos ao final dessa trajetória. Nessa interface didática e currículo, per-

cebeu-se que a forma como se concebe o currículo e/ou se relaciona conheci-

mento e cultura influencia fortemente na prática docente. 

Houve avanço nas discussões referentes ao porquê e para que ensinar 

tanto nos documentos oficiais quanto nas pesquisas acadêmicas, que “se apro-

ximam” na defesa do texto literário como objeto de ensino. O foco recai no le-

tramento literário, ou seja, não basta na sociedade atual, o indivíduo aprender 

apenas a ler e a escrever, essa leitura e essa escrita devem ser incorporadas como 

práticas sociais diárias deste. 
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Assim, ao tornar-se o objeto central de estudo no processo de formação 

do leitor literário, o estudo do texto literário deve ultrapassar os seus limites 

estruturais e seus elementos de organização, tornando-se um vetor que tece as 

narrativas humanas conjuntas, desempenhando sua função psicológica, forma-

tiva e social na construção da identidade humana. 

Entretanto, ainda são muitos os desafios enfrentados pelos docentes na 

formação do leitor literário, conforme mostram as pesquisas acadêmicas. Além 

disso, a Literatura nos documentos oficiais permaneceu inserida em Língua Por-

tuguesa, o que denuncia, em certa medida, um apagamento do componente no 

currículo. 

Apesar dos avanços registrados, ainda são limitados quando analisamos 

os resultados das avaliações de proficiência leitora dos alunos do ensino público 

e os dados da pesquisa no que tange à equidade e à igualdade de direitos. O que 

nos leva a constatar que não houve um avanço efetivo das políticas públicas no 

que diz respeito aos investimentos na formação do leitor literário e esse direito 

vem sendo negado e/ou negligenciado.   

De certo modo, os debates iniciados na década de 80 acerca das deman-

das de qualidade, de igualdade e de diferença que interpelam as instituições do 

país devem ser reatualizados diariamente, até que toda a população tenha seus 

direitos garantidos de maneira eficaz. 

É preciso não só afirmar, conscientizar sobre a função psicológica, for-

mativa e social da literatura na construção da identidade do indivíduo, na for-

mação plena do ser humano, como também realizar ações efetivas de investi-

mento das políticas públicas na educação literária das futuras gerações, na 

capacidade de fruição estética como elemento de “luta” contra alienação hu-

mana, exercício de liberdade e mecanismo de humanização. Visto que a preocu-

pação com a educação literária em ambos instrumentos analisados, pareceu-nos 

muito mais voltada para a compreensão dos interesses de um possível público 

leitor, logo, mercado consumidor, do que no levantamento da percepção e for-

mação literária dos estudantes. Do mesmo modo, pareceu-nos muito mais espe-

lhar o quão são desiguais as condições de acesso aos direitos básicos em nosso 

país. 

Vale avançar nessa pesquisa, percebendo se as hipóteses levantadas 

aqui se confirmam na comparação dos dados com as demais edições da pesquisa 

Retratos da Leitura no Brasil e/ou a partir da análise dos dados da 5ª edição da 

pesquisa no tocante às novidades trazidas nessa edição, como, por exemplo: a 

leitura do resultado por capital, a criação de um módulo dedicado aos hábitos 

de leitura de literatura e aos novos indicadores e opções de resposta criados.  
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Introdução 

Com o passar dos tempos, a leitura vem sofrendo modificações no seu 

jeito de ler e seu estilo, ou seja, hoje, já não se lê como acontecia há tempos atrás, 

no entanto, para que a leitura continue crescendo com qualidade é necessário 

que a mesma seja contextualizada, para que os envolvidos no processo da leitura 

possam interagir entre si. Em toda sociedade, a leitura está sendo discutida den-

tro e fora da escola. Procura-se por meio de estudos redefinir o papel que a lei-

tura de imagem ocupa dentro e fora do contexto escolar. 

No que diz respeito à essa questão, renomados autores afirmam que a 

concepção de língua como representação do pensamento corresponde à de su-

jeito psicológico, individual, dono de sua vontade e de suas ações, dentro desse 

enfoque esse sujeito deve ser capaz de construir uma representação mental e 

desejar que ela seja captada pelo interlocutor da mesma forma como foi 

 
1 Especialista em Educação Especial e Inclusiva, pela Uninter, Graduada em Letras Português, pela 
Universidade Federal do Amapá, professora da Educação Básica, da Secretaria Estadual da Educa-
ção e da Educação Superior na Faculdade Madre Tereza, em Santana-AP. e-mail: edinal-
vap@bol.com.br 
2 Especialista em Metodologia de Ensino da Língua Portuguesa e Literatura, pela Faculdade de Te-
ologia e Ciências Humanas-FATECH. Graduada em Licenciatura em Letras pela Universidade Fe-
deral do amapá. Atuou como professora da Educação Básica na Escola Estadual Leopoldina Guer-
reiro, no município de Afuá-PA. E-mail: bia2007.ap@hotmail.com 
3 Especialista em Mídias na Educação, pela Universidade Federal do Amapá. Graduada em Licenci-
atura em Letras/Inglês, pela Universidade Federal do Amapá. Atuou como professora na Faculdade 
Madre Tereza, Santana-AP. E-mail: elimirandaprof@gmail.com 
4 Especialista em Educação Especial e Inclusiva, pela Faculdade Atual; graduada em Pedagogia pela 
Unicesumar; graduada em Licenciatura em Letras Português/Francês pelo Instituto de Ensino Su-
perior do Amapá-Iesap, professora concursada da Educação Básica, pela Secretaria de Estado de 
Educação em Macapá-AP, desde 2006, professora de Pós-graduação lato sensu, na Faculdade Madre 
Tereza, em Santana-AP. E-mail: seniregi@yahoo.com.br 
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mentalizada, tendo em vista que a leitura pode ser feita de códigos linguísticos 

e imagens. 

Este trabalho almeja uma reflexão a respeito de como a releitura de ima-

gens dos educandos interfere no processo de apreensão dos conhecimentos e 

como são colocados em sala de aula e na sociedade. Em um tempo de transfor-

mações, a escola precisa propiciar aos discentes, informações do mundo que os 

rodeia socialmente, assim, é fundamental que o papel da escola e do professor 

ganhe relevância nesse contexto. É na escola e na família que se inicia o processo 

de aprendizagem da leitura e da releitura dos educandos. 

Nesse contexto de relevâncias do tema, buscaram-se os seguintes obje-

tivos: Descrever a importância da releitura dentro da praticidade na disciplina 

de Artes, de forma a levar o educando a envolver-se no ato de releitura; apresen-

tar conceito do que seja a leitura e releitura de modo prático observando de que 

forma é evidenciada no cotidiano escolar; descrever competências e outros as-

pectos ao ato de ler e reler uma imagem. 

Mediante todas as relevâncias da releitura de imagens da disciplina de 

Arte, teve-se como hipótese que professores e alunos estejam um pouco aquém 

do conhecimento de um conceito, de releitura de imagens, apropriado e da rela-

ção que a releitura faz com a sociedade e seus indivíduos na construção de novos 

elementos que os levem a refletir sobre o quanto essa releitura de imagens é ca-

paz de contribuir para uma mudança significativa na vida social e pessoal dos 

envolvidos no processo de interação.  

A pesquisa foi organizada a partir da análise de base interpretativa, de 

várias obras importantes de autores renomados, que foram confrontados e de-

batidos nos diferentes pontos de vista sobre o tema abordado, que tratam da 

releitura das imagens dentro do contexto escolar de modo real, positivo e prá-

tico. A escolha dessa temática justifica-se pelo fato da releitura de forma geral 

atuar como elemento primordial para as transformações das estruturas sociais, 

políticas e cultural de toda e qualquer sociedade.  

O desenvolvimento deste estudo baseou-se em um trabalho descritivo 

a partir de uma abordagem qualitativa, envolvendo revisão bibliográfica medi-

ante leitura sistemática de textos e citações que ressaltam os pontos pertinentes 

ao tema em destaque abordados por teóricos referendados. A hipótese que nor-

teou a pesquisa foi embasada nos seguintes questionamentos: o que vem a ser 

leitura de imagens e releitura de obras na prática escolar? É possível criar em 

aulas de artes?  

Mediante o exposto, sentiu-se a necessidade de pesquisar mais a fundo 

analiticamente a importância da contextualização da releitura de obras renoma-

das para melhor compreender o ensino de Artes em sala de aula, e a motivação 

para desenvolver este estudo partiu das leituras feitas durante todo o curso, de 
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obras de autores renomados que afirmam o quanto é importante e necessário 

contextualizar a releitura de obras para chamar a atenção dos alunos. Outra mo-

tivação, não menos importante, é que o estudo possa contribuir no âmbito aca-

dêmico, com a temática abordada, de maneira a permitir aos futuros educadores 

reconhecer a importância contextualizada da releitura de imagens. 

Dessa forma a importância do estudo para a academia se faz pelo incen-

tivo em realizar mais estudos para reforçar os que já existem, para assim apri-

morar os conhecimentos dos futuros profissionais que estarão no mercado de 

trabalho e se deparando com uma realidade na qual seus estudos podem fazer a 

diferença. A relevância para a sociedade se dá pelo fato de que quanto mais os 

profissionais forem bem capacitados para formar cidadãos críticos e atuantes 

em nossa sociedade, mais farão parte da melhoria da qualidade de ensino. Enfim, 

para os acadêmicos, a importância do estudo se faz necessária porque estarão 

contribuindo para a construção do seu aprendizado tornando-se um profissio-

nal competente e consciente dos seus atos em sala de aula.   

As referências teóricas foram bases de análises nas concepções de estu-

diosos como Kock e Elias, Freire, Barbosa, entre outros, que abordam conceitos 

de leitura e releitura de forma contextualizada e a focalizam em um sentido am-

plo, numa dimensão política. A releitura de imagens articulada a uma concepção 

de ensino e aprendizagem dinâmicos constitui-se um elemento inerente ao fazer 

pedagógico de todos envolvidos no contexto escolar. Vale enfatizar, entretanto, 

que cada um deles se diferencia em função de seu objeto específico de análise 

sobre a contextualização da leitura e da releitura, porém, complementam-se e 

favorecem fundamentos teórico-práticos voltados para o desenvolvimento inte-

gral do discente, todos dentro de uma perspectiva crítica e inovadora. 

O presente artigo constitui-se de quatro seções. Na primeira expõe-se 

sobre conceitos de leitura e releitura fazendo relação direta ou indiretamente 

aos anseios daqueles que são submetidos, de uma forma ou de outra, a uma lei-

tura contextualizada, bem como o embate teórico que subsidia conhecimentos 

sobre o tema de maneira a compreender esses conceitos. A segunda traz ao cen-

tro da discussão de que forma a produção artística e a percepção visual influen-

ciam na formação de sentido na leitura de obras renomadas. A terceira traz as 

possibilidades metodológicas no ensino das artes para desenvolver competên-

cias e habilidades no que diz respeito à releitura de obras. E na quarta seção 

destaca a tabulação e análise dos dados coletados fazendo um panorama da pes-

quisa como instrumento de investigação na melhoria das aulas de artes nas es-

colas. 
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1 Leitura e releitura: conceitos e embates 

Partindo da necessidade de interagir com o mundo e com a diversidade 

de signos linguísticos, o indivíduo se depara com a necessidade de ler. A leitura 

é uma atividade de compreensão utilizada para atender as necessidades do lei-

tor, embora estes muitas vezes nem percebam o seu grande valor. A leitura pro-

porciona a todos uma visão diversificada de entender o mundo. Koch & Elias 

(2008, p.11) defendem, dentro de um ponto de vista amplo, levando o leitor a 

analisar somente o autor, que “[...] leitura, assim, é entendida como atividade de 

captação das ideias do autor, sem se levar em conta as experiências e os conhe-

cimentos do leitor, a interação autor-texto-leitor.” Dessa forma o foco de aten-

ção é tão somente o autor e as suas intensões no momento da produção do texto, 

seja ele escrito, pintado, esculpido ou traçado, cabe, então, ao leitor captar essas 

intenções.  

As autoras apresentam, ainda, mais dois tipos de foco: no texto - escrito 

ou em imagens - e na interação autor-texto-leitor. Quando do foco no texto, este 

passa a ser visto “[...] como simples produto da codificação de um emissor a ser 

decodificado pelo leitor/ouvinte, bastando a este, para tanto, o conhecimento do 

código utilizado” (KOCH & ELIAS, 2006, p. 56).  

Nesse contexto, a leitura é uma atividade que exige do leitor o foco no 

texto, em sua linearidade, na sua estrutura e na sua forma. Se, na concepção de 

foco no autor, ao leitor cabia somente reconhecer as intensões do autor, nesta 

concepção, cabe ao leitor reconhecer o sentido das palavras ou das imagens que 

constituem o texto, bem como sua estrutura.  

Nesse sentido, para Kock; Elias (2008, p. 11-12), o leitor é caracterizado 

como mero reprodutor da atividade de conhecimento. No foco interação autor-

texto-leitor, os sujeitos da leitura são vistos como “[...] atores/construtores so-

ciais, sujeitos ativos que – dialogicamente – se constroem e são construídos no 

texto-imagem, considerado o próprio lugar da interação e da constituição dos 

interlocutores. Desse modo dentro e fora do texto, há lugar para os implícitos 

pois a leitura leva em conta o pano de fundo no qual está contida a interação 

entre os seus participantes. 

Kock; Elias (2008, p. 19) destacam a concepção de leitura como uma 

atividade baseada na interação autor-texto-leitor. Se, por um lado, nesse pro-

cesso, necessário se faz considerar a materialidade imagética do texto, elemento 

sobre o qual e a partir do qual se constitui a interação, por outro lado, é preciso 

também levar em conta os conhecimentos do leitor, condição fundamental para 

o estabelecimento da interação, com maior ou menor intensidade, durabilidade, 

qualidade. 



EDUCAR práticas, reflexões e partilhas 

91 

Levando em conta o conceito de leitura, Freire (2000, p. 11) destaca que 

a leitura do texto-imagem “[...] é sempre prescindida da leitura do mundo, ou 

seja, o processo de aquisição do ato de ler deverá fazer parte de um contexto, 

onde o leitor está inserido [...]”, nessa visão a leitura deve suscitar a compreensão 

de um mundo no educando, associando a prática ao conhecimento sistemati-

zado, uma vez, que para o autor, linguagem e realidade se prendem dinamica-

mente. A compreensão do texto a ser alcançada, por sua leitura crítica, implica 

a percepção das relações entre o texto-imagem e o contexto.  

É por essa razão que Kock & Elias (2008, p. 19) falam de um sentido 

para o texto, não do sentido, e justificam essa posição, visto que, na atividade de 

leitura, ativa-se: lugar social, vivências, relações com o outro, valores da comu-

nidade, conhecimentos textuais-imagéticos. As autoras consideram que o leitor 

e seus conhecimentos são diferentes de um leitor para outro implica, aceitar uma 

pluralidade de leituras e de sentidos em relação a um mesmo texto-imagem.  

O conceito de leitura enquanto prática social vai muito além da simples 

decodificação da linguagem verbal escrita ou de imagens, pois nelas estão inse-

ridas as ideias de que ler é atribuir sentido ao texto ou à imagem, relacionando-

os com o contexto e com as experiências prévias do sujeito leitor. Nesse sentido, 

cabe afirmar que esse tipo de leitura sempre será precedido de uma finalidade 

concreta, que atenderá a um objetivo presente no contexto real em que o leitor 

está inserido. 

Considerando que a leitura é importante para o aprimoramento dos co-

nhecimentos, salienta-se que “em torno da importância do ato de ler palavras 

e/ou imagens, que implica sempre percepção crítica, interpretação e reescrita do 

texto lido” (FREIRE, 1988, p. 21). Sendo assim, o autor observa que leitura é: 

[...] processo que envolve uma compreensão crítica do ato de ler palavras e/ou 
imagens, que não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da lin-
guagem escrita, ou do mero olhar nas figuras apresentadas, mas que se alonga 
na inteligência do mundo [...]. a compreensão do texto a ser alcançada por sua 
leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto. 

Ao interpretar um texto-imagem, o leitor pode adotar qualquer das di-

ferentes perspectivas potenciais sobre objetos, eventos ou situações relatados 

no texto-imagem e tende a optar por aquela que lhe é mais relevante no mo-

mento. Durante a leitura, qualquer informação que se contraponha a suas ex-

pectativas chama a atenção do leitor. Uma vez consciente do conflito, e sendo 

infrutíferas as tentativas de normatização entre sua interpretação e informações 

textuais, o leitor proficiente redefine a situação de forma a adotar a perspectiva 

do autor. 

Segundo Terzi (2002, p. 92) crianças em um estágio ainda inicial de de-

senvolvimento de leitura parecem, entretanto, não conseguir redirecionar sua 
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leitura segundo a perspectiva adotada pelo autor, não estando, aparentemente, 

atentas à própria existência deste. Consequentemente, apropriam-se do texto 

e/ou das imagens e as normatizam, homogeneizando as diferenças, como se estes 

lhes pertencessem, interpretando-os conforme suas próprias perspectivas inde-

pendentes, como se apenas estas existissem. 

No entanto, o ato de fazer uma releitura de um texto escrito ou de um 

texto-imagem é bem mais complexo, uma vez que há necessidade de direciona-

mentos focados na releitura, pois, não é fazer meramente cópia, mas reinterpre-

tar e criar habilidades de compreensão de determinada obra para que se apro-

xime do original. Contribuindo para o embate, Pillar (1995) traz ao centro da 

discussão a complexidade da compreensão da leitura de imagens. 

É na interrelação do indivíduo com os objetos que se dá a organização de um 
sistema de imagens visuais/mentais que, gradualmente, conduzem a percep-
ções cada vez mais complexas e sutis, permitindo não só a compreensão dos 
conhecimentos inerentes à arte, mas, principalmente, a produção de conheci-
mento em arte. Consequentemente, o estímulo à leitura das imagens é funda-
mental para que alcancemos esta meta e passemos a perceber o que muitas 
vezes se esconde a um olhar desatento (PILLAR, 1995, p.95-96). 

Observa-se que a autora enfatiza uma relação entre o produzir saberes 

em arte e estimular a releitura para que se busque um sentido maior além do que 

está pintado. Pillar leva em conta a interação do leitor com a imagem no sentido 

de levar este leitor de forma gradual à compreensão dos detalhes que estão im-

plícito – momento histórico da produção, autor, corrente artística da época na 

escolha de temas, cores, luzes etc. 

É nesse contexto que Barbosa (1991, p.91) ressalta que é na fase de cres-

cimento da criança que se promove o crescimento das construções simbólicas 

que dão anuência do trânsito entre “o real e o imaginário e asseguram a compre-

ensão de que as produções pessoais são fonte de domínio e saber sobre a escrita 

diferenciada da arte e fonte de prazer pelo envolvimento afetivo que proporcio-

nam”. Desta forma, percebe-se a grande relevância em suscitar no educando das 

séries iniciais a aquisição de habilidades e técnicas, para que cresçam compre-

endendo e diferenciando o que está relacionado ao sentido real, concreto e 

aquilo que faz parte somente da fantasia. 

A autora traz à discussão um ponto importante na maneira de como 

deve ser feita a apreciação e releitura de uma imagem, uma vez que “a história da 

arte ajuda as crianças a entender algo do lugar e tempo nos quais as obras de arte 

são situadas” (Idem, p.38). Não obstante, Barbosa faz menção ao conceito de 

releitura que parte da análise crítica em desenvolver a habilidade de ver e não 

apenas olhar as qualidades que constituem o mundo visual, mas de conseguir 

abstrair o excedente das obras de arte. Dentro do excedente está a contextuali-

zação da imagem, a incorporação da história da própria arte que ajuda o 
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educando a se situar na linha do tempo e entender o contexto em que a arte foi 

produzida. 

Para contribuir ao embate teórico, Miranda apud (MARTINS & TOU-

RINHO, 2013, p.321) em seu artigo “Imagens da arte, da ciência e da tecnologia”, 

no qual o autor ressalta que “[...] o trabalho com as imagens tem sua relevância 

na medida em que essas imagens têm algo a dizer sobre aqueles que as observam, 

produzem-nas, relacionam-se com elas”. Nota-se que o enriquecimento das prá-

ticas educativas no contexto escolar que possa incluir as imagens como repre-

sentações que possibilitem uma imaginação e uma produção de sentido, é um 

ponto primordial para que se alcance o esperado: autonomia para compreender 

em sentido amplo da imagem apresentada. 

Dentro dessas concepções de leitura e releitura, constata-se na visão de 

Arnheim (2011) que a leitura correta de determinada obra depende grandemente 

de convenções. Estas convenções tendem a generalizar o modo como uma ideia 

deve ser representada. Desta feita, o observador deve ter na sua bagagem cultu-

ral conhecimentos que possam servir de norte no momento em que estiver pra-

ticando o ato de fazer a releitura de uma imagem. 

Tendo em vista todos esses pressupostos de leitores competentes, o lei-

tor/aluno volta para seu cotidiano com a bagagem cheia e coloca em prática o 

que aprendeu no ambiente escolar durante todo o tempo em que lá passou. Esse 

aprendizado, agora mais fortalecido por seus conhecimentos enriquecidos, irá 

favorecer uma visão diferenciada da sociedade na qual vive e atua como cidadão 

crítico de sua realidade.  

2 A produção artística e a percepção visual na formação do sentido 

 A linguagem visual, na concepção de Joly (2010, p. 52) “é diferente, e 

sua segmentação para a análise é mais complexa. Isso se deve ao fato de não se 

tratar de uma linguagem discreta ou descontínua, como a língua, mas de uma 

linguagem descontínua”. Dessa forma, o princípio de permutação como meio de 

distinguir os diversos componentes da imagem exigem um pouco mais de ima-

ginação, fazendo com que o leitor/aluno possa buscar meios de criar suas habi-

lidades na hora de ler uma imagem. 

 Assim sendo, o desafio deste exercício será realizar uma aproximação à 

complexa relação entre infância e imaginação, apontando para a natureza figu-

rativa e poética do pensamento infantil, a partir da especificidade da ação lúdica 

construtiva, como fonte do necessário equilíbrio, dinâmico e dialético, entre 

uma ação racional e uma imaginação criadora (PILLAR, 2011). 

 A autora reforça a necessidade de levar o aluno a perceber a imagem a 

partir de sua própria imaginação construindo o sentido e relacionando com seu 
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conhecimento prévio. Esta relação pode ser intermediada pelo professor que 

usando de atividades lúdicas despertará na criança a potencialidade de contem-

plação e compreensão do universo da imagem e, assim, abstrair sua significação. 

Nesse sentido, Pillar (2011, p.157) ressalta o uso de tecnologias para essa percep-

ção,  

A sociedade tecnológica de consumo está cada vez mais voltada para a criança, 
mergulhando-a o mais possível em um mundo virtual de sonho [...] ficando a 
imagem no lugar da ação sobre as coisas e acontecimentos no tempo e espaço 
real. (Pillar, 2011, p.157) 

Observa-se que a autora chama a atenção para esta criança que cada vez 

mais contemplativa de um mundo adulto dominado pelos processos técnicos de 

racionalização que envolve: televisão, jogos eletrônicos, vídeo, revista. Todos es-

ses recursos tecnológicos disponíveis deixam as crianças sedentárias e acomo-

dadas, alienando-as a um universo de imagens que ela não cria, apenas recebe e 

as incorpora. 

Considerando a imagem como uma mensagem visual compreendida en-

tre expressão e comunicação, a conduta analítica deve, de fato, levar em conta a 

função dessa mensagem, seu horizonte de expectativa e seus diversos tipos de 

contexto. Desse modo, terá definido o contexto no qual relativizar suas ferra-

mentas intrínsecas e irá se apegar a distingui-las entre si. Como a imagem, a aná-

lise assumirá seu lugar entre expressão e comunicação (JOLY, 2010). 

Joly (2010) faz referência a perceber a imagem como um meio de ex-

pressão e de comunicação que faz vinculação com as tradições mais antigas e 

ricas das culturas. Segundo a autora, mesmo sua leitura mais ingênua e cotidiana 

de nossa cultura mantém uma memória que só exige ser um pouco reativada para 

se tornar mais uma ferramenta de autonomia do que de passividade. No entanto, 

a compreensão de releitura necessita levar em conta alguns contextos da comu-

nicação, da historicidade de sua interpretação e de suas especificidades cultu-

rais.  

A leitura da imagem, enriquecida pelo esforço da análise, pode se tornar 

um momento privilegiado para o exercício de um espírito crítico que, consciente 

da história da representação visual na qual ela se inscreve, assim como de sua 

relatividade, poderá dela tirar a energia de uma interpretação criativa. De qual-

quer forma, a autora afirma que interessar-se pela imagem: 

[...] é também interessar-se por toda nossa história, tanto pelas nossas mito-
logias quanto pelos nossos diversos tipos de representações. A riqueza da con-
duta contradiz a redução da imagem à imagem da mídia ou às novas tecnolo-
gias: estas são apenas as transformações mais recentes, se não as últimas, dos 
signos visuais que nos acompanham, como acompanham a história da huma-
nidade. (Joly, 2010, p.136) 
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 Observa-se que a autora faz relevância à imagem buscando significa-

ções de representações, levando o leitor/observador fazer retrospectivas dentro 

da história para entender seu real significado nos contextos. Esses olhares dife-

renciados fazem com que se tenha uma variedade de linguagem visual, o que não 

deixa reduzir a representação a uma única interpretação, pois a imagem é sub-

jetiva. Dentro desse contexto, buscar na imagem a própria história é retratar de 

maneira eficaz a realidade de uma determinada época, focalizando todas as 

transformações ocorridas no decorrer do processo de evolução histórica. 

3 Possibilidades metodológicas no ensino das artes 

 A metodologia de análise deve ser de escolha do professor e do fluidor, 

o importante é que obras de arte sejam analisadas para que se aprenda a ler ima-

gem e avaliá-la; esta leitura “[...] é enriquecida pela informação acerca do con-

texto histórico, social, antropológico etc.” (BARBOSA, 2010, p.38). Contribu-

indo para esse lidar com maneiras peculiares autores renomados afirmam ser de 

fundamental importância o contexto na qual a arte foi produzida, para que se 

possa entender um pouco mais sobre influências de seus autores e com isso pos-

sibilitará um aprendizado significativo por parte dos discentes. Nessa perspec-

tiva, Wilson (2008) faz uma abordagem geral revelando uma nova visão de en-

sino nas escolas:  

Os professores de arte no mundo inteiro terão que se deparar com a tarefa de 
construir uma nova visão de ensino da arte nas escolas. Esta nova visão pro-
vavelmente abrigará as características mais interessantes do modernismo e 
acrescentará práticas derivadas das ideologias pós-modernas emergentes 
(WILSON, 2008, p.93). 

 Observa-se que, essa nova visão afeta diretamente o momento histórico 

presente em se fazer releituras, buscando, na atualidade uma maneira diferenci-

ada de práticas que emergem, principalmente do modernismo ao contemporâ-

neo, tendo em vista metodologias mais interessantes para aplicar os conheci-

mentos àqueles que estão iniciando sua jornada acadêmica. 

 Para tanto, na concepção de Dewey (2006, p.23), “há necessidade que 

os professores possam perceber que as mudanças na arte são significativas, pois 

afetam a forma em si mesma, concebendo um excelente acervo de conhecimento 

da cultura investigada, desde a estética à produção de sentido”. Contudo, con-

siderando pouca teoria a respeito do tema e as novas linguagens que possam dar 

suporte para a prática no ensino, torna-se um desafio a ser aceito e ultrapassado 

pelos docentes. 

 Dessa forma, Barbosa (2001) aborda as mudanças na sociedade que afe-

taram a arte e seus valores: 
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Mudou o mundo, a arte, a educação, e para repensar o nosso tempo, educado-
res críticos de arte e até economistas têm buscado nas ideias de Dewey uma 
experimentação mais consciente da ação e uma construção de valores mais 
flexíveis culturalmente (Barbosa, 2001, p.14). 

Analisando o pensamento do autor citado por Barbosa, deixa-se realçar 

a experiência como característica principal para que se tenha uma estética de 

qualidade, portanto, o autor considera dentro desse contexto um impacto maior 

e mais profundo sobre o espectador, leitor/aluno. 

Considerando as reflexões de Dewey, a arte do contemporâneo por se 

apresentar de forma discursiva, pode perpassar pelos vários sentidos para se 

chegar à construção de um real significado. Nesse sentido, as contribuições do 

autor trazem como desafio aos professores a transposição da teoria para a prati-

cidade, dentro de uma arte que represente a atualidade. Tendo em vista esse di-

ferencial, professores e alunos terão qualidades sensoriais para se aprofundarem 

na análise de obras de artes, tendo como método o fazer de todos. 

4 Tabulação e análise dos dados 

 Objetivando descrever a importância da releitura dentro da prática de 

ensino na disciplina de Artes de forma a levar o educando a envolver-se no ato 

de releitura de obras, bem como descrever competências e outros aspectos ao 

ato de ler e reler uma imagem. Após o embasamento teórico foi realizado um 

projeto de releitura da obra “A primeira missa no Brasil”, de Victor Meirelles, na 

visão de Maurício de Souza, na turma de 2º ano, na Escola Municipal Caetano 

Dias Tomaz, no Município de Macapá – AP.  

O desenvolvimento deste estudo baseou-se em um trabalho descritivo 

a partir de uma abordagem qualitativa, tendo dois momentos distintos. O pri-

meiro contou com a apreciação livre dos alunos acerca da releitura de Maurício 

de Souza, da obra “A Primeira Missa no Brasil”, no sentido de que os alunos iden-

tificassem seus elementos de composição para melhor entendimento de um diá-

logo entre as acadêmicas e as crianças. Para tanto foi realizada uma bateria de 

perguntas que os alunos deveriam responder.  

 A imagem da obra de Maurício de Souza “A Primeira Missa no Brasil” 

foi exposto em banner fixado na lousa, onde os alunos puderam observar por 

alguns instantes. Após esse momento, iniciou as perguntas. “O que você está 

vendo nesta imagem?”, como respostas obtiveram-se: “São personagens de his-

tória em quadrinhos”, “É a turma da Mônica”, “São crianças vestidas como ín-

dios”, “Crianças rezando”, “Tem uma cruz e árvores”, “Meninos índios olhando 

o papa rezar missa”, “Tem índios em cima das árvores”.  
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Fonte:<https://www.google.com/search?q=santa+missa+de+mauricio+de+souza&rlz=1C1ISCS_pt-

PTBR952BR952&sxsrf=AOaemvL4pSntTRXUSRbLQFPQVzkK9ubPzw:16317328 

16499&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiE1JS31oHzAhW3qpUCHXtt-

CisQ_AUoA3oECAEQBQ&biw=1366&bih=625#imgrc=9zNAOBF2_wNYfM> 

 

Observou-se que as crianças ficaram entusiasmadas com a imagem, to-

das querendo falar ao mesmo tempo, pois se identificaram enquanto persona-

gens da cena retratada. Enfatizando a relevância de os professores trabalharem 

com imagens que enfoquem personagens de desenhos animados, Barbosa (2005, 

p.56) ressalta que “as imagens são representações que não se pode ignorar, tem-

se que trabalhar a leitura para melhor compreensão das crianças em sala de 

aula”.  

Diante disso, tivemos como base os estudos realizados por Feldman que 

aponta algumas operações essenciais na análise de releitura de uma obra. Dentre 

as operações destacou-se a descrição e a análise, mesmo tendo outra duas ope-

rações essenciais, no entanto, não se utilizou posto que são crianças de 2º ano 

das séries inicias, e ainda não possuem domínio dessas habilidades. 

 Na primeira operação, a descrição, Feldman (2006, p.28) sugere que os 

professores possam fazer uma lista de perguntas detalhadas de elementos con-

tidos na obra para instigar as crianças a percebê-los em sua apreciação, e ao 

mesmo tempo descobrir detalhes que possivelmente passam despercebidos à 

primeira vista.  

Descrever o aspecto técnico da obra é também recomendado neste estágio. 
Tentar descrever a maneira pela qual a obra foi realizada. Como a tinta foi 
aplicada à superfície da tela, como o encaixe da escultura foi realizado. De-
vem-se evitar palavras ou expressões carregadas de sentimento ou preferência 
a fim de que a descrição da obra seja a mais objetiva possível (FELDMAN, 
2006, p. 28). 
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Tendo em vista o enfoque de Feldman, pediu aos alunos que descreves-

sem o que estavam vendo na imagem. Identificando coisas familiares, obser-

vando cada detalhe e fazendo uma lista daquilo que eles identificaram na pin-

tura, organizando em uma escala do maior para o menor. Os alunos se sentiram 

motivados neste momento em relatar e tentar escrever o que se pedia. Após esse 

momento, passou-se para a segunda operação: análise. Feldman, nesta operação 

busca a partir da observação minuciosa descrever a relação entre as coisas que 

se veem na obra. Dentre o que se deseja, procura-se evidenciar as formas presen-

tes, “estuda-se a relação de tamanho, localização, cor, textura, espaço, volume, 

luz-sombra, a qualidade da marca ou forma, descobrem-se as formas negativas 

e/ou positivas” (FELDMAN, 2006, p.56). 

Depois de levantado os questionamentos da releitura de Maurício de 

Souza foi apresentado aos alunos a obra original de Victor Meirelles de 1861, fo-

ram realizados outros questionamentos: Quais elementos se destacam no qua-

dro? Qual a cor predominante? Que outras cores se percebem também na pin-

tura? Qual o personagem principal? Essa personagem faz movimentos? Para 

onde ela olha? Como está vestida? Você sabe de qual assunto é tratado na pin-

tura? 

 

 
Fonte:<https://www.google.com/search?q=santa+missa+tela&rlz=1C1ISCS_pt-PTBR952BR952 

&sxsrf=AOaemvKgHQtt4Hme_B6ghcTd6B_MQNXp0A:1631733051149&source= 
lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjFyYan14HzAhWySjABHXf0DKsQ_AUoAXoECA-

EQAw&biw=1366&bih=625#imgrc=62MfyTX8gS5BeM> 
 

As respostas das crianças foram surpreendentes, uma vez que conse-

guiram superar as nossas expectativas, responderam com ênfase a todos os ques-

tionamentos. Destacaram os elementos no quadro fazendo as observações dos 
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índios serem parecidos com crianças normais de historinhas em quadrinhos, re-

latando que dessa forma é bem melhor de entender o que a pintura quer trans-

mitir. Os alunos conseguiram, também, perceber as cores presentes, os persona-

gens, suas diferentes vestimentas, entretanto, não conseguiram relacionar a 

nenhuma pintura, pois não tinham visto o quadro original antes.  

Quando a obra original foi mostrada, as crianças puderam observar me-

lhor alguns detalhes como: eram índios os personagens principais, tinham pes-

soas brancas em volta da cruz, relacionaram a situação descrita como sendo uma 

missa que estivesse sendo rezada por um papa. Todos esses elementos os alunos 

conseguiram observar na obra original porque a maioria é católica. As duas ope-

rações formuladas por Feldman (2006, p. 89) ajudam, segundo o autor a: 

1. Promover um complexo exame da obra; 

2. Diminuir a tendência do observador em apressar-se por conclusões; 

3. Desenvolver habilidade em observação – condição essencial para a compre-
ensão das artes visuais; 

4. Acumular os fatos que formarão a base para a interpretação crítica.  

Dentro do contexto educativo, a função do professor é ser crítico diante 

de uma obra de arte e fazer com que o aluno veja e compreenda os elementos que 

compõem a arte, buscando o contexto cultural e artístico ao qual pertence, ou 

seja, ajudar as crianças a desenvolver uma visão crítica da arte para a arte. 

Concorrendo para a compreensão e criticidade de uma obra, na pers-

pectiva de analisar e examinar uma obra de arte, Buoro (1996) justifica seu pro-

jeto de ensino ao discutir a desvalorização do desenho e outras formas de ex-

pressão artística, tanto na escola como na família, principalmente a partir do 

momento em que se inicia o processo de alfabetização. Segundo a autora: 

Nesse processo, o olhar do aluno como interpretante procura observar a pin-
tura como uma segunda realidade, um signo novo, subsidiado pelo pensa-
mento divergente. Busca também reconhecer visualmente os elementos estru-
turais da linguagem plástica, relacionando-os entre si para descobrir, na 
singularidade de cada composição, não só os elementos formais, mas o conte-
údo por eles revelados.  

Observa-se que a autora ressalta que o aluno deve chegar a compreen-

der a leitura visual como tradutora da visão de mundo de cada leitor, uma vez 

que o repertório individual também será incluso neste processo de tradução, 

sintonizado com a particularidade de visão do autor, desde o lado estético, per-

passando pelos valores emitidos pela imagem, bem como refletindo sobre a cul-

tura na qual está inserida a criança. 

Segundo Buoro (1996) este processo ativo de educação/aprendizagem 

em Artes dialoga com as diferentes linhas teóricas que discutem a Arte como 

linguagem, constituída de um sistema de signo e articulada por uma sintaxe 
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própria e estudos sobre os mecanismos da percepção, da imaginação criadora, 

da visualidade. Na perspectiva da autora, esse processo de conhecimento pres-

supõe o desenvolvimento de capacidades de abstração da mente, tais como: 

“identificar, selecionar, classificar, analisar, sintetizar e generalizar” (BUORO, 

1996, p. 20), tais habilidades são necessidade intelectual existente na própria 

organização humana. 

Conceituar Arte não é tarefa fácil. No entanto, aquele que realiza ou a estuda 
sempre tem dela uma concepção, mesmo que inconsciente. Portanto, enten-
dendo Arte como produto do embate homem/mundo, consideramos que ela é 
vida e, por meio dela, o homem interpreta sua própria natureza, construindo 
formas ao mesmo tempo em que se descobre, inventa, figura e conhece. 

Sem dúvida, o trabalho de Buoro contribui para compreendermos a arte 

como área de conhecimento, ultrapassando uma concepção de ensino colocada 

na noção de que, na escola, arte é mero passatempo. Partindo desse pressuposto, 

as imagens que estão no dia a dia de todos devem servir de base para os profes-

sores buscarem no cotidiano a exploração das imagens, com o intuito de aper-

feiçoar as habilidades das crianças para a leitura e releitura de uma obra de arte. 

Considerações finais 

 Através desta pesquisa constatou-se que a criança já possui conheci-

mento prévio referente a leitura de imagem, uma vez que o cotidiano dela é bom-

bardeado com informações visuais. Portanto, há necessidade de preparar o indi-

víduo para ler as informações visuais de forma crítica desde criança, posto que 

essa preparação é fundamental para o desenvolvimento de cidadãos críticos e 

conscientes. A escola, sendo uma instituição sistemática, tem a responsabili-

dade de desenvolver tais habilidades. E a releitura de obras de arte deve ser uma 

prática constante nestas instituições, pois é um método que pode ser aplicado 

nas diversas áreas do conhecimento. Desse modo, os objetivos foram alcançados 

e ao longo do desenrolar a hipótese que norteou o estudo foi confirmada. 

Através desse método dinâmico da releitura da obra “A Primeira Missa 

no Brasil” de Maurício de Sousa, conseguimos fazer com que os alunos enten-

dessem as informações que o autor da obra original pretende transmitir ao ex-

pectador. Pois o intento era trabalhar a abstração, levar o aluno a pensar no pas-

sado e retratar a cultura dos índios e do europeu e o espaço onde aconteceu o 

encontro desses povos. Esse passado distante foi retratado por Victor Meirelles, 

na obra “A Primeira Missa no Brasil”, que através da releitura ampliou-se o uni-

verso cultural das crianças e também viabilizou a aquisição de seu conheci-

mento. 

Diante de tudo que foi apresentado, pode-se concluir que a releitura foi 

muito interessante porque despertou o interesse dos alunos pela arte e houve a 
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participação de todos. Percebeu-se também que quanto mais alimentado de ima-

gens da arte estiver o olhar, maior será a possibilidade de inferências, de critici-

dade e de sensibilidade nos demais relacionamentos da vida cotidiana. Em linhas 

gerais, é preciso tornar os alunos sensíveis e críticos e as releituras podem con-

tribuir para essa construção. 
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EDMODO: CONTRIBUIÇÕES DAS REDES SOCIAIS 

EDUCATIVAS NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 

Fabíola Rodrigues1 

Considerações Iniciais  

Este artigo é um recorte do meu Trabalho Final de Curso (TFC), da pós-

graduação latu sensu em Planejamento, Implementação e Gestão da Educação a 

Distância, pela Universidade Federal Fluminense.  Tem como objetivo um es-

tudo sobre as contribuições da plataforma Edmodo no ensino presencial. Ed-

modo é uma rede social educativa que visa dotar os alunos de competências ne-

cessárias para assegurar a sua independência. Além disso, apresenta recursos 

importantes que podem servir de apoio para o processo de aprendizagem. Por 

meio do desenvolvimento deste estudo, foi possível observar que a Plataforma 

Edmodo permite uma interação mais dinâmica entre alunos e professores, e dos 

alunos entre si; pode servir como extensão da sala de aula, pois os alunos podem 

continuar a pesquisa sobre determinado tema e compartilhar com os professores 

e demais colegas na plataforma; e os professores podem iniciar discussões, solu-

cionar dúvidas, disponibilizar material, entre outras diversas possibilidades que 

a plataforma oferece. Para tratar da questão das novas tecnologias na educação 

foi usado como apoio principal Moran e Vanessa Umberlina, e no tocante da 

aprendizagem colaborativa Behens, Pallof e Pratt.  

Introdução 

Constatar a presença da tecnologia no dia a dia de nossa vida não é ta-

refa complexa, basta olhar algumas máquinas e equipamentos que nos cercam. 

Diante dessa realidade, Leite, Pocho, Aguiar e Sampaio (2009, p.9) afirmam que 

a tecnologia deve estar também nas escolas. Assim como a tecnologia para uso 

do homem expande suas capacidades, a presença dela na sala de aula amplia seus 

horizontes e seu alcance em direção à realidade. Para que os alunos interajam 

 
1 Mestra em Letras Neolatina pela UFRJ, especialista em Planejamento, Implementação e Gestão da 
Educação a Distância pela UFF e atua professora de Língua Portuguesa, na Prefeitura Municipal do 
Rio de Janeiro. 
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pedagogicamente com ela, de modo crítico e criativo – o que irá contribuir para 

a formação de cidadãos mais atuantes na sociedade tecnológica em que vivemos 

–, torna-se necessário que os professores conheçam e saibam utilizar educacio-

nalmente as tecnologias disponíveis. 

O avanço tecnológico das últimas décadas garantiu novas formas de uso 

das tecnologias para a propagação e produção de informações, interações e co-

municação em tempo real, ou seja, no momento que falo acontece. Surgem assim 

as novas tecnologias de informação e comunicação, entre elas, a televisão como 

percussora e, mais atualmente as redes digitais. 

A necessidade de expressar sentimentos e opiniões e de registrar experiências 
e direitos nos acompanha desde tempos remotos. A base da tecnologia de in-
teligência é imaterial, ou seja, ela não existe como máquina, mas como lingua-
gem. Para que essa linguagem pudesse ser utilizada em diferentes tempos e 
espaços, foram desenvolvidos inúmeros processos e produtos. Assim, os novos 
meios de comunicação (mídias, derivado do inglês, mass media ou, em portu-
guês, meios de comunicação de massa) ampliam o acesso a notícias e informa-
ções para todas as pessoas. (KENSKI, 2005, p. 27). 

Kenski (2007) afirma que as tecnologias são tão antigas quanto a espé-

cie humana. Desde o início dos tempos, o domínio de determinados tipos de tec-

nologias, assim como o domínio de certos tipos de informações, distinguem os 

seres humanos. Tecnologia é poder. Nessa perspectiva, a escola representa na 

sociedade moderna o espaço de formação não apenas das gerações jovens, mas 

de todas as pessoas. Em um momento caracterizado por mudanças velozes, as 

pessoas procuram na educação escolar a garantia de formação que lhes possibi-

lite o domínio de conhecimentos e melhor qualidade de vida. 

A tecnologia integrada à educação trouxe grandes atributos à sociedade 

contemporânea, pois permitiu o aparecimento de uma modalidade de ensino 

chamada de Educação a Distância (EaD). Este movimento de levar a educação a 

pontos longínquos transformou realidades antes inimagináveis, por exemplo, a 

perspectiva de uma conclusão de graduação universitária, pois de acordo com 

Belloni (2006) trata-se de uma educação com as mídias, mas também para as 

mídias e por meio das mídias. 

Lapa (2012), diz que a Educação a Distância geralmente é caracterizada 

por aquilo que ela não é, isto é, em comparação à educação convencional da sala 

de aula chamada de presencial. Segundo García Aretio (1994), ela tem se carac-

terizado principalmente: 

• pela separação entre professor e aluno no espaço e/ou tempo; 

• pelo controle do aprendizado realizado mais intensamente pelo aluno do que pelo 

instrutor distante;  
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• pela comunicação entre alunos e professores, que é mediada por documentos im-

pressos ou alguma forma de tecnologia. 

A separação tempo-espaço, a princípio, é “superada” pela comunicação 

professor-aluno mediada por alguma tecnologia, por isso é tão importante com-

preender os padrões e tipos de comunicação permitidos nessa nova condição da 

EAD. Todo ato de ensino-aprendizagem, em princípio, é um ato de comunicação. 

A separação entre professores e alunos parte do parâmetro da prática educa-
tiva tradicional, mais conhecida, e onde domina a contiguidade e a simulta-
neidade. A partir deste princípio da distância física e temporal, hoje temos a 
educação presencial, a semipresencial (parte presencial/parte virtual ou a dis-
tância) e a educação a distância (ou virtual). (LAPA, 2012). 

Segundo Dias (2008), o propósito de aproximar a construção do conhe-

cimento escolar aos espaços de produção e aplicação profissional, suportado 

pela aprendizagem on-line, constitui o principal desafio para a concepção e de-

senvolvimento dos ambientes de educação em rede, já que não há software pe-

dagogicamente neutro. Portanto a integração da tecnologia conduz a diferentes 

tipologias e conteúdos de interação entre os membros da rede. 

A importância da interação da Educação a Distância é fundamental 

para que haja genuíno aprendizado do aluno. Segundo Maia e Mattar (2007, 

p.15), quanto maior é a interação entre os participantes de um processo de en-

sino e aprendizagem, menos a distância transacional, a qual, segundo os autores, 

não está ligada à distância física entre professor e aluno, ou mesmo entre os alu-

nos, mas sim às relações pedagógicas e psicológicas que se estabelecem na EaD. 

A manipulação das mídias permite ampliar o diálogo entre alunos e professores 

e, em consequência, diminuir a distância no ambiente virtual, gerando um senso 

de comunidade. 

Kenski (2007) afirma ainda que a gestão de mídias em educação _ seja 

presencial ou a distância _ envolve uma variedade de reflexões e tomada de de-

cisões que orientam o projeto a ser realizado. Articulado ao planejamento peda-

gógico, deve-se criar um plano para a definição e administração das mídias que 

serão utilizadas. Quanto maior for a articulação entre o plano de mídias e o pla-

nejamento pedagógico, melhor será a fluidez para o desenvolvimento da pro-

posta. 
Segundo Belloni (2008), muitos estudos têm mostrado a importância 

crescente das mídias na criação dos mundos sociais e culturais das crianças, 

onde ocorrem os processos de socialização. Para tal desenvolvimento, é sempre 

necessário que haja mediação dos adultos e das instituições educativas, tra-

zendo a tona, portanto, a importância dos professores para que ocorra uma cor-

reta perspectiva mídia-educação.  
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As relações das mídias e da educação permitiram ampliar as possibili-

dades de reinvenção do processo educacional, pois seria mais concreto organizar 

estes dois caminhos, ou seja, educar em um espaço proveniente das mídias. As-

sim, surgem os Ambientes Virtuais de Aprendizagem, e que de acordo com Leite 

et al. (2009, p.65) são programas de computador desenvolvidos para oferecer um 

ambiente de aprendizagem que possibilite a realização de atividades de ensino-

aprendizagem online, ou seja, a distância.  

Leite et al. (2009, p.66), ainda destacam que os AVAs devem possuir 

características pedagógicas e informáticas que possibilitem a realização de um 

processo de ensino-aprendizagem de qualidade. 

Segundo Palloff e Pratt (2002) os alunos bem sucedidos em ambientes 

virtuais on-line caracterizam-se como sendo sujeitos ativos, criativos e compro-

metidos com o processo de ensino e aprendizado. Tais requisitos nem sempre 

estão presentes nos alunos que participam dos cursos on-line, no entanto eles 

podem ser aprendidos. Para isso as autoras afirmam que é preciso não somente 

dominar a tecnologia, mas, sobretudo, compreender que a aprendizagem nestes 

ambientes se dá através da criação de uma comunidade de aprendizagem. Esta 

tendência já era apontada por Gates (1995, p.254):  

Uma das experiências educacionais mais importantes é a colaboração. Em al-
gumas das salas de aula mais criativas do mundo, os computadores e as redes 
de comunicação já estão começando a mudar a relação convencional dos estu-
dantes entre si e entre alunos e professores, ao facilitar o aprendizado colabo-
rativo (GATES, 1995, p.254).  

Palloff e Pratt (2002) ainda destacam a necessidade de o aluno assumir 

a responsabilidade pelo seu processo de aprendizagem desenvolvendo algumas 

funções como criação de saber, colaboração e gestão do processo. A possibili-

dade de interação virtual é potencializada com as ferramentas oferecidas, e esta 

interação entre os alunos e tutores/professores é fortalecida à medida que um 

bom ambiente de aprendizagem é bem explorado.  

Dessa forma, para construir o saber por meio de um Ambiente Virtual 

de Aprendizagem em prol da construção do conhecimento por meio da colabo-

ração, o aluno precisa agir com o pensamento crítico, analítico e investigativo. 

Quanto à colaboração, espera-se que os alunos trabalhem em conjunto, e esse 

pode ser um papel importante juntamente com o grupo, onde discussões pode-

rão ser conduzidas acerca de um tema e não necessariamente apropriados da 

presença física.  

Entretanto, não é suficiente introduzir na escola os mais modernos 

meios de ensino para obter um efeito modernizador do processo formativo, e em 

particular, do processo de ensino-aprendizagem. É necessário modificar a forma 

de ensinar os procedimentos que os estudantes podem utilizar para aprender, 
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os conteúdos que se estudam, as habilidades que se devem desenvolver e, por-

tando, os efeitos que pretendemos obter na formação dos educandos. Sendo as-

sim, as ferramentas tecnológicas vêm beneficiando a educação em todos os seus 

campos de estudo, e a plataforma interativa e colaborativa é a maior prova que 

o mundo tecnológico dispõe de vários elementos que consolidam a comunicação 

entre todos os envolvidos nesta engrenagem chamada aprendizagem. 

Belloni e Gomes (2008) afirmam ainda que "a interação entre pares e 

com adultos, em situações favoráveis e inovadoras de aprendizagem, e com uso 

pedagógico apropriado das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), 

pode levar as crianças a desenvolverem comportamentos colaborativos e autô-

nomos de aprendizagem, benéficos para seu desenvolvimento intelectual e só-

cio-afetivo." A partir desta afirmação, extraída do artigo “Infância, mídias e 

aprendizagem: autodidaxia e colaboração”, esta pesquisa mira ao estudo biblio-

gráfico e analítico sobre os Ambientes Virtuais e Mídias Educacionais, tendo 

como corpus a Plataforma “Edmodo”. 

O ambiente de aprendizagem “Edmodo” é uma rede social educativa 

para professores, alunos, administradores e pais, utilizada como plataforma de 

ensino virtual, visando dotar os alunos de competências necessárias para asse-

gurar a sua independência. É uma plataforma que contribui para a interação e 

para a colaboração interalunos por meio de conversas em que o principal obje-

tivo é a discussão e solução de dúvidas de sala de aula. Como o professor também 

está incluído nesse grupo pode, portanto, iniciar discussões, solucionar dúvidas 

e incentivar os alunos a estudarem.       

A plataforma Edmodo está baseada na Web 2.0, e tem como finalidade 

permitir a comunicação entre professores e alunos. Robalo (2013) afirma que 

esta é uma rede social baseada no microblog criado especificamente para o uso 

da formação de professores que oferecem um espaço privado no qual se pode 

compartilhar mensagens, arquivos e links, ferramentas sociais (blogs, fotogra-

fias, vídeos entre outros), um calendário de aulas e sugerir tarefas e atividade 

administrativas. Neste aspecto, torna-se importante ressaltar que existem ou-

tras redes sociais que desempenham funções semelhantes ao Edmodo e que es-

tão disponíveis para acesso e consultas, como por exemplo, a plataforma “Passei 

Direto”, direcionada para o Ensino Superior. 

De acordo com Silveira (2009), "a Internet e suas diversas plataformas, 

incluindo as redes sociais, são uma realidade social. Estão presentes no cotidi-

ano de diversas sociedades e tendem a ser o principal meio de comunicação me-

diada". Com isso, as formas de ensinar também mudam, e as redes sociais edu-

cativas surgem com a função de facilitar a comunicação entre alunos, professores 

e pais, além de possuírem ferramentas que auxiliam na elaboração de tarefas na 
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própria plataforma e, assim, constroem o saber através de um Ambiente Virtual 

de Comunicação. 

Esta plataforma baseia-se em um modelo de aprendizagem colabora-

tiva, o que busca utilizar as mídias sociais como ferramenta de gerenciamento 

do ensino e aprendizagem de seus participantes, criando um ambiente de ensino 

personalizado para cada classe de usuário. Nesta perspectiva, Pallof e Pratt 

(2002), em “Estimulando a aprendizagem colaborativa”, afirmam que “quando 

os alunos trabalham em conjunto, isto é, colaborativamente, produzem um co-

nhecimento mais profundo e, ao mesmo tempo, deixam de ser independentes 

para se tornarem interdependentes”.  Sendo assim, estender o espaço físico de 

uma sala de aula, para um ambiente virtual, torna essa interação mais dinâmica, 

auxilia na instrumentalização teórica e oportuniza uma prática reflexiva, enri-

quecendo o conteúdo e ampliando sensibilidades através de vários recursos mi-

diáticos, ou seja, a escola deve adaptar-se à cultura do aluno e isso inclui a cul-

tura das redes. 

Tecnologias e educação 

A tecnologia está cada vez mais presente na vida de todos. Usa-se a in-

ternet para se comunicar com diversas pessoas em diversas partes do mundo, 

para fazer compras, acessar ao banco, o cartão de crédito, pesquisar sobre qual-

quer tema digitando apenas uma palavra, buscar empregos, dentre outros. Pode-

se ainda usar as novas tecnologias off-line para criação e armazenamento de ar-

quivos, leitura de livros, para fazer fotos, vídeos e uma infinidade de outras pos-

sibilidades.   

Essa tecnologia não se faz presente apenas na vida de um determinado 

grupo de pessoas, mas de todos. Pessoas de todas as idades, classes sociais, sexo 

e níveis de instrução têm acesso, em tempo quase que integral, às novas tecno-

logias, principalmente as tecnologias móveis. De simples smarthphone é possí-

vel acessar ao mundo através da internet, e assim se comunicar, pesquisar, inte-

ragir e estudar de qualquer lugar. É possível ter tudo na palma da mão, com um 

simples toque. E por que não é assim com a Educação? por que não utilizar essa 

tecnologia também a favor da educação? 

Hoje é possível encontrar diversos cursos a distância: cursos de gradu-

ação, pós-graduação, cursos livres de diversos assuntos, cursos de idiomas, for-

mação continuada para professores, preparatórios para concursos e até algumas 

disciplinas, de faculdades presencias, a distância. Com o crescimento e a evolu-

ção da internet, e o fácil acesso à mesma, os cursos a distância também cresce-

ram. Mas quando se trata do Ensino Presencial, essa tecnologia fica de lado.  
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Muitas escolas e/ou professores até utilizam slides, vídeos on-line, etc. 

para uma “aula-diferente”, mas continua sendo uma aula expositiva, onde o pro-

fessor é detentor de todo o conhecimento e está ali para transmitir e o aluno para 

“receber” o conhecimento, e depois fazer uma prova onde o seu “aprendizado” 

será avaliado. Claro que este assunto daria um outro TFC e não cabe ser discu-

tido agora, mas é importante ressaltar que é preciso que a escola se adapte à 

cultura do aluno.  

Vanessa Umberlina em “Redes sociais: aliadas ou vilãs da educação”, 

afirma que, apesar de atualmente resolvermos cada vez mais problemas a distân-

cia com o uso da internet, existe, ainda, uma certa resistência quando se trata da 

Educação. De acordo com o texto, o aluno, que é um nativo digital, vê na escola 

um ambiente distante da sua realidade. Além disso, a escola deve adaptar-se à 

cultura do aluno e isso inclui acultura das redes sociais e com isso o professor 

pode usá-las para complementar as suas atividades didáticas. Ou seja, apesar de 

praticamente tudo poder ser resolvido a distância e estar relacionado a essa cul-

tura, as escolas ainda resistem e remontam ao século XIV. 

Segundo Tori (apud UMBERLINA, 2014, p.3): 

[...] a Escola deve se adaptar à cultura à qual seu aluno pertença. Portanto é 
imprescindível que incorpore a cultura das redes sociais, da interatividade, da 
permeabilidade virtual-real, das comunidades colaborativas, cultura essa que 
já é, ou está se tornando, realidade em praticamente todas as camadas sociais. 

Neste caso, as redes sociais educacionais servem de apoio no processo 

de ensino-aprendizagem, pois o aluno pode interagir, como de costume, com os 

colegas, professores, etc. através dessas redes e se tornarem protagonistas do 

aprendizado e não apenas um mero receptor.  

Segundo Moran (2000, p. 30), em “Novas tecnologias e mediação peda-

gógica”: 

As tecnologias digitais móveis provocam mudanças profundas na educação 
presencial e a distância. Na presencial, desenraizam o conceito de ensino-
aprendizagem localizado e temporizado. Podemos aprender desde vários lu-
gares, ao mesmo tempo, on-line, off-line, juntos e separados 

Nesse sentido, não basta dar uma aula expositiva usando a internet, ou 

data-show. O uso das novas tecnologias na educação tem que ter o aluno como 

protagonista dessa aprendizagem. Ele precisa participar, pesquisar, produzir, 

falar, discutir. E as redes sociais educativas, em especial a Edmodo, corpus da 

presente pesquisa, oferece essa possibilidade, pois além de o aluno poder ser 

protagonista da aprendizagem, amplia o relacionamento tanto com o professor, 

quanto com os colegas. Neste ambiente é possível também uma maior troca com 

o outro, ou seja, uma maior interação, uma produção em conjunto e colaboração. 

Segundo Moran (2000, p. 29) “Aprendemos pelo prazer, porque gostamos de um 
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assunto, de uma mídia, de uma pessoa. O jogo, o ambiente agradável, o estimulo 

positivo podem facilitar a aprendizagem”  

 Kelly da Silva (apud UMBERLINA, 2014, p.5), destaca diversos pontos 

positivos no uso das redes sociais no processo de aprendizagem:  

Na minha opinião, os professores, ao se darem conta do potencial pedagógico 
das redes sociais, perceberão que suas aulas irão além dos muros da escola, 
ampliando o que é aprendido em sala de aula, principalmente, quando com-
preenderem o potencial que elas proporcionam, como a troca de ideias, a cons-
trução de conhecimento e, principalmente, a ampliação das relações sociais. 
[...] 

Diante da minha experiência como educadora, os professores terão outros ga-
nhos também, como superar a si próprio em relação à resistência ao uso da 
tecnologia na escola, à falta de motivação e comprometimento com o seu papel 
de educador. O aluno terá uma aprendizagem significativa dentro do seu con-
texto de vida, afinal, eles poderão ter sua aprendizagem enriquecida, mediada 
pelas tecnologias digitais, através de uma aprendizagem colaborativa. Dentro 
desse contexto, eu entendo que o processo de construção do conhecimento, 
através do uso pedagógico das redes sociais, sugere que o aluno amplie seu 
interesse na escola, favorecendo a continuidade de seus estudos, na vida e ao 
longo dela.  Outro fator que ressalto é a relação entre professor e aluno, que 
pode estreitar-se de forma positiva, num curto espaço de tempo, devido a in-
tensidade e à frequência de uso. Reforço, também, que as redes sociais, quando 
mediadas, se tornam importantes e auxiliam tanto o aluno quanto o professor 
na construção de novos conhecimentos.  

Essa ideia é corroborada por Palloff e Pratt, que afirmam que os alunos 

bem sucedidos em ambientes on-line caracterizam-se como sendo sujeitos ati-

vos, criativos e comprometidos com o processo de ensino e aprendizado.   

Edmodo  

A plataforma Edmodo é bastante parecida com outras redes sociais, 

como, por exemplo, o Facebook, por isso o uso torna-se bastante simples, prin-

cipalmente para os alunos. O aluno pode fazer o seu registro em www.ed-

modo.com como estudante e começar a interagir imediatamente com os profes-

sores e outros estudantes.  Como nas demais redes sociais, o Edmodo também 

permite a criação de grupos, comunidades, fóruns, etc. e é então que o estudante 

irá interagir com os demais. Dependendo da disciplina, uma discussão iniciada 

em sala de aula pode ter continuidade nos fóruns, por exemplo, que podem gerar 

discussões muito interessantes e, principalmente, a contribuição dos alunos 

com novas fontes, como links de textos, vídeos, etc. Além disso, com as tarefas, 

questionários e enquetes, o tema da aula pode ser ampliado e essas ferramentas 

podem ser utilizadas pelo professor também como uma avaliação.  

Principais ferramentas da plataforma Edmodo para o professor e suas 

funcionalidades.  

http://www.edmodo.com/
http://www.edmodo.com/
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*A “Anotação” é a página onde os professores podem disponibilizar 

links, comentários e que pode ser utilizada como Fóru , já que o estudante pode 

comentar e interagir com o professor e com outros estudantes, além de contri-

buir compartilhando links de documentos, vídeos etc.   

*A “Tarefa” permite que o professor envie para os estudantes tarefas 

extraclasse. Essas tarefas podem ser enviadas e corrigidas por meio da plata-

forma, além de ser possível a atribuição de notas. 

*O “Quiz” permite que o professor crie atividades com perguntas aos 

alunos. O quis apresenta quatro opções de respostas e pode ser múltipla escolha, 

verdadeiro ou falso, resposta curta e complete a lacuna. Para o “quiz” também é 

possível atribuir uma pontuação.  

*A “Enquete” permite que o professor faça uma pesquisa de opinião 

com os alunos. Não é possível atribuir notas, a sua funcionalidade é importante 

para decisões em grupo, como definição de representantes de turma, questões 

referentes a projetos pedagógicos etc.  

*No “Calendário” é onde aparecem todas as tarefas propostas pelos 

professores e a data de entrega.  

*O “Alerta” permite que o professor inclua pequenos textos com até 140 

caracteres.  

*Na “Biblioteca” é onde o professor pode disponibilizar material com-

plementar, por meio de referências eletrônicas. O Edmodo está integrado a al-

guns serviços de web 2.0, como Slide Share, You tube, Scribd, Google Docs, en-

tre outros. Ademais, o estudante pode criar o seu próprio acervo pessoal e 

compartilhar com o grupo. 

*Os “Marcadores” têm a função de direcionar mensagens, tarefas, entre 

outros, para determinado grupo ou pessoa.  

*O “Schedule” permite que o professor programe o envio de tarefas, 

quiz, enquetes etc.  

 

O Edmodo, como as demais redes sociais, também possui “grupos” e 

“comunidades”. Além disso, permite a conexão do  professor com outros profes-

sores, os quais podem vir a fazer parte a sua rede. E então infinitas atividades 

podem ser realizadas e associadas ao Edmodo: uma apresentação em slides feita 

pelos alunos, que, ao final, pode entrar na biblioteca do professor para ser com-

partilhada; e um trabalho em conjunto, o qual pode ser compartilhado com os 

demais por meio do Google Docs, por exemplo, e disponibilizado na biblioteca do 

professor.  

Outra ferramenta que praticamente todos os alunos têm em mãos é uma 

filmadora. Com o celular, é possível fazer diversos vídeos e compartilhar no You 

Tube. Um debate sobre determinado tema, uma apresentação de trabalhos, uma 
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encenação e outras atividades diversificadas realizadas na escola podem ser fil-

madas, compartilhadas no You Tube e, posteriormente, disponibilizadas na bi-

blioteca do professor para os demais alunos na plataforma Edmodo. E os pró-

prios alunos podem filmar, editar e postar. Segundo Behrens (2013, p. 82) :  

Os alunos passam a ser descobridores, transformadores e produtores do co-
nhecimento. A qualidade e a relevância da produção dependem também dos 
talentos individuais dos alunos que passam a ser considerados portadores de 
inteligências múltiplas. Inteligências que vão além das lingüísticas e do raci-
ocínio matemático que a escola vem oferecendo. Como parceiros, professores 
e alunos desencadeiam um processo de aprendizagem cooperativa para buscar 
a produção do conhecimento.” 

Cada um tem uma habilidade e juntos são capazes de criar, produzir e 

construir excelentes trabalhos e conhecimento. Desta maneira eles se tornam 

protagonistas do processo de aprendizagem, além de facilitar a aprendizagem 

horizontal, que é a aprendizagem dos alunos entre si. 

Segundo Palloff e Pratt, “quando os alunos trabalham em conjunto, isto é, co-
laborativamente, produzem um conhecimento mais profundo e, ao mesmo 
tempo, deixam de ser independentes para se tornarem interdependentes”. 
Destacam também a necessidade de o aluno assumir a responsabilidade pelo 
seu processo de aprendizagem desenvolvendo algumas funções como criação 
de saber, colaboração e gestão do processo. A possibilidade de interação vir-
tual é potencializada com as ferramentas oferecidas, e esta interação entre os 
alunos e tutores/professores é fortalecida à medida que um bom ambiente de 
aprendizagem é bem explorado.  

Segundo Maria Cândida Moraes (apud BEHRENS, 2013, p.84) a apren-

dizagem colaborativa reconhece:  

Que sujeito e objeto são organismos vivos, ativos, abertos, em constante inter-
câmbio com o meio ambiente, mediante processos interativos indissociáveis e 
modificadores das relações sujeito-objeto e sujeito-sujeito, a partir dos quais 
um modifica o outro, e os sujeitos se modificam entre si. É uma proposta soci-
ocultural, ao compreender que o “ser”se constrói na relação, que o conheci-
mento é produzido na interação com o mundo físico social , a partir do contato 
com o indivíduo com a sua realidade, com os outros, incluindo aqui sua di-
mensão social, dialógica, inerente à própria construção do pensamento.  

Neste contexto, o papel do professor como orientador / mediador é fun-

damental, ajudando o educando a escolher as informações mais importantes; 

motivar, incentivar, estimular; organizar grupos, atividades de pesquisa, entre 

outros. Segundo Moran:  

Aprender exige envolver-se, pesquisar, ir atrás, produzir novas sínteses, é 
fruto de descobertas. O modelo de passar conteúdo e cobrar devolução é in-
suficiente. Com tanta informação disponível, o importante para o educador é 
encontrar a ponte motivadora para que o aluno desperte e saia do estado pas-
sivo, de espectador. Aprender hoje é buscar, comparar, pesquisar, produzir, 
comunicar. Só a aprendizagem viva e motivadora ajuda a progredir.  
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Palloff e Pratt (apud MASSET0, 2013, p. 145), destacam a atuação do 

professor como incentivador dos alunos, para que sejam responsáveis por seu 

processo de aprendizagem, incentivador das atividades de interação entre os 

alunos e incentivador da reflexão e do pensamento crítico como atitudes de me-

diação e dedicação à aprendizagem destes. 

No processo de aprendizagem on-line, os participantes aprendem não 

apenas sobre a matéria da aula, mas também sobre o processo de aprendizagem 

e sobre si mesmos. Os participantes estão conectados ao professor por meio de 

um computador, neste caso, através da Plataforma Edmodo. Desenvolvem, en-

tão, relacionamentos entre si, com a tecnologia, com o hardware, com o software 

e com o próprio processo.  

A Plataforma Edmodo serve como uma extensão da sala de aula e ofe-

rece todo o suporte ao professor e aos estudantes, para que essas habilidades 

sejam desenvolvidas e o processo de aprendizagem se torne algo mais dinâmico, 

prazeroso e o aluno se torne, como foi mencionado diversas vezes, protagonista 

do seu próprio aprendizado.   

Considerações finais 

A plataforma Edmodo, como foi possível observar, é uma rede social 

educativa que integra professores-alunos, alunos-alunos, por meio da internet. 

Como em outras redes sociais, é possível a criação de grupos, compartilhamento 

de imagens, vídeos e arquivos, a criação de fóruns, de enquetes, dentre outras 

possibilidades, as quais permitem uma maior interação entre os participantes. 

Com essas diversas ferramentas é possível ter a plataforma Edmodo como uma 

extensão da sala de aula, onde os alunos irão interagir mais com os professores 

e com os próprios colegas, poderão pesquisar sobre o tema das aulas, participar 

mais, falar, discutir, produzir em conjunto, compartilhar com os outros suas 

descobertas e, assim, tornarem-se protagonistas do próprio aprendizado e não 

apenas receptores, além de ampliarem o relacionamento com o professor e com 

outros estudantes. 

Segundo Vanessa Umberlina “as redes sociais, quando mediadas, se tor-

nam importantes e auxiliam tanto o aluno quanto o professor na construção de 

novos conhecimentos”. Essa ideia é corroborada por Palloff e Pratt que afirmam 

que o aluno bem sucedido no ambiente virtual, torna-se mais ativo, criativo e 

comprometido com o processo de ensino-aprendizagem.  

Como foi possível observar no presente estudo, a Plataforma Edmodo 

contribui para que o estudante se torne mais ativo, participativo, comprome-

tido, criativo e, assim, protagonista do seu próprio aprendizado. Ademais, o Ed-

modo proporciona uma maior interação entre os alunos e professores por meio 
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de conversas através das ferramentas oferecidas pela plataforma. Os alunos po-

dem dar continuidade ao tema estudado em sala de aula, pesquisando mais sobre 

ele e compartilhando suas descobertas e ideias com o grupo; os professores po-

dem compartilhar material, realizar enquetes, criar fóruns, tirar dúvidas, entre 

outras diversas possibilidades, como foi possível observar ao longo deste traba-

lho.  Tudo isso contribui para que o aluno se torne independente. Dessa maneira, 

os alunos aprendem não apenas sobre o tema estudado em sala de aula, mas tam-

bém sobre o processo de aprendizagem e sobre si mesmos.  
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Introdução 

 A formação docente, bem como, as práticas pedagógicas, são preocupa-

ções constantes no meio educacional, pela necessidade de constante transfor-

mação da educação brasileira, pela preocupação na qualificação da formação dos 

professores. A compreensão dessas relações são fundamentais para o desenvol-

vimento do processo de ensino e aprendizagem e da transformação da educação.  

É por meio da atividade educacional que o indivíduo estabelece relações 

e explora o mundo ao seu redor, em atividade de mediação, onde ele possa inte-

ragir e intervir nos mais variados ambientes de ensino e aprendizagem utili-

zando sempre a formação como forma de desenvolver uma linguagem apropriada 

para uma mudança e que possa ultrapassar as barreiras da educação, da integra-

ção e da interação, esse último, sendo um importante recurso de utilização entre 

os meios, professor e aluno. 

 Essa interação entre professor aluno faz parte de uma produção inte-

lectual consciente, a partir dos apontamentos e pensamentos oriundos dessa in-

tegração, uma afinidade entre professor e aluno, criando a autonomia de resul-

tados, criando efeitos de autodeterminação e de reflexão. 

 
1 Artigo produzido na disciplina de Formação e Práticas Docentes do Mestrado em Ensino de Hu-
manidades e Linguagens da Universidade Franciscana. 
2 Aluno do Mestrado Acadêmico em Ensino de Humanidades e Linguagens da Universidade Fran-
ciscana – UFN, Santa Maria – RS, bolsista PROSUC CAPES. Professor de História e de Ensino 
Religioso da rede pública estadual. E-mail: henriquecorrealopes@gmail.com 
3 Licenciada em Pedagogia. Mestre e doutora em Educação pela Universidade Federal de Santa 
Maria. Coordenadora do Curso de Pedagogia da Universidade Franciscana (UFN) e professora ad-
junta do mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens (UFN). E-mail: elianeagal-
vao1@gmail.com 
4 Orientador. Doutor em História, docente do curso de História e Mestrado em Ensino de Huma-
nidades e Linguagens - Universidade Franciscana - UFN, Santa Maria, RS. E-mail: 
lghenn@gmail.com 
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Devemos atentar ainda, para uma organização curricular que considere a gra-
dação das dificuldades conceituais, a necessária continuidade dos estudos 
para o aprofundamento das questões trabalhadas e a integração dos conteú-
dos como garantia de construção de um saber articulado, interdisciplinar. 
(FARIAS, 2009, p.117)  

 A reflexão cria dessa forma uma abordagem que poderá estar inserida 

em um novo contexto, o atendimento socioeducativo, privilegiando assim a ela-

boração e no desenvolvimento de práticas elaboradas e desenvolvidas com o es-

tudo, elencando referencias básicos como a discussão, o desenvolvimento de crí-

ticas e opiniões, na proposição de metodologias inovadoras. 

 Esses procedimentos pedagógicos desenvolvem-se primeiramente na 

formação inicial, em um ambiente educacional voltado para além de sua educa-

ção formal.  

1. O atendimento socioeducativo 

 Nesse caso, destaca-se o centro de atendimento socioeducativo, insti-

tuição que tem por finalidade executar o programa estadual de medidas socioe-

ducativas, e em parceria com a sociedade oportunizar aos adolescentes interna-

dos nesta instituição em cumprimento de medida socioeducativa, a reinserção 

social. 

 São ambientes onde se desenvolvem práticas e valores como o respeito, 

a responsabilidade e a ética, e se criam condições que podem abordar fenômenos 

a serem observados, interagidos e explorados de forma que esses meios possam 

ser avaliados constantemente de, mas sempre com um mesmo propósito, ou seja, 

a sua constante modificação, conforme as necessidades dos sujeitos, a partir de 

seus saberes.  

Todo saber implica um processo de aprendizagem e de formação; e, quanto 
mais desenvolvido, formalizado e sistematizado é um saber, como acontece 
com as ciências e os saberes contemporâneos, mais longo e complexo se torna 
o processo de aprendizagem, o qual, por sua vez, exige uma formalização e 
uma sistematização adequadas. (TARDIF, 2002, p.35) 

 Todavia, para que essa modificação ocorra, a formação docente tem que 

estar em constante construção, o professor deve ensinar e aprender, para profes-

sores e aprendizes avançarem ao longo do seu processo formativo. 

Processo formativo que aborda as práticas pedagógicas e as atividades 

extracurriculares executadas em uma escola da rede pública do Estado do Rio 

Grande do Sul, inserida em uma unidade do Centro de Atendimento Socioedu-

cativo (CASE) localizado no município de Santa Maria/RS. 

Esta escola inserida na unidade de atendimento socioeducativo, oferta 

o ensino em nível fundamental e médio, cumprindo as determinações que cons-

tam no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) que 
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determina o caráter pedagógico como efetivação da implementação política de 

atendimento socioeducativo, criando um espaço para que as unidades de aten-

dimento socioeducativo possam receber os adolescentes infratores e em débito 

com a lei, e proporcionar à eles uma formação continuada, humana e transfor-

madora. 

2 A formação docente 

 Podemos dizer que a mudança das práticas docentes está alinhada com 

a relação do reconhecimento do outro na assimetria de papéis em que quem en-

sina e quem aprende está em constante relação dialógica, através da crítica, da 

subjetividade do pensamento, dos valores conscientes e inconscientes na ativi-

dade pedagógica e do alcance de uma atividade epistemológica. 

 Atividade epistemológica que pode ter seus princípios baseados em 

uma cultura educacional constituída e estimulada por uma pedagogia multidis-

ciplinar ou interdisciplinar, a busca pela inovação, sustentada pelo aperfeiçoa-

mento e aprimoramento tanto do professor quanto da instituição de ensino que 

o forma. A formação está baseada na inovação, em princípios e práticas onde os 

professores possam acompanhar as exigências educacionais do momento, que 

possam acompanhar as novas tecnologias, que estejam em constante aprimora-

mento e que desempenhem ações, atitudes dinâmicas e práticas educacionais. 

É preciso se referir àquilo que configura a prática. Os processos educativos 
são suficientemente complexos para que não seja fácil reconhecer todos os fa-
tores que os definem. A estrutura da prática obedece a múltiplos determinan-
tes, tem sua justificação em parâmetros institucionais, organizativos, tradi-
ções metodológicas, possibilidades reais dos professores, dos meios e 
condições físicas existentes, etc. Mas a prática é algo fluído, fugidio, difícil de 
limitar com coordenadas simples e, além do mais, complexa, já que nela se 
expressam múltiplos fatores, ideias, valores, hábitos pedagógicos. (ZABALA, 
1998, p.17). 

 Ações educativa que podem ser, dependendo do contexto aos quais es-

tão sendo inseridas, assustadoras, difíceis de serem desenvolvidas, podem tam-

bém ser formadores, pois induz a desconstruções, são os desafios inerentes a 

ação educativa que transformam, que inovam e que podem ter um papel de sus-

tentação transformando a atividade docente em prazer que vai além da intenci-

onalidade de ensinar conteúdos prescritos. 

A atividade docente de que o discente não se separa é uma experiência alegre 
por natureza. É falso também tomar como inconciliáveis seriedade docente e 
alegria, como se a alegria fosse inimiga da rigorosidade. Pelo contrário, quanto 
mais metodicamente rigoroso me torno na minha busca e na minha docência, 
tanto mais alegre me sinto e esperançoso também. A alegria não chega apenas 
no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e apren-
der não podem dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. (FREIRE, 
2019, p.139) 
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Todavia, a importância de várias   metodologias e   técnicas são relevan-

tes para que as práticas educacionais inseridas no contexto educacional, possam 

estar também presentes nas comunidades seja onde a instituição está inserida, 

ou seja no local onde o aluno reside, aprimorando o relacionamento pessoal e 

profissional, um fortalecimento da interação entre os sujeitos participantes da 

educação, nesse caso, o professor e o aluno. 

 Professor e aluno, aprendem juntos a desenvolver suas habilidades cog-

nitivas, aumentando seu potencial de integração e de conexão, melhorando a sua 

relação interpessoal, reconhecendo o seu melhor e o melhor dos outros, sabendo 

assim além de falar, escutar. 

Antes de qualquer tentativa de discussão de técnicas de materiais, de métodos 
para uma aula dinâmica assim, é preciso, indispensável mesmo, que o profes-
sor se ache “repousado” no saber de que a pedra fundamental é a curiosidade 
do ser humano. É ela que me faz perguntar, conhecer, atuar, mais perguntar, 
re-conhe-cer. (FREIRE, 2019, p.84) 

 Dessa forma, busca-se restaurar os relacionamentos ao invés de sim-

plesmente concentrar-se na obrigação de ensinar e aprender, ampliando o diá-

logo com todos os envolvidos, reduzindo assim, o desenvolvimento de um sis-

tema convencional de educação, com foco em uma educação antiga, sem a 

pretensão de inovar, de promessas impossíveis e de docentes desmotivados e 

alunos desmotivados e desgastados por um sistema de memorização e repetição. 

A visão fragmentada levou os professores e os alunos a processos que se res-
tringem à reprodução do conhecimento. As metodologias utilizadas pelos do-
centes têm estado assentadas na reprodução, na cópia e na imitação. A ênfase 
do processo pedagógico recai no produto, no resultado, na memorização do 
conteúdo, restringindo-se em cumprir tarefas repetitivas que, muitas vezes, 
não apresentam sentido ou significado para quem as realiza. (BEHRENS, 
2013, p.23) 

 A formação docente baseia-se não somente em uma teoria, mas sim, em 

várias práticas, sendo estas, elaboradas em um sistema de múltiplas utilizações, 

garantindo acessibilidade, ensino, comunicação, a intencionalidade educativa 

com o planejamento, execução e avaliação, não somente no desenvolvimento do 

aluno, mas principalmente no docente. 

O docente, tem o papel formativo dentro de sua própria estrutura, 

tendo como compromisso o diálogo continuado com sua própria existência edu-

cacional. Essa existência educacional intervém na expressão, na comunicação e 

na gestão de uma compreensão teórica e prática da formação docente, a qual, no 

ambiente educacional será manifestado de forma inovadora, pedagógica-refle-

xiva, estimuladora e emancipatória, ultrapassando uma abordagem tradicional. 

A metodologia na abordagem tradicional caracteriza-se enfaticamente pelas 
aulas expositivas e pelas demonstrações que o professor realiza perante a 
classe. Na abordagem tradicional, a ênfase no ensinar não abriga 



EDUCAR práticas, reflexões e partilhas 

121 

necessariamente o aprender. Referendada por uma visão cartesiana, a meto-
dologia fundamenta-se em quatro pilares: escute, leia, decore e repita. A ex-
posição oral dos conteúdos feita pelo professor visa ao produto da aprendiza-
gem. (BEHRENS, 2013, P.43) 

 Essa abordagem está desconectada de forma efetiva com a apropriação 

do conhecimento pelos sujeitos, em sua forma plena, ou seja, teórica, prática, 

política e social, resultante de uma ação educativa fortalecida pelos saberes in-

dividuais, descontextualizados do social. 

3 As práticas educativas 

 As práticas educativas que ultrapassem essa abordagem cartesiana po-

dem promover a participação ativa do docente e dos alunos, estabelecendo ati-

vidades que reforçam o componente autônomo e curricular na aprendizagem e 

que podem facilitar através da interação e incentivo, o desenvolvimento dos con-

teúdos educacionais e do trabalho em equipe, a partir de uma prática reflexiva. 

 Uma prática reflexiva que possa contribuir para além da reinserção so-

cial desses adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, e que cor-

robora para a execução de uma educação inclusiva, ou seja, garantindo o acesso 

à educação a todas as pessoas sem distinção, igualando condições e oportunida-

des e primando pela garantia do ensino. 

Consideramos a inclusão como um paradigma possível, necessário e urgente, 
mediante a constatação da diversidade como elemento integrante da natureza 
humana. Porém, sua implantação esbarra a todo o momento em práticas que 
privilegiam a homogeneidade (ou seja, a semelhança como princípio constitu-
tivo). Quem difere desse conjunto “homogêneo” fatalmente cairá em exclusão 
educacional. Para que isso não aconteça, as práticas pedagógicas devem ser 
diversificadas, e isso depende em grande parte da capacidade do docente. (MI-
NETTO, 2008, p.35) 

Fundamentando não só a garantia a esses adolescentes de uma educa-

ção contínua, mas de maneira dinâmica, de igualdade e reduzindo a diferença 

entre os adolescentes internos em cumprimento de sua medida, dos demais que 

gozam de liberdade, e contribuindo assim para uma educação formativa. 

 Na prática reflexiva, o docente tem como ponto de partida um projeto 

educacional para a construção de sua metodologia de ensino e o desenvolvi-

mento de uma estrutura que pode contemplar adequadamente as competências 

a serem desenvolvidas pelos sujeitos aprendizes.  

 Competências que possam promover a participação ativa desses sujei-

tos para contribuir ao seu desenvolvimento integral e que não entre em con-

fronto com correntes pedagógicas ultrapassadas. 

O ensino põe em relação sujeitos distintos e com propósitos diferentes (a es-
cola, ensejar o ensino mediante determinados objetivos de aprendizagem; o 
aluno, aprender, o docente, garantir a aprendizagem deste a partir de sua ação 
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pedagógica) que precisam interagir para concretizarem suas intenções. Via de 
regra, este processo é recortado por certas resistências e conflitos, pois nem 
sempre o fim almejado é plenamente aceito por todos. (FARIAS, 2009, p.86) 

Essas correntes pedagógicas, como o próprio nome diz, são correntes 

que podem prender e arrastar o docente para uma educação tradicional e ainda 

presa ao passado, contudo, a educação e a aprendizagem não devem ser vistas 

como um mero produto, pronto e acabado, mas sim, algo que pode ser refeito ou 

estar em construção. 

 A prática docente em um ambiente socioeducativo, envolve o engaja-

mento com responsabilidade e do envolvimento do diálogo e da inovação, com 

uma consciência individual íntegra e educativa e que deve inicialmente estar 

voltada para o professor, podendo este, relacionar conhecimentos novos aos co-

nhecimentos já existentes, e dessa forma aprimorá-los, ampliando e reconfigu-

rando ideias que já existiam, facilitando assim a aquisição de conteúdos e de 

métodos de ensino.  

Cabe ao professor planejar modos de seduzir o aluno, de fazer com que ele 
atribua significado às aprendizagens que precisa (re)construir, que deseje 
aprender. É também papel dele despertar o interesse e manter a atenção do 
aluno. (SCHWARTZ, 2016, p.41) 

 A prática docente está fortemente ligada à sua formação teórica, sim, 

uma relação de abordagem processual, uma abordagem de compreensão, cons-

trução e elaboração, mas que no decorrer de sua formação passa de um ambiente 

construído para um ambiente em construção, no caso da educação socioeduca-

tiva, voltada a um conteúdo integrador e social. 

O conteúdo (...) é confundido, algumas vezes, com matéria, assunto, tema, 
passando-se a tratá-lo apenas como um elemento empírico, algo que se toca, 
se acumula, se mede, que se dá e se recebe e que pode/deve ser comprovado/co-
brado/exigido se, de fato, houve transmissão e aquisição. Essa é uma visão sim-
plificadora de conteúdo que não considera os fatores relacionais, sociais, afe-
tivos, incluídos nos processos de ensino e de aprendizagem. A visão complexa 
de conteúdos considera como inseparáveis o poder fazer, o saber fazer e o que-
rer fazer. (SCHWARTZ, 2016, p.118) 

 Todavia,  para a construção ou criação de novos conteúdos, são neces-

sárias novas práticas que envolvam o seu cotidiano, ou seja, a sua realidade, aulas 

que tenham como utilização mais efetiva, o prévio conhecimento do aluno, a 

educação em ambientes de alta tecnologia, em ambientes em que essa mesma 

tecnologia ainda não se faz presente, salas de aula invertidas, salas de aula com 

alunos de necessidades especiais, entre outros tantos fatos e fatores que possam 

influenciar na construção dessas novas práticas. 

 Novas práticas que ocorrem e transcorrem com os sujeitos aprendendo, 

compreendendo e sabendo o que está sendo aprendido, uma prática inovadora, 

que contemple as necessidades e exigências do aluno e que renove a capacidade 
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inventiva, pesquisadora e criativa do docente inserido em uma unidade de aten-

dimento socioeducativo. 

O professor inserido em uma instituição de atendimento socioeducativo, não 
poderá trabalhar com novas tecnologias e plataformas virtuais de ensino, tra-
balhará em um ambiente fechado que apresentará para ele as dificuldades per-
tinentes a um ambiente prisional, colocando algumas vezes em questiona-
mento sua função de educador. (LOPES, 2021, p.294) 

 Capacidade que possa contextualizar, problematizar, interagir e reali-

zar uma prática pedagógica que identifique e reconheça o aluno e o próprio do-

cente como exemplo da necessidade e do desenvolvimento de práticas que mo-

bilizem a criatividade e o pensamento crítico de ambos. 

Considerações finais 

 A prática pedagógica em um ambiente socioeducativo, deve ser desen-

volvida pelo docente como uma possibilidade de propor metodologias que aten-

dam aos adolescentes com atos infracionais, que sofrem por vezes com a desi-

gualdade social e cultural, que são instáveis emocionalmente, imprevisíveis em 

suas ações e que muitas vezes, a educação não é uma de suas prioridades. 

Dessa forma, a prática docente estará voltada para a inclusão, para uma 

educação inclusiva que tenha condições de além de levar o conhecimento e a 

educação aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, servir 

como objeto de integração, de interação ampliando as questões emocionais e 

pessoais, contribuindo para um ambiente acolhedor e tranquilo. 

A inclusão não pode ser considerada apenas uma linguagem, mas deve 

tornar-se algo concreto, real e efetivo. A ideia fundamental de educar, mas com 

o intuito de socializar e humanizar, incorpora nesse processo o reconhecimento 

de que a educação pode aumentar a participação de professores, estudantes e a 

sociedade, na restruturação de práticas sociais e culturais, na possibilidade de 

inclusão e do comprometimento de valores. 

A inclusão compreende a importância e a compreensão das dificuldades 

de natureza educacional para atender as demandas que surgem perante as difi-

culdades políticas, sociais e culturais e no reconhecimento do desafio do do-

cente, do ponto de vista pedagógico de definir uma prática que atenda a adoles-

centes em internação em uma unidade de atendimento socioeducativo e suas 

realidades vivenciadas. 

Realidades que desafiam o cotidiano do educando, mas que, manifes-

tam sua inquietude e transformam-se em instrumentos que reconhecem o co-

nhecimento prévio desses adolescentes, o meio aos quais eles vivem, suas reali-

dades, seus relatos que podem funcionar como interlocutores de uma ação 

reflexiva crítica, contribuindo para uma reconstrução social. 
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 Portanto, a formação e a prática docente estão inseridas em um con-

texto evolutivo e transformador único, histórico para a humanidade, mas sobre-

tudo, para a produção, elaboração e execução de um sistema de formação e de 

educação, voltado para todos os sujeitos que participam desse processo educa-

tivo, social e de humanização. 

 Humanização que destaca o humano, o social, promovendo as mais va-

riadas qualidades das relações pessoais, estabelecendo os vínculos necessários 

para o processo de adaptação, conhecimento e desenvolvimento de práticas edu-

cacionais e de formação, fundamentais para o respeito, a atenção, a civilidade, a 

igualdade e nesse contexto, a ressocialização. 

Referências bibliográficas 

BEHRENS, M. A. O paradigma emergente e a prática pedagógica. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Vozes, 2013. 

FARIAS, M. S. F. Didática e docência: aprendendo a profissão. Brasília: Liber Livro, 
2009. 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia. 59. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2019. 

LOPES, H. C. As práticas pedagógicas no contexto da socioeducação. In: 
DICKMANN, Ivanio. Unidos pela educação. Veranópolis: Diálogo Freiriano, 2021. 
p.287-296. 

MINETTO, M. F. Currículo na educação inclusiva: entendendo esse desafio. 2.ed. 
Curitiba: Ibpex, 2008. 

SCHWARTZ, S. Inquietudes pedagógicas da prática docente. Rio de Janeiro: Vozes, 
2016. 

TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 3. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 
2002. 

ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

 



125 

EDUCAÇÃO VOLTADA AOS DIREITOS 

HUMANOS:  

UMA REFLEXÃO A RESPEITO DE CIDADANIA 

Jailson Avelino de Araujo1 

Introdução e justificativa 

 A ideia desta pesquisa surgiu a partir de discussões que ocorreram du-

rante as aulas presenciais do curso de especialização em docência na Educação 

Profissional. Ao ser abordado a questão da aprovação de alunos que estavam 

indo para o ensino médio sem o conhecimento básico da língua portuguesa ou 

matemática, nos chamou a atenção porque também interfere na formação dos 

alunos, a ausência de conteúdos e discussões que problematizem as noções bá-

sicas de cidadania. 

Com efeito, poucas vezes se conversa dentro ou fora das salas de aula, 

sobre os direitos e deveres das pessoas, tanto entre alunos e professores como 

equipe pedagógica ou gestores. Não temos o hábito de abordar essa temática. 

 Nesse contexto, o trabalho iniciou-se com um estudo teórico seguido 

de pesquisas acerca do processo de surgimento e desenvolvimento da cidadania 

no mundo e no Brasil. 

 Em seguida foi tomada a decisão de qual abordagem metodológica ado-

tar, em uma perspectiva de apresentar aos alunos, além de um histórico das con-

quistas, relacionar a temática com fatos e notícias observadas nos dias de hoje.  

 Como a maioria de nossos alunos tinha pouco conhecimento a respeito 

do assunto, foram levados a participar de um estudo sobre o tema para refletirem 

acerca do exercício da cidadania.  

 
1 com 15 anos de experiência em sala de aula como Professor de ensino fundamental, trabalho atual-
mente com a Educação de Jovens e Adultos e possuo as seguintes formações; Graduação em Análise 
e Desenvolvimento de Sistemas, Concluída em (2011-UNOPAR), Licenciatura Plena em Pedagogia, 
Concluída em (2015-FUNESO) e Bacharel em Teologia Livre Concluída em (2015-FTN). Seguindo 
com Pós-Graduação em Educação em Direitos Humanos e Diversidades, Concluída em (2014-
UFAL) e Especialização em Docência na Educação Profissional, Concluída em (2018-IFAL).Gmail 
– jailsonaraujo796@gmail.com 
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 Pensar a cidadania partindo do conceito de cidadão, o que é entendido 

por Paulo Freire como; "indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um 

Estado”, (FREIRE 1993, P.45), deixou-os inquietos porque nada sabiam comen-

tar acerca de um assunto que poucas vezes é discutido nas salas de aulas. Se-

gundo Dalmo Dallari;  

A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade 
de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não tem 
cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de deci-
sões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo social (DAL-
LARI, 1998. p.14). 

Foi nesse contexto que levamos aos nossos estudantes, algumas leituras 

pré-selecionadas, vídeo e relatos de experiências para abordarmos o tema e pro-

porcionar aos mesmos a oportunidade de adquirir novos conhecimentos. 

Cidadania: Reconhecimento dos direitos das pessoas 

 O grande marco referente aos direitos das pessoas começou a surgir na 

Inglaterra, França e Estados Unidos durante os séculos XVII e XVIII a partir das 

experiências revolucionárias que teve como bases legais, os direitos dos cida-

dãos em que, aos poucos foram se incorporando em vários estados nacionais ao 

longo dos séculos XIX e XX, vistos atualmente no conceito de cidadania.  

 T.H. Marshall, define cidadania a partir de três agrupamento de direi-

tos que foram desenvolvidos ao longo da história da Inglaterra. 

 O primeiro foi o direito civil e aborda a questão do direito à vida, a li-

berdade de expressão, a inviolabilidade da propriedade e a igualdade perante a 

lei. De acordo com o autor, esses são os direitos individuais e surgiram em mea-

dos do século XVII e XVIII. No século XIX a luta foi por direitos políticos o que 

se refere ao direito de votar e ser votado, assim como, a possibilidade da livre 

escolha de filiar-se em uma organização político partidária. Durante o século 

XX, os direitos sociais, que incluem a educação, o trabalho, a saúde e a seguri-

dade, deram grande sentido à vida do cidadão. Com efeito, os direitos avançaram 

no período subsequente. Ao menos em status, os ingleses adquiriram os direitos 

civis no século XVIII, os direitos políticos no século XIX e no século XX os so-

ciais (MARSHALL, 1967, p. 66).  

 Por outro lado, conforme o ideal de cidadania dava sinais de avanço nos 

princípios de igualdade e liberdade, encontrava dificuldades em algumas dou-

trinas ideológicas o que é próprio de regimes autocrático que se apega a indivi-

dualidade alegando como valores da coletividade. 

 Diante do problema a ser enfrentado, o maior desafio da cidadania mo-

derna está no equilíbrio que deve existir entre a inviolabilidade das garantias do 
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direito, a estabilidade econômica e a política da coletividade, que ficou marcado 

pela convergência que houve entre os direitos civis, políticos e sociais. 

Os avanços da cidadania no Brasil. 

 As revoluções que ocorreram nos EUA e na Europa na segunda metade 

do século XVIII influenciaram no processo de independência da América Latina. 

 No Brasil, por conta de alguns descontentamentos que ocorreram nos 

setores da sociedade, fomentou-se várias revoltas em alguns estados do país 

(Minas Gerais, Bahia e Pernambuco) com anseios de independência que esboça-

vam certo patriotismo, neste cenário emergiram as conjurações de 1789 e 1798 e 

a revolução de 1817 que, ao mostrar sua identidade sociopolítica homogênea, re-

sultou no processo de Independência (CARVALHO, 2002). 

 A década de 1820 foi fundamental por ter dado passos importantes di-

recionados aos direitos civis, políticos e sociais por meio da primeira Constitui-

ção do Brasil que foi outorgada em 1824 e que estabelecia as liberdades funda-

mentais do cidadão.  

 Entre 1822 e 1881 apesar de haver escravidão, começa a ocorrer o voto 

indireto, que passou a ser direto, após o pleito ter passado por uma reforma. Po-

rém, com os analfabetos não podendo votar, o que durou até 1945. 

 Em 1945, com o fim do Estado Novo, venceu as eleições Eurico Gaspar 

Dutra (1946-1950), apoiado por Getúlio Vargas, que se tornaria senador e, na 

sequência, emplacaria mais um mandato presidencial, entre 1951 e 1954, para o 

qual seria eleito nas urnas (CARVALHO, 2002:87-126).  

 Como uma primeira experiência democrática a “Era varga” ficou mar-

cado devido os avanços dos direitos sociais que expandiu as garantias dos direi-

tos políticos e civis entre os anos de 1946 a 1964. Apesar de seu autoritarismo, 

entre 1930 e 1945, Vargas consolidou as bases da legislação trabalhista e previ-

denciária. 

 Durante o segundo governo de Vargas conflitos voltaram a preocupar a 

vida do cidadão no Brasil devido a duras críticas da oposição que resultou no 

suicídio de Vargas, sendo Juscelino Kubitscheck o seu sucessor que incluiu al-

gumas mudanças como a capital do Brasil que passou a ser Brasília.  

 Em 1964 a experiência democrática começa a perder espaço por conta 

do governo de um regime ditatorial que atacava os direitos civis e políticos atra-

vés das práticas de censura, tortura e exílio.   

 Na esteira do crescimento econômico ocorrido durante a primeira dé-

cada, consolidou-se a unificação da previdência social (INPS), a criação do 

Fundo de Assistência Rural (Funrural) e a incorporação das domésticas e autô-

nomos ao regime de previdência social. Para compensar a perda da estabilidade 
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no emprego, foi criado o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CAR-

VALHO, 2002:157-173).   

 A oposição a esse regime enfrentava a repressão da ditadura civil-mili-

tar através da arte (música, teatro, cinema) e de atividades intelectuais a exem-

plo do Pasquim (1969-1991) que ficou conhecido como um do mais importante 

manifesto da época, seguido da Guerrilha do Araguaia que entraram para a his-

tória. 

 Na década de 80 a busca pelos direitos civis volta a ser motivo de ma-

nifesto através das organizações sociais feita pelos grupos das minorias (femi-

nistas, movimento negro, LGBT, indígenas) juntos com as entidades (OAB, ABI, 

CNBB). O pluripartidarismo e o movimento das “diretas já” contribuíram para 

que os direitos políticos também fossem retomados por meio de uma cidadania 

mais participativa. 

 Em 1985 as cobranças por uma cidadania plena por parte da sociedade 

civil ficaram cada vez mais organizada no que resultou na criação da constitui-

ção de 1988, conhecida como “constituição cidadã”, marco este, que fez com que 

todos os cidadãos pudessem votar pela primeira vez para eleger um presidente 

por meio de uma eleição direta.  

 Outros acontecimentos que ocorreram, como o impeachment de FCM 

(1990-1992), o plano real de FHC (1995-2002), o plano de governo do Lula 

(2003-2010) que em termo de educação foi o período quando muitos jovens ca-

rentes entraram nas universidades e o mandato de Dilma Rousseff (2011-2016), 

eleita em 2011 como a primeira mulher presidente do Brasil a qual sofreu o se-

gundo impeachment. Com relação aos direitos civis, políticos e sociais, foram nos 

governos de 2002 a 2010, que a prática do exercício da cidadania obteve um 

grande avanço. 

Cidadania: Um estudo realizado dentro da escola. 

 Realizamos uma pesquisa-ação com o segundo seguimento da Educa-

ção de Jovens e Adultos (EJA) do turno vespertino em encontros semanais de 

duração de 50 minutos. Nosso estudo discutiu, em primeiro lugar, o que signi-

fica “ser cidadão”. Já no segundo momento, abordamos os conceitos de cidadania 

e discutimos sobre direitos e deveres. Em nossas intervenções os alunos deve-

riam compreender a evolução histórica da cidadania e relacionar as conquistas 

alcançadas ao longo do tempo com os elementos que conseguem perceber no seu 

dia a dia.  

 Para tanto, inicialmente realizamos uma roda de conversa na sala de 

aula, quando foi apresentado o que seria lido, assistido e debatido nas próximas 

semanas. Ainda nesse primeiro encontro propomos como desafio para os 
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educandos que falassem sobre o que eles entendiam por cidadania, respondendo, 

especificamente, a questão “o que é ser cidadão?” 

Sobre esse assunto, apresentamos fragmentos do texto de Jaime Pinsky 

(2003). Em um exemplo, a autor define que: 

ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante 
a lei: é em resumo, ter direitos civis. É também participar do destino da socie-
dade, votar, ser votado, ter direitos políticos. Os direitos civis e políticos não 
asseguram a democracia sem os direitos sociais, aqueles que garantem a par-
ticipação do indivíduo na riqueza coletiva: o direito a educação, ao trabalho, 
ao salário justo, a saúde, a uma velhice tranquila. Exercer a cidadania é ter 
direitos civis, políticos e sociais. (PINSKY, 2003. p.15) 

 Dando continuidade aos trabalhos apresentamos dois vídeos, sendo 

que o primeiro foi uma entrevista (https://www.youtube.com/watch 

?v=IGH1ddJ1EEU) com homens e mulheres sendo questionados e opinando 

acerca do que é ser cidadão e o exercício da cidadania. O segundo vídeo foi um 

documentário (https://www.youtube.com/watch?v=CEVRgunN6s0) sobre fa-

mílias que vivem em um lixão, o que demonstra um grande desprezo com a dig-

nidade das pessoas, ferindo os direitos fundamentais e indispensáveis a vida de 

qualquer cidadão. Posteriormente, apresentamos a reportagem de O Globo, com 

a leitura e discussão de trechos de um artigo (https://extra.globo.com/tv-e-la-

zer/vai-dar-certo/exercer-cidadania-afinal-do-que-estamos-falando11958.html) 

cujo conteúdo compara o exercício da cidadania com a rotina do nosso cotidi-

ano. Apresentamos e repercutimos com os alunos as ideias de Manzine Covre, 

que considera “só existir cidadania se houver a prática da reivindicação, da apro-

priação de espaços, da pugna para fazer valer os direitos do cidadão” (CO-

VRE,1993. Pag.10). Nossa intenção com estas fontes foi, além de servir de bases 

para estudos, contribuírem também para que as aulas se tornassem mais atrati-

vas, interativas, participativas e proveitosas.  

 Após a problematização dos temas trabalhados, por meio de citações 

de reportagens, vídeos e da leitura de trechos selecionados de um artigo acadê-

mico, as atividades realizadas durante os momentos presenciais e encontros fi-

cou claro que o uso desses recursos ajudou aos alunos desenvolverem uma visão 

crítica sobre o tema, tanto para entenderem qual é o papel do cidadão, como 

passaram a questionar porque não se investe em um ensino que seja voltado a 

trabalhar essa temática que é também fundamental para o mercado de trabalho. 

 Para compreender melhor o assunto e continuar com o desenvolvi-

mento do projeto, organizamos a atividade chamada “formação cidadã”, em que 

houve a participação de todos os discentes que se encarregaram de identificar 

em qual da classificação proposta por José Murilo de Carvalho eles considera-

vam se encontrar. Segundo o autor, a respeito do “ser cidadão”, existem três 

https://www.youtube.com/watch?v=IGH1ddJ1EEU
https://www.youtube.com/watch?v=IGH1ddJ1EEU
https://www.youtube.com/watch?v=CEVRgunN6s0
https://extra.globo.com/tv-e-lazer/vai-dar-certo/exercer-cidadania-afinal-do-que-estamos-falando-411958.html
https://extra.globo.com/tv-e-lazer/vai-dar-certo/exercer-cidadania-afinal-do-que-estamos-falando-411958.html
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categorias de cidadão, a saber: o cidadão pleno, o incompleto e o não cidadão 

(CARVALHO, 2002, pag. 9). 

A proposta da dinâmica foi dividir os discentes da sala em três equipes, 

de acordo com a categoria que escolheram ou mais se identificaram, conforme a 

definição de Carvalho. Depois de formados os grupos foi atribuído aos mesmos 

a tarefa de comentar e justificar oralmente ou por escrito, quais os motivos que 

levaram os membros de cada equipe a escolher a sua categoria. 

 Na conclusão desta atividade fomentamos nova discussão sobre os des-

casos e o desrespeito a cidadania que os discentes observam no seu dia a dia, 

como a falta de saneamento básico, acesso a saúde e educação etc. Por último, 

destacamos também como esses problemas são mais graves para as minorias so-

ciais e para os mais pobres (FREIRE,1994, pag.154).  

Análise e resultados alcançados 

 Abordar os conteúdos relacionados à temática da cidadania e dos direi-

tos e deveres do cidadão, é um assunto que não tem despertado tanto o interesse 

de estudantes da EJA, principalmente entre aqueles que tem pouca escolaridade. 

Seja nas escolas, nos trabalhos, em suas casas ou nas comunidades, de 

acordo com os resultados adquiridos, o que percebemos foi que na realidade não 

há um incentivo por parte do gestor da escola para que esses assuntos sejam 

trabalhados nas salas de aula. Talvez seja por conta de que, como o conteúdo 

não faz parte do currículo da escola, existem diretores, coordenadores e até pro-

fessores que não se consideram obrigados a apresentar para seus alunos temas 

relacionados a cidadania. 

 Com efeito, consideramos necessário que a população tenha um conhe-

cimento a respeito de cidadania. Pois as pessoas não sabem o que se deve fazer 

como por exemplo; quando se depara com a falta de água que ocorre durante 5 

dias, seja no bairro, ou na sua residência, é preocupante porque, para a maioria 

desses alunos, quando o assunto é sobre seus direitos e deveres, pouco sabe ou 

nada têm a dizer. 

 Nosso objetivo foi ter uma aula diferente e dinâmica, que teve por fina-

lidade provocar um momento de diálogo e reflexão sobre os tipos de cidadania 

que existem e, principalmente, qual deve ser o papel de cada um no local em que 

reside. 

De acordo com a jornalista Jael Coaracy, no trecho do artigo apresen-

tado aos alunos, a prática e o exercício da cidadania são ações que devem ser 

praticadas rotineiramente no cotidiano de cada um.  

 No artigo, que começa com a pergunta; o que você entende quando al-

guém fala em exercer a cidadania? e segue dizendo que, devido à luta por direitos 
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que não estão sendo respeitados, a ideia que se tem, é a de que o exercício da 

cidadania exige muito trabalho. É mais fácil se queixar dos políticos, culpar a 

má qualidade dos serviços prestados à população e seguir encapsulado na pró-

pria individualidade. Aceita-se o inaceitável porque denunciar e exigir seus di-

reitos demanda uma atitude (COARACY, jael, extra. Globo, 30/04/08). 

 Ao sustentar o que foi dito por T. A. Marshall sobre a distinção da di-

mensão a respeito de cidadania, José Murilo de Carvalho ressalta que:  

tornou-se costume desdobrar a cidadania em direitos civis, políticos e sociais 
[…].Direitos civis são os direitos fundamentais a vida, a liberdade, a igualdade 
perante a lei. Direitos políticos se refere a participação do cidadão no governo 
da sociedade. Seu exercício é limitado a parcela da população e consiste na 
capacidade de fazer demonstrações política, de organizar partidos, de votar, 
de ser votado […]. Os direitos políticos tem como instituição principal os par-
tidos políticos e um parlamento livre e representativo […]. Direitos sociais ga-
rantem a participação na riqueza coletiva. Eles incluem direito a educação ao 
trabalho, ao salário justo, a saúde, a aposentadoria. (CARVALHO, 2002, p. 9 
-10) 

 Após essa leitura, os alunos foram levados a debaterem sobre o con-

texto de cada uma dessas dimensões, como a primeira que fala dos direitos indi-

viduais das pessoas. A intenção aqui foi levá-los a ler, discutir e a refletir no sen-

tido de que não basta apenas ter vida, mas, vivê-la com dignidade onde as 

pessoas independente de gênero, raça, religião, idade, classe social, deficiência 

física, entre outros, possam ter no mínimo um lar e um trabalho para poder so-

breviver com a família, possa também ter a livre manifestação de pensamento, 

de escolha pela sua religião, de poder se locomover com mais segurança, de po-

der construir a sua casa, porém, dentro dos limites da legalidade e o de ser tra-

tado pela justiça por igualdade. 

 Quanto a segunda dimensão, que se refere aos direitos políticos, que é 

onde realmente entra a questão da democracia que se exerce de duas formas; a 

de participação e representação, sendo que a ideia foi também levá-los a discu-

tirem sobre esse outro exercício de cidadania que é o que envolve o direito de 

voar, sem ter que vender ou trocar o seu voto, o de se filiar em algum partido 

político por ter se simpatizado  pelas ideias do partido, o de participar de ple-

biscitos, referendos e de iniciativas populares que é onde realmente a população 

se faz presente, o de poder candidatar-se na esperança de que um dia não haja 

espaço para o nepotismo e o de ser eleito, o que garante a participação do cida-

dão no governo da sociedade (Carvalho, 2002, pag. 9).  

 E finalmente sobre a terceira dimensão que trata dos direitos sociais, 

conhecido como direitos coletivos que inclui o direito a educação, a saúde, ao 

trabalho, ao salário justo, a aposentadoria (Carvalho,2002, pag.10), o que deve 

ser ofertado pelos estados ou municípios através de políticas públicas, enten-

dida por (Muller e Sureal 2004, p.11) como o “estado em ação”, que é o caso do 



EDUCAR práticas, reflexões e partilhas 

132 

acesso ao direito a educação, sendo que, o que se percebe nas escolas públicas é 

que se investe mais em quantidade de alunos, do que na qualidade do ensino.  

 Seguindo com as discussões, diferentes questões foram apontadas e 

identificadas por nossos alunos. Por exemplo, sobre o direito ao trabalho, refle-

tiram sobre os milhões de desempregados no país conforme é divulgado pelos 

noticiários, com muitas famílias vivendo no mercado informal, impondo aos tra-

balhadores uma condição de instabilidade e vulnerabilidade permanente.  

 Em relação ao salário justo, quando começamos a conversar falando da 

realidade de hoje, como é o caso dos que atuam nos três poderes do Estado e que 

recebem um super salários sem contar com os benefícios que eles ainda têm di-

reito, a atitude dos alunos foi de indignação. E por fim, conversamos também 

sobre o benefício da previdência que pelo regime atual para poder se aposentar 

hoje, o homem deve ter no mínimo sessenta anos de idade e trinta e cindo de 

contribuição e a mulher cinquenta e cinco de idade com trinta de contribuição, 

se caso a atual reforma da previdência seja aprovada pelo Congresso Nacional 

para o cidadão poder receber o benefício terá de trabalhar até os sessenta e cinco 

anos se homem e sessenta e dois para as mulheres. Ou seja, se for aprovada mui-

tos trabalhadores correrão o risco de se quer alcançar esse direito, pois a maioria 

da população pobre do país não atinge essa idade.  

Embora esses temas, no começo da pesquisa, não tenham despertado a 

atenção dos alunos, ao longo das aulas o resultado foi muito positivo, conforme 

os próprios alunos nos relataram em suas experiências.  

Considerações finais 

 Nosso trabalho teve a duração aproximada de três meses e foi realizado 

por meio de encontros presenciais que aconteciam no Centro Educacional Mu-

nicipal Luiz de Amorim Leão com a periodicidade de uma vez por semana. A 

todo momento discutimos sobre a temática da cidadania e dos direitos e deveres 

do cidadão. Assunto tão importante para a população embora pouco falado prin-

cipalmente nas escolas. Para abordar o tema foi necessária uma pesquisa histó-

rica com o desenvolvimento dos principais conceitos e, ao mesmo tempo, acom-

panhar as transformações que ocorrem hodiernamente. Para tanto foi 

indispensável o estudo de grandes pensadores como FREIRE (1993-1994), DAL-

LARI (1998), MARSHALL (1967), CARVALHO (2002), (PINSKY, 2003), (CO-

VRE,1993) acompanhado dos recursos tecnológicos o que ajudou a compreender 

melhor o conceito de cidadania. Consideramos que o tema deveria ser traba-

lhado nas escolas com maior frequência e relevância no currículo de formação 

voltada para jovens e adultos, pois o mesmo é fundamental para a formação crí-

tica e emancipatória deste público.  
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 Por último, discutir sobre o exercício da cidadania, fazendo compara-

ções com a rotina do nosso cotidiano, foi o suficiente para levar os alunos a en-

tenderem que direitos não se compra, nem se vende e muito menos se adquire 

em troca de determinados favores, mas se conquista através da busca por me-

lhores condições de vida e da procura incessante por mais conhecimentos. 
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Introdução 

Buscamos, com este artigo, apresentar uma das temáticas discutidas no 
GEPCEP - Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Currículo nas Escolas Públicas. 

O grupo tem o objetivo de compreender como as novas políticas curriculares são 

implementadas e dinamizadas pelos professores das escolas públicas. Diante da 

chegada da BNCC e sua implementação, nossos encontros quinzenais nos pro-

piciaram estudos sobre as versões que antecederam a atual BNCC e suas reper-

cussões no meio educacional. Trata-se de analisar as repercussões da BNCC no 

trabalho do professor, identificando as possíveis transformações e permanências 

ocorridas em sua atividade profissional.  

A fundamentação versará sobre os contextos do processo de formula-

ção de uma política elaborados por Stephen Ball e Bowe (1992). Segundo os au-

tores, para a sua formulação existe um ciclo contínuo constituído por cinco con-

textos: da influência, da produção de texto, da prática, dos resultados e da 

estratégia política. No presente estudo, tomaremos como foco os três primeiros 

contextos. 
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tão, Supervisão Escolar e Orientação Educacional pela Universidade Veiga de Almeida – Uva – 
Campus Cabo Frio – RJ. Atua como professor efetivo na Rede Pública Municipal da Cidade de Cabo 
Frio – RJ. 
3 Doutora em Educação pela Universidade Católica de Petrópolis. Professora do PPGE e Coordena-
dora do curso de Pedagogia da Universidade Católica de Petrópolis. E-mail: cintia.chung@ucp.br. 
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Como locus da pesquisa, selecionamos professores de três municípios 

– Cabo Frio, Juiz de Fora e Petrópolis para realizar os estudos. A escolha dos 

campi de pesquisa de deu por ser o local onde os autores atuam na função do-

cente e pela proximidade na relação com as Secretaria de Educação. Trata-se de 

uma pesquisa de cunho qualitativo exploratória. Inicialmente será feita uma 

pesquisa bibliográfica, com levantamento de dados extraídos do site do Minis-

tério da Educação – conceito e finalidade da BNCC, os marcos históricos. Na 

segunda seção, apresentaremos as concepções e objetivos da BNCC e, por fim, a 

análise dos dados coletados pelo Google Forms. 

Da garantia do direito de aprendizagem aos dias atuais: a BNCC 

como materialização dessa proposta 

A homologação da BNCC em 2018 permitiu uma série de debates em 

torno do documento. Muitas discussões se posicionam a favor do mesmo e tan-

tas outras se basearam em críticas com fundamentações desde a sua elaboração 

até o conteúdo proposto. Nessa arena de debates, o presente trabalho se propõe 

a uma investigação sobre a apropriação do documento e sua efetiva articulação 

na prática escolar. 

Neste sentido, faz-se necessário retornar a base embrionária do docu-

mento, que se encontra na Constituição Federal (Brasil, 1988). A Carta Magna 

prevê em seu artigo no título VIII da ordem social, no capítulo III, específico da 

educação contido na seção I, artigo 210, uma base orientadora a todo território 

nacional. O documento, no Art. 210, afirma que “Serão fixados conteúdos míni-

mos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica co-

mum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais” (BRA-

SIL, 1988). 

Em análise ao supremo dispositivo legal como um ordenamento, per-

cebe-se a Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2018) sendo germinada. 

Neste sentido, em cumprimento à CF (Brasil, 1988), a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional - LDBN (1996) delimitou, de forma mais específica no ce-

nário educacional, a exigência da construção de uma base para o território bra-

sileiro. No artigo 26 da LDBN (Brasil, 1996), afirma-se que: 

Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino 
médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema 
de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exi-
gida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da eco-
nomia e dos educandos (BRASIL, 1996). 

Desse modo, a LDBN (1996) é construída de forma a reafirmar a neces-

sidade de se estruturar uma base nacional com intuito de nortear o currículo da 

Educação Básica. Neste documento, por meio desse artigo, pode-se observar que 
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a base proposta já anunciava a complementação do currículo, vislumbrando a 

adequação em relação às especificidades regionais associadas à sociedade e à 

cultura local, destacando a preocupação com a subjetividade de cada realidade. 

Em resposta à lei que regulamenta a Educação Brasileira desde 1996, são 

elaborados os Parâmetros Curriculares Nacionais PCNs (1997). Os documentos 

que compõem os PCNs foram publicados no ano de 1997, em um primeiro mo-

mento visando nortear o Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, apontando refe-

renciais para a elaboração dos currículos norteados pelo Custo Aluno Quali-

dade Inicial (CAQi)4. Os Documentos Norteadores para a Educação Infantil 

foram publicados em 1998 pelo Ministério da Educação (MEC), intitulado “Re-

ferencial Curricular Nacional para a Educação Infantil”, em três volumes. 

Para o ensino médio, os PCNEM (Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio) foram publicados no ano 2000 contendo oito volumes, 

sendo o primeiro dedicado à apresentação de todos os documentos de forma a 

anunciar os demais volumes em termos de seus conteúdos. 

Em 2010, sob a resolução número 4, promulgada em 13 de julho, defi-

nem-se as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica 

(DCNS). Esse documento apresenta como objetivo principal orientar o planeja-

mento curricular das escolas bem como dos sistemas de ensino brasileiro. Em 17 

de dezembro de 2010, a resolução de número 5, apresenta as Diretrizes Curricu-

lares Nacionais para a Educação Infantil. Já no ano seguinte, em 2011, a resolução 

número 7, de 14 de dezembro fixa as Diretrizes Curriculares para o Ensino Fun-

damental de nove anos. Dessa maneira, os anos de 2010 e 2012 destacam-se por 

serem um marco importante devido à apresentação desses documentos que, em 

seu conjunto, se denominaram "Novas Diretrizes Curriculares Nacionais". 

No ano de 2012 destaca-se o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa (PNAIC), sob a portaria número 867, visando contribuir para a questão 

curricular na fase de alfabetização. Sob a lei 13.005, de 25 de junho de 2014, re-

gulamenta-se o Plano Nacional de Educação, se configurando mais um marco 

importante que anima a necessidade de se elaborar uma base curricular. Neste 

sentido, o plano elaborado para a vigência de 10 anos apresenta 20 metas a serem 

cumpridas nesse prazo. Das metas propostas, quatro delas apontam para uma 

Base Curricular Comum. Ainda nesse ano, realiza-se a segunda Conferência Na-

cional para a Educação (CONAE) resultando em um documento contendo di-

versas reflexões importantes, dentre elas identificam-se proposições relevantes 

para o processo de mobilização para a elaboração da Base. 

 
4 O Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi) é um dispositivo desenvolvido pela Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação, que tem como objetivo mensurar o financiamento necessário (calculado 
por estudante) para a melhoria da qualidade da educação no Brasil. Disponível em: https://educa-
caointegral.org.br/experiencias/caqi-da-educacao-integral/. 
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Em 2015 iniciam-se os primeiros pensamentos sobre a organização de 

uma Base Nacional Comum Curricular e expressa o compromisso do Estado Bra-

sileiro com a promoção de uma educação integral voltada para o desenvolvi-

mento pleno de todos os estudantes, com respeito a diversidade presente em 

nosso país. Entendemos que é um documento valioso tanto para adequar ou 

construir seus currículos como para “reafirmar o compromisso de todos com a 

redução das desigualdades educacionais no Brasil e a promoção da equidade e 

da qualidade das aprendizagens dos estudantes brasileiros” (BRASIL, 2017, p. 

15). O documento oficial da BNCC foi promulgado em 2018 e já se encontra em 

processo de implementação nas escolas do país. 

O processo de discussão, elaboração e implementação de um novo cur-

rículo, assim como o desenvolvimento da prática docente e seu acompanha-

mento nas escolas, exige um estudo aprofundado sobre os novos significados e 

interpretações que pode gerar, tanto na área de quem o elabora, quanto de quem 

irá implementá-lo. Nesse sentido, pensar sobre o processo de educação a partir 

do currículo, sob a influência de múltiplas interpretações, numa sociedade per-

meada por contradições e diferentes anseios remete-nos aos estudos realizados 

pelos pesquisadores ingleses Stephen Ball e Richard Bowe, sobre a "abordagem 

do ciclo de políticas". Buscamos nos autores a fundamentação teórica para em-

basar a presente pesquisa. 

Segundo Mainardes (2006, p. 50), Ball e Bowe "propõem um ciclo con-

tínuo de políticas constituído por três contextos: o contexto da influência, o 

contexto da produção de texto e o contexto da prática". No contexto da influên-

cia, os grupos interessados pelo domínio de suas ideologias disputam a definição 

das finalidades sociais da educação, de como a educação deve acontecer nas es-

colas e qual a importância da educação para o momento político da época, naci-

onal ou internacional. O contexto da influência se associa ao contexto da pro-

dução de texto, porém não de forma manifesta. O primeiro carrega os interesses 

particulares e as doutrinas políticas, enquanto que o segundo está articulado à 

linguagem que interessa aos profissionais da educação que atuam nas escolas. 

Esses textos, sob a forma de documentos oficiais, representam a política. É o 

resultado de disputas e de acordos. Na maioria das vezes, apresentam contradi-

ções e pouca clareza nas suas informações. Nessa perspectiva, os textos chegam 

às escolas para serem implementados. Assim, no contexto da prática, o docu-

mento oficial está sujeito a interpretações e recriações, provocando transforma-

ções no texto original. Os professores, principais agentes que atuam no contexto 

da prática, são os responsáveis por recriar os textos oficiais com suas interpre-

tações, crenças, valores históricos e políticos. O que eles pensam e acreditam 

tem implicação direta no processo de implementação de uma política educacio-

nal.  
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A partir do exposto ao longo do texto que introduz a presente pesquisa, 

ressaltamos que, diante das emergentes transformações sociais e culturais e dos 

intensos avanços científicos e tecnológicos, a escola vem estabelecendo um con-

fronto com as atuais exigências das políticas educacionais, no caso específico 

desse estudo, com as políticas curriculares. Percebemos que estas reformas, do 

ponto de vista administrativo, são uma tentativa de reanimar e recuperar a cre-

dibilidade dos serviços oferecidos e dos profissionais que nela se inserem. Do 

ponto de vista institucional, a intensificação do compromisso de melhorar os 

processos de ensino e de aprendizagem. Nesse sentido, os professores se veem 

diante da responsabilidade de responder a esses anseios, de terem que modificar 

suas práticas, de se adaptarem a um novo contexto de trabalho. Como ressalta 

Morgado (2005, p. 92), “mais do que se limitar a dominar e transmitir as maté-

rias que lecciona, [...] pede-se ao professor que seja facilitador da aprendizagem, 

pedagogo eficaz, organizador do trabalho de grupo”. Entendemos que são essas 

novas responsabilidades que levam os docentes a pesquisar, a buscar novos co-

nhecimentos e estratégias diferenciadas para planejar, conduzir e gerenciar ino-

vações na área curricular. 

Após a análise dessa trajetória, a seção seguinte pretende apresentar a 

base, destacando sua estrutura, organização e objetivos, apontando o docu-

mento como um projeto finalizado, a caminho de sua efetivação. 

A BNCC: concepções e objetivos do documento 

Numa sociedade globalizada e capitalista como a nossa, onde forças in-

ternacionais dominam todos os setores, a educação não seria exceção, até por-

que os grandes empresários, preocupados com os avanços tecnológicos mundi-

ais sendo implantados, necessitam de uma mão de obra mais qualificada, mais 

tecnológica. E de onde virão esses profissionais se a Educação Básica no Brasil é 

tão fraca e distante da realidade contemporânea do mercado de trabalho? 

Chega então a BNCC, chancelada pelas grandes instituições internaci-

onais que demonstraram preocupação e a necessidade de investir em educação 

no Brasil, pois, cada vez mais, é necessária mão de obra especializada e, sem uma 

reformulação da educação brasileira, isso não seria possível. O Brasil, já signatá-

rio de vários acordos internacionais na área da educação, buscando, além de 

apoio financeiro, um alinhamento com os países mais desenvolvidos na área, 

passa a buscar a construção de um documento que atenda tanto aos empresários 

como à política neoliberal e aos educadores, talvez nessa ordem, mas de modo a 

englobar toda a educação básica de forma unificada por todo o Brasil. 

Desde 2016, a sociedade brasileira tem assistido ao encolhimento dos 

direitos sociais e o crescimento de um regime antidemocrático baseado nas 
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reformas trabalhista e administrativa influenciadas por grupos conservadores e 

empresariais, onde os direitos do trabalhador são constantemente vilipendia-

dos.  

Dentro desse cenário conturbado da democracia em nosso país, conso-

lida-se, em abril de 2017, a terceira e mais recente versão da Base Nacional Co-

mum Curricular (BNCC), sendo aprovada pelo Conselho Nacional de Educação 

(CNE) em dezembro do mesmo ano e homologada pelo Ministro da Educação. 

O documento, com objetivo de melhorar a qualidade do ensino, eviden-

cia mais questionamentos que soluções. A política curricular ora implantada tira 

autonomia das escolas à medida que as disposições do documento caracterizam 

uma padronização de objetos de aprendizagem, competências e habilidades para 

todo o território nacional. A falta de estrutura das escolas públicas acaba se tor-

nando um grande obstáculo para atingir as metas e objetivos propostos. A falta 

de capacitação do professor, a leitura pormenorizada do documento e a adapta-

ção dele para sua utilização nas escolas são um outro obstáculo. 

Segundo Neira (2018, p. 217), “o documento analisado dá vazão a um 

discurso alinhado com as teorias curriculares tradicionais”. Tais teorias curricu-

lares não correspondem aos estudos que se realizam para dar à política curricu-

lar nacional um cunho mais crítico e reflexivo. De acordo com Neira (2018), para 

facilitar o entendimento dessa reflexão: 

Para abarcar tantas frentes, o documento recupera a tipologia dos conteúdos 
proposta por Coll (1997) quando coloca as aprendizagens essenciais ou habi-
lidades a serviço do desenvolvimento de competências definidas “como a mo-
bilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práti-
cas cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas 
complexas da vida cotidiana” (BRASIL, 2017, p. 8).  

Nessa busca pela eficiência do ensino, o documento passa pela vertente 

tecnocrática de Tyler (1974), utilizando-se da definição que Perrenoud (1999) 

usou para competências. De acordo com Perrenoud, citado por Neira: 

[...] um especialista é competente porque simultaneamente: (a) domina, com 
muita rapidez e segurança, as situações mais comuns, por ter à sua disposição 
esquemas complexos que podem entrar imediata e automaticamente em ação, 
sem vacilação ou reflexão real; (b) é capaz de, com um esforço razoável de 
reflexão, coordenar e diferenciar rapidamente seus esquemas de ação e seus 
conhecimentos para enfrentar situações inéditas (2018, p. 17). 

A BNCC, referendada por Perrenoud, afirma que a elaboração de currí-

culos baseados em competências é uma “tendência” verificada nas reformas edu-

cacionais implementadas nos países desenvolvidos desde o século passado, e que 

o enfoque adotado é sempre o das avaliações internacionais, fato este que justi-

fica o Brasil orientar sua reforma educacional neste sentido. Como sempre, os 

organismos internacionais, preocupados com o desenvolvimento econômico de 

seus mercados, impõem ao país que quer fazer parte de seus grupos uma 
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permissiva intervenção nas questões educacionais do Estado sob pena de não 

conseguirem crédito internacional nem serem reconhecidos como uma demo-

cracia liberal e economicamente pujante. 

Ao indicar as aprendizagens essenciais para todos os alunos do ensino 

fundamental de um país continental como o Brasil, o documento mostra que tem 

intenção de definir o que é essencial para o outro saber. Mas, como pode ser isso 

quando temos um universo de situações que têm, cada uma delas, suas especifi-

cidades? A justificativa parte de uma igualdade educacional que, na realidade, 

não existe, pois, sem conhecer as características de cada criança, jovem e adulto 

de cada região do nosso país, fica difícil dizer o que é para ser ensinado, como 

deve ser ensinado, enfim, o que é essencial. 

Como recorte do trabalho neste momento, as definições de habilidades 

e competências, da forma como estão descritas na BNCC, são o ponto central 

para as próximas discussões. 

O documento apresenta as competências gerais por área e por compo-

nente curricular. Cada componente tem unidades temáticas específicas, objetos 

do conhecimento que segmentam as unidades temáticas e, por último, as habili-

dades decorrentes dos objetos de conhecimento. Essa divisão, aparentemente 

para otimizar as aprendizagens, provoca uma quebra na linha de desenvolvi-

mento do conhecimento a partir do momento em que já define o que será ensi-

nado e por quanto tempo. Cada tema (unidade temática) deveria ser escolhido 

de acordo com as necessidades de cada região ou Secretaria de Educação, ou, 

melhor ainda, de cada escola. Para além desse ponto está a atribuição de critérios 

para avaliar se o aluno aprendeu ou não dentro dos padrões da BNCC. Para isso 

trouxe de volta a taxionomia de Bloom, que hierarquizava os domínios cogni-

tivo, afetivo e psicomotor. O domínio cognitivo sendo representado pela com-

preensão, aplicação, análise, síntese e avaliação; o domínio afetivo pela recepção, 

resposta, valorização, organização e internalização de valores; o domínio psico-

motor sendo alinhado aos componentes que, em seu desenvolvimento, incluís-

sem o reconhecimento das habilidades físicas e psicológicas necessárias ao pleno 

desenvolvimento do todo. 

Pela conformação do documento percebe-se que a linha de pensamento 

adotada privilegia atingir objetivos instrumentais muito mais do que conceitu-

ais, demonstrando claramente que os componentes objetivam preencher os pos-

tos de trabalho do mercado atual com cidadãos que sejam adaptáveis ao sistema, 

principalmente nos níveis básicos e médios, em uma sociedade cada vez mais 

complexa, cujas ocupações estão cada vez mais ligadas à tecnologia e à manu-

tenção de um estado de equilíbrio, sem espaço para maiores contestações, sendo 

os cargos ocupados por sujeitos adaptados e adaptáveis, capazes de resolver os 
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problemas que surgirem. Tornar-nos-emos uma grande linha de produção, onde 

nosso aluno será o produto final dessa sociedade exclusiva e excludente. 

A BNCC retrocede política e pedagogicamente todo o caminhar crítico 

que as políticas educacionais fizeram no decorrer do século XX, ressuscitando 

princípios e pensamentos que trazem à racionalidade o discurso neoliberal. A 

opção por um currículo baseado em competências e habilidades definidas reduz 

as possibilidades pedagógicas do professor, influenciando na formação dos alu-

nos. Por tudo isso cabe a reflexão sobre como esse documento é introduzido na 

escola, ou pela via do amplo debate ou pela imposição do sistema educacional 

do qual faz parte. Para que esse documento seja introduzido na escola com os 

efeitos desejados, deve ser analisado e adaptado às necessidades específicas de 

cada escola, e serem traçadas as metas e objetivos em consonância com o docu-

mento. 

Dentro da escola o instrumento mais adequado e imprescindível é o 

Projeto Político Pedagógico da escola, o PPP. Documento criado com a intenção 

de registrar a filosofia de trabalho da escola, seus objetivos, metas e como al-

cançá-los, o PPP, necessariamente, deve ser revisitado pela equipe de assessora-

mento pedagógico e professores, anualmente, e, com a chegada da BNCC, mais 

do que nunca deve ser atualizado. 

Talvez a maior diferença entre a Base e o PPP seja, realmente, a gestão 

democrática. De acordo com Cândido e Gentilini:  

[...] se a escola deve organizar, de forma autônoma seu próprio projeto, isso 
implica que os profissionais envolvidos devem conhecer muito bem a reali-
dade e, a partir dela, estabelecer as diretrizes de trabalho, seguindo um projeto 
que seja ao mesmo tempo político e pedagógico. Mesmo assim, a questão da 
autonomia da escola ainda é objeto de discussões, na medida em que as escolas 
fazem parte de sistemas de ensino que são regidos por normas padronizadas 
(2017, p. 329). 

Na gestão democrática se afirma a autonomia da escola e sua condução, 

mas esse é um processo demorado para ser construído, criando uma identidade 

para a comunidade escolar, buscando resolver os desafios que se apresentam ao 

mesmo tempo em que se busca atingir as metas propostas para o trabalho edu-

cacional. 

Como trabalhar o conceito de autonomia sem ferir as instâncias mais 

altas do poder decisório da área educacional? A autonomia pedagógica também 

poderia ser usada, no caso da BNCC, como responsável por levar os poderes na-

cionais constituídos para diferentes localidades; isto é, mesmo diante de normas 

e leis válidas para todas as escolas, deverá sempre existir espaço para tomada de 

decisões em âmbito local, considerando as peculiaridades culturais ali existen-

tes. 
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É preciso achar o equilíbrio entre o sistema nacional, a BNCC, o regio-

nal, as secretarias de educação e o local – representado pelas escolas –, procu-

rando a conciliação entre todos, como afirmam Cândido e Gentilini: 

Dessa forma, a questão crucial da autonomia escolar está na capacidade de 
produzir seu próprio projeto, com função pedagógica, ou seja, nas dimensões 
que envolvem os processos de ensino e aprendizagem, mas também, com fun-
ção política, que abrange também a comunidade e a pluralidade cultural (2017, 
p. 330). 

A BNCC tem uma política de seleção de conteúdos curriculares pau-

tada em interesses de grandes grupos, principalmente os privados, onde a edu-

cação é vista como um objeto mercadológico, negociável, e o aluno, o resultado 

desse processo, o produto, que deve estar adequado às necessidades do mercado 

de trabalho contemporâneo. 

Dessa forma corremos o risco de homogeneizar um currículo de âmbito 

nacional que pode, talvez, não ser adequado para todas as localidades deste 

imenso Brasil, hierarquizando uns conhecimentos em detrimento de outros. A 

escola precisa de uma relativa autonomia na escolha desses conhecimentos, sem 

conflitar com os interesses de outras esferas de poder, sejam elas municipais ou 

estaduais; só assim se conseguirá evoluir na atualização dos currículos que serão 

baseados na BNCC. 

O conceito de competência contido na BNCC 

Como a palavra competência é polissêmica, isto é, tem diversos signifi-

cados, para justificar sua interpretação no documento buscou-se afirmação em 

uma tendência verificada em grande parte das reformas implantadas desde o fim 

do século passado, cujo enfoque eram as avaliações internacionais. Portanto, 

como o Brasil é signatário de vários acordos de cooperação internacional na área 

da Educação, e esses pactos obrigam os países a seguirem certos procedimentos 

e normas, a nossa reforma também seguiu a linha desenvolvida pelos países ca-

pitalistas que dominam o mundo neoliberal. Dessa forma, a educação e o mer-

cado de trabalho se interrelacionam, deixando claro a intervenção dos organis-

mos internacionais nas relações não só comerciais e trabalhistas entre os países 

como, também, nas relações educacionais, já que, para fazer parte dos seletos 

grupos, os países têm metas a atingir; e o Brasil é um deles, já estando bem atrás 

nos seus últimos resultados internacionais. 

Abrindo um pequeno parêntese neste trabalho, devemos lançar mão de 

uma discussão sobre sucesso e fracasso na escola e o significado de competência 

adquirida ou não. O sucesso escolar se baseia em um aluno que tem uma lingua-

gem escrita e falada compatível com aquela que a sociedade letrada utiliza, bem 

como possui habilidades matemáticas que garantam a plena utilização desses 
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conceitos na vida cotidiana, torne-se um sujeito emancipado, capaz de fazer suas 

próprias escolhas, que exerça a condição de autor de sua própria história, capaz 

de lutar por uma sociedade mais democrática e igualitária, distanciada daquela 

que historicamente esteve atrelada ao capitalismo, que impossibilitava o homem 

de refletir sobre sua própria condição, tornando-o alienado e negando-lhe a con-

dição de sujeito. 

Quem não se enquadrasse nos aspectos citados acima poderia ser iden-

tificado como um fracasso na escola, isto é, não adquiriu as “competências” ne-

cessárias para atingir o que se espera de um aluno que tenha sucesso na escola. 

Neste sentido a competência tem o significado de ser capaz, quer dizer, se al-

guém é muito capaz, significa que já aprendeu muitas coisas, e fez muitas ope-

rações mentais com vários temas e objetos. Só que essa fase ainda é mais intelec-

tual do que prática; essa mesma pessoa só se tornará competente quando ela for 

efetiva (eficiente e eficaz) em algo, ou seja, quando aplicar as suas capacidades 

em um contexto real e alcançar os resultados esperados. 

O primeiro grande passo é verificar se alguém tem capacidades para 

exercer o que é necessário, e, a partir disso, acompanhar essa pessoa até ela se 

tornar competente nos contextos nos quais precisa produzir com excelência. 

No sentido de ser capaz, vemos no nosso sistema público de ensino um 

grande fracasso ao tentar formar um educando. A Pedagogia das competências 

dá uma roupagem nova a um termo que sugere que o educando formar-se-á 

tendo as habilidades e competências necessárias para ser tudo que se espera de 

um aluno de sucesso na escola; mas como atingir essas metas tão ousadas? 

Voltando ao nosso assunto, a BNCC traz a reboque das suas competên-

cias as “aprendizagens essenciais”, frutos dos estudos da vertente tecnocrática 

de Tyler, que tem na preocupação com a eficiência do ensino suas raízes. Essas 

aprendizagens essenciais – não claramente citadas no documento, mas preten-

samente indicadas para todos os alunos do Ensino Fundamental de um país de 

dimensões continentais e características regionais díspares – defendem a ideia 

de “igualdade educacional”. 

Discutir igualdade educacional onde se discute o que são habilidades e 

competências necessárias ao educando de hoje, é o mesmo que discutir o que são 

aprendizagens essenciais num país que não é igualitário, e sim de um abismo 

social que mostra as desigualdades sociais que a escola pública ainda faz por 

reproduzir. 

Pode-se afirmar que a BNCC retrocede política e pedagogicamente de-

vido ao fato de ter ressuscitado princípios, taxionomias e tipologias utilizadas 

na segunda metade do século XX e que trazem a racionalidade técnica do dis-

curso neoliberal. A opção por um currículo baseado em competências e habili-

dades nos remete às teorias tradicionais, com um toque de teoria crítica, mas, 
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também, que quer ver-se como pós-crítica. Uma ambiguidade que não se pode 

aceitar num documento que se deve revelar inovador. Neste sentido o docu-

mento reduz as possibilidades pedagógicas do professor e faz eco na formação 

dos estudantes, trazendo uma racionalidade técnica característica do neolibera-

lismo que atua hoje no meio educacional. 

Metodologia da análise 

A metodologia utilizada na pesquisa é embasada pelo livro “Análise de 

Conteúdo”, de Laurence Bardin, onde podemos encontrar as ferramentas neces-

sárias para desenvolver a pesquisa e interpretar seus resultados. Nessa pesquisa 

é uma análise qualitativa com definição de eixos norteadores da pesquisa que 

foram elencados a partir da busca pelas respostas às dúvidas suscitadas. Se-

gundo Bardin (2009, p. 145) “A análise qualitativa apresenta certas característi-

cas particulares. É válida, sobretudo, na elaboração das deduções específicas so-

bre um acontecimento ou uma variável de inferência precisa, e não em 

inferências gerais” 

A pesquisa foi feita através de um questionário com dezenove pergun-

tas, sendo quinze fechadas e quatro semiestruturadas, buscando no respondente 

seu entendimento sobre o tema proposto. As perguntas foram enviadas via Go-

ogle Forms para professores das Redes Públicas municipais de três cidades di-

ferentes, a saber: Cabo Frio, RJ, Petrópolis, RJ, e Juiz de Fora, MG. Essas cidades 

foram selecionadas devido à proximidade com as residências dos pesquisadores. 

Para efeito de análise, tomamos o princípio de categorização utilizado 

por Bardin: “A categorização é uma operação de classificação de elementos cons-

titutivos de um conjunto por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento 

segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos” (BARDIN 

2009, p. 147). 

Para fins de categorização semântica5, dividimos o tema em três eixos 

(categorias/classes) fundamentais: 

1. Perfil dos respondentes; 

2.Formação Inicial e Continuada Conhecimento sobre o documento; 

3.A BNCC e sua implementação nas escolas na perspectiva dos profes-

sores.  
Dentro dessas três classes foram empregados os processos de se repar-

tirem as respostas da melhor maneira possível, alocando os elementos que fazem 

a intersecção com os eixos à medida que são encontrados. 

 
5 Categorização semântica – “categorias temáticas: por exemplo, todos os temas que significam a 
ansiedade ficam agrupados na categoria ‘ansiedade’.” (Bardin, p. 147) 



EDUCAR práticas, reflexões e partilhas 

146 

As dezenove perguntas foram agrupadas, conforme as respostas, nos ei-

xos de que mais se aproximavam. O objetivo é estabelecer a relação formação 

continuada - BNCC - aplicabilidade. Foram captados 59 respondentes, sendo 18 

de Petrópolis, 20 de Cabo Frio e 21 de Juiz de Fora. 

Numa pré-análise, separaram-se as perguntas conforme sua identifica-

ção com cada um dos eixos definidos anteriormente. Nesta etapa foram agrupa-

das 5 perguntas relacionadas à identificação do respondente, 11 relacionadas à 

sua formação inicial e continuada, e 3 perguntas sobre seus conhecimentos sobre 

o tema BNCC e, em especial, as Habilidades e Competências destacado no pre-

sente artigo. Observa-se que a ênfase dada no questionário foi sobre o tema da 

Formação Inicial e Continuada, buscando, na perspectiva do professor, a imple-

mentação da BNCC nas escolas e seu conhecimento para tanto. 

Para fins de sistematização da análise, foi necessário, a partir dos 3 ei-

xos iniciais da pesquisa, criar subcategorias, descritas a seguir: nas questões de 

identificação, buscamos observar o perfil dos professores envolvidos na pes-

quisa; nas questões de Formação Inicial e Continuada, buscou-se observar seu 

compromisso com a formação constante (Formação Continuada propriamente 

dita, a oferecida pelo órgão público) e a busca constante de se renovar diante 

dos novos desafios educacionais (por iniciativa própria); nas questões relacio-

nadas ao conhecimento sobre Habilidades e Competências, buscou-se a percep-

ção que o respondente tem acerca desses assuntos – para isso foram usadas per-

guntas semiestruturadas em que o respondente necessita expor os 

conhecimentos de que se apropriou durante as formações a que teve acesso (as 

oferecidas pelo órgão público e/ou as voluntárias) sobre o tema proposto. 

A análise dos dados 

A pesquisa buscou categorizar os dados em três pontos investigativos 

para análise, os quais se constituem as categorias de análise conforme observado 

em Bardin (2009). A Análise de Conteúdos (BARDIN, 2009) permite ao pesqui-

sador compreender o fenômeno por meio da análise de significado, apreendendo 

das palavras um significante por aproximação subjetiva, se evidenciando assim 

a objetividade do objeto pesquisado. 

Desse modo, o primeiro ponto de análise foi a investigação sobre o perfil 

dos entrevistados, buscando conhecer os respondentes e no final, associar esse 

norte investigativo com os dos outros desdobramentos. Dos outros pontos in-

vestigativos de pesquisa, buscou-se evidenciar o conhecimento sobre a BNCC 

(2018) em níveis teóricos em formação continuada, como também sobre a prá-

tica, isto é, se os professores têm utilizado esses conhecimentos na esfera de im-

plementação. 
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Os respondentes foram constituídos pelo universo de 59 pessoas, divi-

didas entre as três cidades pesquisadas: Cabo Frio-RJ, Juiz de Fora-MG e Petró-

polis-RJ, num percentual equilibrado entre todas. Quanto ao perfil dos respon-

dentes da pesquisa, em uma primeira análise, podemos aferir que quase noventa 

por cento do total é composto por mulheres, na maior parte efetivas (isto é, com 

estabilidade no cargo através de concurso) em meio de carreira, por volta dos 

vinte anos de magistério. Sua rede de atuação é, basicamente, a municipal, com 

baixa participação da rede estadual. A maioria dos respondentes tem curso su-

perior com pós-graduação Lato Sensu, conforme pode ser observado no gráfico 

abaixo: 

GRÁFICO 1: Formação dos professores Pesquisados 

 

Gráfico elaborado pelos autores a partir dos dados obtidos pela pesquisa. 

 

Percebe-se que a carreira do magistério ainda é dominada pelo público 

feminino e que este mesmo público, por vários fatores, busca a formação conti-

nuada acadêmica, seja por crescimento pessoal ou por necessidade financeira em 

sua carreira. A formação continuada em serviço é bem menos oferecida e buscada 

e os espaços para estudo e pesquisa também são raros. Mesmo os municípios 

estando em pontos diferentes do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, as formações 

pessoais caminham quase de forma equânime. As docentes em meio de carreira, 

isto é, por volta dos vinte anos, buscam a estabilidade no emprego e uma colo-

cação melhor dentro do segmento em que estão atuando ao mesmo tempo em 

que passam por uma fase de certo cansaço e descrédito da profissão, dificultando 

o acesso a novas formações e mudanças na sua prática docente. 

Tão logo, foi questionado aos professores acerca de seu acesso a BNCC 

(2018), por qual via essa aproximação ocorreu, sobre ofertas e acesso efetivo à 

formação de professores. Dentre os dados coletados, observou-se que 100% dos 

respondentes afirmaram terem tido acesso ao documento. Sobre como essa apro-

ximação se fez, em sua maioria, 44%, por interesse próprio, sendo ainda 41% por 

meio da escola e em torno de 15% pela iniciativa da Secretaria de Educação de 

seu município. Foi perguntado se a Secretaria de Educação de seu município 

ofertou alguma oportunidade aos professores para acesso à formação sobre o 
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documento. Em resposta, 57% dos professores afirmaram que sim, 21% respon-

deram que não e outros 22% disseram que não tomaram conhecimento. Os da-

dos podem ser analisados por meio da observação do Gráfico 2 a seguir. 

 

GRÁFICO 2: Acesso à BNCC pela escola 

 

Esse dado é interessante porque afirma que mais da metade dos muni-

cípios representados pela pesquisa ofertaram a formação e se somado aos 22% 

que não tomaram conhecimento, esse número pode indicar uma porcentagem 

ainda maior, apontando para a preocupação dos órgãos municipais em difundir 

a base por meio de incentivo à formação continuada, conforme pode ser obser-

vado no Gráfico 3 a seguir: 

 

GRÁFICO 3: Formação pela Secretária de Educação 

 

Sobre a formação continuada em lócus escolar, 58% dos professores 

afirmaram que a escola proporcionou cursos específicos sobre a base, enquanto 

42% disseram que não tiveram essa oportunidade. Logo, 63% dos professores 

afirmaram estarem preparados para organizarem seus planejamentos visando a 

base, enquanto outros 37% afirmaram que não estão orientados para trabalha-

rem com o documento. 

Em sequência, abordou-se a análise que corresponde a temática 3, que 

se refere a implementação do documento em seu contexto escolar e a prática do 

professor. Quanto a esse ponto, algumas questões sobre o conhecimento, 
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utilização, objetivos, habilidades e competências foram realizadas, visando 

atender o objetivo da pesquisa. Inicialmente foi perguntado aos professores se 

eles possuem conhecimento consistente de base e 53% responderam que sim, 

enquanto 47% afirmaram não ter estudo denso sobre o documento. Ainda assim, 

86% disseram que usam o documento para elaborarem suas aulas e 14% não o 

utilizam. 

 Com relação a aplicabilidade da BNCC, observamos que os professores 

ainda seguem as orientações e sugestões de um órgão superior ou da equipe pe-

dagógica da escola. O questionário respondido pelos professores, aparecem al-

gumas indicações sobre como selecionam as atividades para planejar as suas au-

las de acordo com o proposto na BNCC. Indicamos, no Quadro 1, as respostas 

que aparecem com mais frequência e as que são equivalentes. 
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QUADRO 1: Sobre a BNCC e os conteúdos e planejamentos escolar na 

perspectiva dos professores 

Trabalho de acordo com o modelo sugerido pela Secretaria de Educação. 

A partir da BNCC, de acordo com a faixa etária dos meus alunos elaboro o meu plano 

de aula sempre atenta aos meus alunos com mais dificuldades na sala. 

Através das competências propostas para cada ano de ensino no currículo da rede.  

Por planejamento dentro da U.E., juntamente com o(s) docente(s) da área. 

Nas reuniões de planejamento, como a professora que leciona no mesmo ano de 

escolaridade 

Unindo as aprendizagens essenciais da BNCC à proposta curricular do nosso 

município. 

Livros didáticos, Planejamento anual 

A partir da proposta curricular do município e do livro didático.  

Observando o conhecimento prévio que o aluno tem para poder aplicar o conteúdo 

habilidade da pela BNCC.  

Sigo orientação curricular da Secretaria de Educação que teve como base a BNCC 

Por meio de pesquisas na internet 

Através dos livros didáticos que já estão trabalhando de acordo com os objetivos da 

BNCC 

Com o auxílio do planejamento anual da unidade escolar e o mapa de foco da 

Plataforma Educa em casa. 

Sempre seguindo o currículo escolar 

Seguindo os parâmetros da BNCC e se capacitando para tal de forma adequada. 

Baseando-me nos parâmetros do BNCC e na minha experiência. 

Quadro elaborado pelos autores. 

 
Desta forma, percebe-se ainda que o professor está muito pautado no 

trabalho sugerido, ora pela Secretaria do Educação, ora pela escola e pelo plane-

jamento apresentado, que muitas vezes não é compreendido e apenas é execu-

tado. Essa realidade aponta para a relação entre a teoria e prática. Tão logo, des-

taca-se a importância da formação continuada fomentada pelas Secretarias de 

Educação, sendo ou não desenvolvida em lócus escolar, associando a discussão 

teórica, com a elaboração dos planejamentos escolares, atrelando aos conteúdos, 

vislumbrando a prática. 
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Ressaltamos ainda que a formação continuada para o entendimento da 

BNCC permite que os professores entendam que a escola tem autonomia para 

organizar os seus currículos, partindo dos pressupostos do documento macro 

(BNCC) para atender o previsto no PPP, assim como os valores e a cultura da 

instituição.  Diante das respostas apresentadas pelos docentes dos três municí-

pios pesquisados, consideramos que mesmo informando que conhecem e apli-

cam a BNCC em suas unidades escolares, os professores ainda se fundamentam 

em outras fontes, como o livro didático e as orientações da equipe da escola e da 

Secretaria de Educação. Concluímos que, apesar de acreditarem que estão 

usando a BNCC, apenas reproduzem atividades e planejamentos já utilizados 

anteriormente. 

Na exposição dessas considerações salientamos que com o findar deste 

estudo encerramos uma parte da pesquisa, traçada a partir de nossos objetivos, 

mas deixamos caminhos abertos para novas discussões e questionamentos que 

poderão colaborar para a construção de outras trajetórias de estudo. Assim, re-

corremos a Ball (2011, p. 273) para refletir sobre as questões que permeiam o 

pensamento e as ações docentes no momento de uma nova política educacional: 

Tentamos [...] romper com os binarismos usuais na análise das políticas de 
currículo: proposta e prática, prescrição e implementação, dominação e resis-
tência. Mas os pares binários não são substituídos por um terceiro termo que 
expressa a síntese ou soluciona a crise estabelecida pelos termos anteceden-
tes. A política incorpora os sentidos da prática e, dessa forma, concebe as in-
terpenetrações e mesclas entre dominação e resistência, bem como as ambiva-
lências nos discursos. A política curricular é, assim, uma produção de 
múltiplos contextos sempre produzindo novos sentidos e significados para as 
decisões curriculares nas instituições escolares. 

Ressaltamos que no binarismo dominação e resistência, talvez o mais 

evidente nas instituições escolares no momento da implementação de um novo 

documento curricular, concentra-se a constituição de um novo currículo, aquele 

construído a partir dos saberes e práticas pertencentes aos professores. Acon-

tece uma mistura entre o conservador e o inovador, entre o currículo real e o 

currículo ideal. A cultura escolar penetra nas propostas oriundas de uma admi-

nistração central e vários contextos passam a existir. O currículo passa a ter sig-

nificados que vão além das suas intenções iniciais. O currículo se transforma na 

trajetória da escola, numa viagem para o saber, num percurso onde diferentes 

vozes se tornam autoras. O currículo se transforma na identidade da escola, do 

professor e dos alunos. Assim se espera de um currículo implementado em um 

país democrático e que defende a igualdade de todos os cidadãos independente 

de questões de outra ordem que não a da educação voltada para a excelência. 
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Algumas considerações 

Os estudos sobre a Base Nacional Comum Curricular se constituem 

como um espaço fecundo a diversas pesquisas e análises. Dos muitos desdobra-

mentos possíveis, pode-se perceber que o documento foi apropriado por todos 

os professores entrevistados, com maior ou menor grau de conhecimento dele. 

Entende-se que a formação dos respondentes está diretamente relacionada com 

seu envolvimento com a temática, como também com relação à formação conti-

nuada. A distribuição uniforme dos respondentes por três municípios brasilei-

ros, permitiu um apanhado de informações sobre realidades distintas. 

Percebeu-se que a formação continuada deve permitir reflexões sobre a 

teoria, mas também sobre a Práxis, anunciando essa estreita relação. As habili-

dades e competências da BNCC (2018) incitam mais do que nunca essa relação, 

mas sem a reflexão contínua de atuação profissional, essa não se apresenta tão 

clara, o que reafirma a situação elucidada. Muitos professores, ainda sem conhe-

cer a BNCC (2018), mesmo sendo este um documento oficial em todo território 

nacional, ainda não o utilizam reflexivamente em seu cotidiano escolar, descon-

siderando assim o livro didático como uma ferramenta importante que se ancora 

no documento. 

As habilidades e competências presentes no documento apontam a ne-

cessidade do professor ir para além dos conteúdos, como também se apropria-

rem da relação intrínseca entre teoria e prática, promovendo a ressignificação 

dos conteúdos por vias de utilização prática, compreendendo a escola como pro-

motora para potencializar sentido para sua vida desde mesmo a infância. Esse é 

um caminho longo, uma trajetória árdua e cheia de desafios, mas nós, profissio-

nais da educação, já podemos olhar para trás e vislumbrar muitos quilômetros 

percorridos, muitas dificuldades superadas e avanços alcançados. Cabe a todos, 

continuarem nesse percurso contínuo. Assim, a discussão sobre a aplicabilidade, 

sobre os objetivos da BNCC e as habilidades e competências, compete a um pos-

terior desdobramento da presente pesquisa. 
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Introdução 

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino que per-

mite ao aluno terminar seus estudos de maneira diferenciada do padrão em um 

determinado tempo. O público alvo são indivíduos que por algum motivo não 

tiveram oportunidade de adentrar ao contexto escolar na idade certa ou deixa-

ram de estudar para trabalhar ou cuidar de seus filhos. 

Esta pesquisa teve como objetivo geral compreender a Educação de Jo-

vens e Adultos em uma perspectiva reflexiva, e, como específicos: apresentar um 

pouco da historicidade da EJA no Brasil; refletir sobre as políticas públicas vol-

tadas para a EJA; e, mostrar alguns desafios e dificuldades enfrentados por 
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tor31@gmail.com  
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docentes e discentes no processo de matrícula, permanência, ensino e aprendi-

zagem na EJA. 

Para realização da pesquisa utilizou uma abordagem metodológica de 

caráter qualitativo a qual visa compreender o processo de ensino e aprendiza-

gem na Educação de Jovens e Adultos de maneira reflexiva. A pesquisa de cunho 

bibliográfico contou com livros e sites que deram subsídios necessários para a 

construção da sustentação teórica.  Entre os autores que deram embasamento 

para construção do marco teórico tem-se: Freire, Hadad, Oliveira e Soares os 

quais ressaltaram o quanto a busca pela construção de conhecimentos é de fun-

damental relevância para estar à frente da sala de aula em uma perspectiva de-

mocrática. O método utilizado foi o dedutivo, pois, segundo Gil (2010, p. 28) 

esse método “parte do geral para o particular, com princípios reconhecidos como 

verdadeiros e indiscutíveis e possibilita chegar a conclusões de maneira formal”.  

 A busca em pesquisar o tema se justifica por observações nas discipli-

nas de estágio supervisionado que possibilitou um conhecimento mais aprofun-

dado dessa modalidade de ensino e pode-se observar quão grandes eram os de-

safios enfrentados por professores e alunos na busca por inovações e por 

aprendizagem.    

 A partir do exposto tem-se algumas interrogações que serão respondi-

das no decorrer do artigo: há políticas públicas para a EJA; quais os desafios en-

frentados por professores e alunos da EJA?  

 Para melhor situar o leitor, o artigo está dividido em três seções. A pri-

meira aborda a Educação de Jovens e Adultos e como essa modalidade se desen-

volveu na sociedade brasileira. A segunda seção enfoca uma reflexão acerca das 

políticas públicas voltadas para a EJA, enfatizando a relevância de ter conheci-

mentos da teoria para uma prática efetiva e eficaz. A terceira e última seção traz 

os desafios e dificuldades enfrentados por docentes e discentes na caminhada 

escolar. 

Educação de jovens e adultos e seus desdobramentos na sociedade 

brasileira 

 Falar de Educação de Jovens e Adultos-EJA é centrar o olhar para um 

processo diferenciado nos atos de ensinar e aprender. No Brasil, a EJA se inicia 

com a colonização dos portugueses, com os padres Jesuíta no ensino da língua 

falada e escrita para os índios, além de levar a catequização aos habitantes deste 

país. Embora, os índios tivessem acesso à língua portuguesa os esforços maiores 

para levar a religião católica àquele povo “aculturado” (HADDAD, 2000).  

 Nesse contexto de Brasil Colônia, a educação escolar era predominan-

temente religiosa mesmo com o intuito de alfabetizar os nativos sem incentivos 
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por parte dos governantes da época. Mais tarde, em 1759, com a reforma do Mar-

quês de Pombal, os padres foram expulsos e a educação escolar passou a ser or-

ganizada mediante os interesses do Estado (HADDAD, 2000). 

 Com a proclamação da Independência do Brasil e logo após a criação da 

primeira constituição, a educação foi estabelecida como gratuita e para todos, 

entretanto, a classe pobre não tinha acesso e o ensino para crianças, jovens e 

adultos ficou no papel. Com a constituição de 1937, o ensino para jovens e adul-

tos torna-se profissionalizante direcionado para o mercado de trabalho nas in-

dústrias (HADDAD, 2000). 

 Em 1967, foi criado o MOBRAL-Movimento Brasileiro de Alfabetiza-

ção, o qual tinha por objetivo a educação de jovens e adultos promovendo alfa-

betização e alguns programas vinculados à saúde, recreação e a atos cívicos. Não 

se tinha profissionais qualificados para serem professores, então, pessoas da co-

munidade, que possuíam alguma instrução, poderiam ser os professores, a re-

muneração era baixa e a procura pelos estudos também (HADDAD, 2000). 

 Com a Constituição de 1988, a educação passa a ser considerada um 

dever do Estado ampliando a educação básica para toda a população. No en-

tanto, há certo retrocesso em relação à EJA, uma vez que no governo de Fer-

nando Henrique Cardoso torna essa modalidade de ensino filantrópica ou po-

dendo ser realizada por iniciativas privadas passando a responsabilidade do 

ensino público se eximindo do encargo no combate ao analfabetismo (HAD-

DAD, 2008).  

Somente com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-

cional em dezembro de 1996 (BRASIL, 1996) a Educação de Jovens e Adultos 

teve seu diferencial, na separação da educação básica e da educação profissiona-

lizante. Esse marco histórico representou uma conquista, pois abrangia de modo 

objetivo e especial não tão somente como um ensino supletivo, mas como uma 

alternativa de receber educação com certa qualidade. 

 O Artigo 4º da LDB reforça a garantia da educação (BRASIL, 1996) e no 

seu Inciso VIII enfatiza: 

Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características 
e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garan-
tindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência 
na escola (BRASIL, 1996, p. 02). 

 Nota-se que há preocupação em relação à essa modalidade para garantir 

aos educandos, trabalhadores, um tratamento diferenciado tanto para acesso 

como para sua permanência. Todavia, há uma disparidade muito grande no que 

se preconiza pela Lei e a realidade dos brasileiros para com essa educação. Had-

dad (2008) faz referência a alguns aspectos que norteiam a EJA: profissionais, 

currículo, planejamento e políticas públicas.  
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 Todos esses fatores, segundo o autor, são primordiais para que o ensino 

direcionado aos jovens e adultos seja eficaz e eficiente (HADDAD, 2008). Mui-

tas iniciativas foram frustradas na tentativa de levar uma educação de qualidade 

a um público que, por motivos variados não conseguiu estudar na idade certa.  

 Ainda na LDB em seu Artigo 37, no Parágrafo 1º afirma que: 

Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que 
não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais 
apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, con-
dições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames (BRASIL, 1996, p. 13).  

 Nota-se que além de ser uma questão de assegurar a educação a esse 

público tão peculiar, a EJA também é uma política social, posto que visa o dire-

cionamento distinto para o alcance de seus objetivos. Dessa forma, fala-se de, 

também, de inclusão para aqueles que não tiveram acesso ou possibilidades de 

avançar nos estudos. 

 Assim, a EJA ganha força dentro da LDB na estimulação do acesso e 

permanência dessa parcela da população à essa modalidade educacional. Entre-

tanto, há de se observar a responsabilidade dos governos em oferecer condições 

desse acesso a fim de que seja efetivado o processo de ensino e aprendizagem.  

Políticas públicas na educação de jovens e adultos 

 Inicialmente, torna-se necessário conceituar políticas públicas que se-

gundo Oliveira (2007, p. 18) “[...] são um conjunto de ações e decisões do go-

verno, voltadas para a solução ou não de problemas da sociedade [...]”. A partir 

dessa conceptualização toma-se por base que o interesse de realizar tais ações 

pode ser políticas e/ou sociais, haja vista a demanda partir da sociedade para um 

bem estar, sendo necessário que os dirigentes públicos possam eleger as ações 

que melhor atendam o interesse da população em prol de uma qualidade no ser-

viço ofertado. 

 Em se tratando de política públicas voltadas para a Educação de Jovens 

e Adultos-EJA, no Brasil, inúmeras foram e continuam sendo as ações voltadas 

para esse público. Contudo, no decorrer da história muitas transformações ocor-

reram tanto no âmbito político quanto social. Na atualidade, tem-se pelo Minis-

tério da Educação, o Plano Nacional da Educação-PNE que foi estabelecido pela 

Lei 13.005/2014 originando todas as diretrizes, desígnios e estratégias para a po-

lítica educacional como um todo para o período de 2014 à 2024. 

 Nesse documento consta um percentual de cinquenta por cento das 

metas voltadas para o atendimento da EJA. No entanto, muitas dessas metas pa-

recem não surtir efeito para sua concretude. O cenário brasileiro nem sempre 

está favorável para que novos paradigmas sejam instituídos, dessa forma o que 
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se pretende alcançar em dez anos pode, por inúmeros fatores, não serem alcan-

çados. 

 Por se tratar de um público com suas especificidades, a EJA sofre com 

as várias mudanças históricas, sociais e culturais na sociedade brasileira. A ques-

tão política também é um fator preponderante para que programas direcionados 

aos jovens e adultos sejam efetivados. A falta de criação de programas governa-

mentais que sejam fortes o suficiente para cativar esse público e fazer com que 

dê condições para que ele permaneça na caminhada pode, para Oliveira (2007, 

p. 56) ser um ponto de partida para mudar a realidade de muitos brasileiros que 

veem na educação uma ascensão econômica e mudança de vida. 

 O aluno da EJA possui vários diferenciais, e para lidar com essas carac-

terísticas é necessário que as políticas públicas levem em consideração as indi-

vidualidades, para tanto, a base pode estar na formação dos professores. Essa 

formação carece de construção de práticas pedagógicas que desenvolvam a cri-

ticidade do professor. Formar profissionais para atuarem na EJA é um aspecto 

que merece cuidado e respeito para com o futuro alunado.  

 Na formação de professores, os atores principais devem ser os discentes 

e partir do conhecimento e reconhecimento desse público, suas vivências e sa-

beres pode fazer com que a educação seja algo alcançável. Por ser diferenciado, 

o aluno da EJA precisa de um currículo que venha contemplar sua realidade para 

que as situações do dia a dia sejam explicitadas e esse público possa interagir de 

maneira satisfatória com os conteúdos. Proporcionar maneiras diferentes de 

perceber o aprendizado e oportunizar a valorização de seus saberes é uma arti-

culação que segundo Soares (2015) potencializa a maneira de aprender do aluno 

da EJA.  

 Esse jeito peculiar na concepção do autor, possibilita que suas experi-

ências sejam vistas como parte integrante de sua vida. Assim, as políticas edu-

cacionais são responsáveis por fazerem com que os alunos sejam inseridos no 

contexto escolar não somente para diminuir número e índices de analfabetismo, 

mas para que possam receber humana na construção de um cidadão crítico. Que 

para Freire (2000) educar-se está além dos materiais de ensino. Está intima-

mente ligado a cultura e sua importância para que cada pessoa possa escrever 

sua própria história, pois o papel do homem dentro de sua realidade carece de 

uma mediação muito bem trabalhada pelo docente. 

 É nesse sentido que Freire (1983) enfatiza a transformação do homem 

por meio do conhecimento para que possa levar para sua convivência o aprendi-

zado que lhe dará oportunidades de conviver e atuar na sociedade democrática 

a qual faz parte, com direitos e deveres. 
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 Para que o aluno se torne esse cidadão crítico e atuante é preciso que o 

modo de ensinar esse público parta de uma pedagogia que possa revolucionar. 

Freire (1983) define essa pedagogia como: 

[...] humana e libertadora, terá dois elementos distintos. O primeiro, em que 
os oprimidos vão revelando o mundo da opressão e vão comprometendo-se na 
práxis; o segundo, em que, transformada a realidade opressiva, esta pedagogia 
deixa de ser a do oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens em processo 
de permanência libertação (FREIRE, 1983, p. 44). 

Observa-se que o autor traz uma mudança de comportamento e quebra 

de paradigmas no ato de ensinar. Ele acredita que a educação traz mudanças de 

atitudes e de pensamentos, caracterizando-a como transformadora e para tudo 

isso acontecer o profissional deve ter um comprometimento para com o ensinar 

aos seus alunos com respeito e dedicação.   

Desafios na educação de jovens e adultos  

 Na Educação de Jovens e Adultos muitos são os desafios enfrentados 

tanto pelos docentes quanto pelos alunos dessa modalidade de ensino. Na atua-

lidade, as discussões sobre metodologias aplicadas pelos professores, prática pe-

dagógica diferenciada, currículo adaptado e o próprio envolvimento dos discen-

tes na sua trajetória estudantil levam a uma reflexão acerca da EJA. 

 O público da EJA é diferenciado por vários aspectos, adultos que por 

algum motivo pessoal, econômico ou social deixaram os estudos para um se-

gundo plano e quando retornam se deparam com uma realidade escolar que não 

condiz, muitas vezes, com seu perfil de estudante: que trabalha durante o dia, 

possui filhos e marido. 

 O desinteresse é o primeiro obstáculo a ser enfrentado, pelos alunos, 

posto que suas dificuldades estão relacionadas ao não aprendizado no envolvi-

mento com suas práticas sociais. Na concepção de Amaro; Gonzalez (2009) tra-

balhar de modo interdisciplinar pode motivar os alunos a serem mais participa-

tivos e menos estáticos, pois proporciona envolver-se com o mesmo assunto nas 

diferentes disciplinas. 

 Dessa forma, Medeiros; Rosa (2009) enfatizam a grande responsabili-

dade dos professores no comprometimento de metodologias ativas na contribui-

ção do processo de ensino e aprendizagem.  

A adoção de metodologias diferenciadas é essencial para promover um melhor 
processo de ensino-aprendizagem, principalmente quando se busca uma for-
mação qualificada de profissionais na área do ensino. Incluindo o fato de que 
o cotidiano de docentes e alunos é bastante dinâmico, é de fundamental rele-
vância a também dinamização das aulas (MEDEIROS; ROSA, 2009, p. 45). 

 Nesse sentido, nota-se que os autores reforçam o trabalho pedagógico 

de maneira mais dinâmica para se alcançar os objetivos para com os alunos. E 
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pensar dessa maneira, em relação aos educandos da EJA é perceber a importân-

cia que cada um tem, dentro do contexto escolar. Eles chegam estigmatizados 

pelo fracasso escolar e a escola precisa pensar em projetos eu visem uma educa-

ção libertadora e progressista levando-os a desenvolver um senso crítico dentro 

da sua realidade. 

 Segundo Monteiro; Ferrari (2012) a EJA possui o objetivo de atender o 

público que não conseguiu estudar no tempo certo. Logo, esse fracasso educaci-

onal está intimamente ligado ao próprio sistema educacional brasileiro: 

É pertinente mencionar que o combate à evasão escolar começa com o forne-
cimento de uma educação de qualidade, com professores capacitados, valori-
zados e estimulados a ensinar, dando atenção aos estudantes que apresentam 
maiores dificuldades na assimilação e retenção dos conhecimentos, pois são 
estes que necessitam de uma intervenção em que  a autoridade seja exercida 
através do estabelecimento de limites e da distribuição de responsabilidades, 
com o devido respeito entre professor e estudante (MONTEIRO; FERRARI, 
2012, p. 15). 

 O aspecto mencionado acima acerca da evasão que deixa muitos alunos 

por muito tempo fora da escola é fator marcante na vida desse público, devido 

ao tempo passado fora da escola torna-se mais difícil a assimilação dos conteú-

dos quando retornam. Nesse sentido, os professores precisam de desdobrar para 

manter os alunos frequentando com tamanha dificuldade. 

 Mediante Freire (1979) a EJA necessita acontecer dentro de um con-

texto que propicie a vivência do aluno enquanto sujeito de sua própria aprendi-

zagem. Segundo o autor, essa proposta de educação leva em conta as metodolo-

gias dos professores, o respeito à vida do aluno, uma troca de vivência em 

diálogos abertos e o desenvolvimento da criticidade do educando para que seus 

estudos tenham um real significado na sua vida. 

 Para Marx e Engels (2011) reforçam que o público da EJA nem sempre 

buscam a escola somente para terminar a escolarização, mas principalmente por 

considerar a escola como um espaço social, de encontro com novas vivências 

para interagir e aprender. Assim sendo, os profissionais da educação precisam 

ter em mente que o método tradicional de ensino pode não surtir efeito para um 

público que chega estigmatizado e com muitos desafios a serem enfrentados di-

ariamente. 

 Estigmas esses que segundo Freire (2000) se traduzem em cansaços de 

um dia de trabalho, o analfabetismo funcional com pouco tempo para se dedicar 

aos estudos e metodologias utilizadas por professores que não contemplam a 

necessidade real dos alunos que por vezes impedem o bom desenvolvimento da 

aprendizagem. 

 Nesse contexto, Freire (2000) enfatiza as possibilidades de um traba-

lho diferenciado proporcionando oportunidades coletivas e individuais como 
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fator preponderante no alcance dos objetivos planejados e propostos. Dentro 

dessa perspectiva de fazer pedagógico é necessário que se tenha uma visão ho-

lística no favorecimento de um trabalho significativo com assuntos relacionados 

à realidade social desse educando. 

 Na concepção de Arroyo (2005) para que os estudos na EJA tenham 

seus objetivos realmente alcançados é preciso fazer com que os alunos se sintam 

parte integrante do processo de ensino e aprendizagem. Essa valorização da-

quilo que o indivíduo traz de casa na sua bagagem cultural pode ser o ponto de 

partida para a transposição dos obstáculos apresentados todos os dias aos estu-

dantes da EJA. 

 Para Arroyo (2005) ensinar para esses alunos requer uma visão de fu-

turo na participação social, pois o baixo desempenho nos estudos representa 

uma condição baixa de salário, ou constrangimentos por não estarem à altura de 

uma sociedade letrada. Sendo assim, o ingresso na EJA pode ser a válvula de es-

cape no favorecimento de um bom desempenho mais tarde. 

 A escola, nesse sentido, possui uma relevância grandiosa para que os 

desafios trazidos por cada aluno sejam superados e transpostos. Oportunizar a 

esse público recursos materiais e humanos que sejam favoráveis ao desenvolvi-

mento de habilidade e competências são desafios que a escola também precisa 

vencer na direção da oferta de uma educação de qualidade. 

Considerações finais 

 Mediante a leitura e a interpretação da literatura revisada concluiu-se 

que é necessário bem mais investimentos em políticas públicas para a Educação 

de Jovens e Adultos que possam contemplar desde a formação inicial e continu-

ada dos professores visando esse público, quanto a entrada e permanência dos 

alunos na sala de aula.  

 Dessa forma, carece que as autoridades competentes possam valorizar 

esse público e seus professores na caminhada árdua de ensinar e aprender. Assim 

como, os docentes precisam se tornar pesquisadores assíduos para levar aos alu-

nos o dinamismo que precisam para melhor aprender. 

 Encontrou-se como maiores desafios para os professores a falta de in-

vestimentos por parte do poder público em manter os alunos na sala de aula; 

assim como, para os discentes. Os autores de base mostraram que deixar de es-

tudar para trabalhar é um dos principais motivos que levam o aluno a sair da 

escola, voltando mais tarde com uma grande defasagem de aprendizagem. 

 Portanto, é urgente que a EJA seja vista como uma modalidade de en-

sino que valha a pena implantar programas para que seus alunos possam se tor-

nar cidadãos atuantes, críticos e reflexivos na sociedade ao qual fazem parte. 
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Indica-se que gestores escolares e políticos visem um desempenho em 

ofertar uma educação de qualidade e um ensino significativo na valorização dos 

alunos e professores da EJA. Enquanto alunos que sejam levadas em considera-

ções suas especificidades e realidades, as quais são desafios diários para perma-

nência no contexto escolar.  
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A HISTÓRIA DA PEDAGOGIA: DA FILOSOFIA 

OCIDENTAL À ESCOLA NOVA 

Marcelo Teixeira1 

Para se concretizar em uma esfera educacional com as conjecturas ade-

quadas e convencionadas para a compreensão do discente, a Filosofia Ocidental 

passou por uma grande transformação e reforma estudantil para se encontrar na 

Filosofia Moderna uma concentração maior de estudos voltados para os princí-

pios da razão e havendo uma ruptura com a Escola Tradicional e magistrocên-

trica dos séculos XIX e XX, que era centrada apenas nos saberes únicos dos edu-

cadores, não visando o aluno como ser social e histórico, características essas 

visadas e ampliadas na Escola Nova, enraizadas na metade do século XX e início 

do XXI. Essa dicotomia entre o que se pensava sobre a Pedagogia e a Filosofia é 

a alvitrada da escolha do tema Escola Nova como alicerce de análise científica e 

o conceito de educação baseada no Brasil parte de uma instrução sensata e plena 

em que se possa congregar a suscetibilidade, a civilização e a conduta de uma 

corporação em prol dos fundamentos teóricos, sociológicos e antropológicos da 

Educação. 

 Com um percurso de 2.500 anos, a história da Pedagogia está atrelada 

com os manifestos filosóficos e culturais que requer a educação pedocêntrica 

como um todo e tentando elaborar sua própria metodologia de ensino por inter-

médio de grandes educadores e intelectuais que se basearam nas teorias filosó-

ficas de Sócrates e Platão no século V a. C, com o intuito de ministrar conheci-

mentos adequados e sistematizados ao aluno. Para se consolidar em uma Escola 

/ Pedagogia Nova com os pressupostos adequados e ajustados para a concepção 

estudantil vigente, foi preciso passar por outras formas de escolaridade, como, 

por exemplo, a Escola Tradicional e magistrocêntrica, que era centrada apenas 

nos saberes únicos dos educadores, não visando o aluno como ser social e histó-

rico, características essas visadas e ampliadas na Escola Nova. A proposta da 
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Ensino Superior pelo Centro Universitário Famart de Minas Gerais, Neuropsicopedagogia Clínica 
e Institucional pela Faculdade Metropolitana de São Paulo, Capacitado em AEE, Políticas em Edu-
cação Infantil, Dimensões da não-aprendizagem e Psicologia da Educação. E-mail: marcelo-
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escolha do tema Pedagogia: da Filosofia Ocidental à Escola Nova como base de 

pesquisa científica e o conceito de educação baseada no Brasil parte de uma ins-

trução sensata e plena em que se possa reunir a sensibilidade, a cultura e o com-

portamento de uma sociedade à mercê da Pedagogia. Quais foram as contribui-

ções ou retrocessos que a Filosofia Ocidental do século V a. C. idealizadas por 

Sócrates e Platão e outros referidos pensadores e teóricos da Pedagogia dentro 

de uma proposta hierarquizada, deixaram numa perspectiva de esfera educaci-

onal, humanitária, social e cognitiva para a Escola Nova do século XXI? O obje-

tivo geral deste trabalho foi analisar de acordo com a teoria o caminho percor-

rido da educação brasileira entrelaçada entre a Filosofia, a História, a Sociologia, 

a Antropologia e a Psicologia da Educação com o paradigma da Escola Tradici-

onal no Brasil até o advento da Escola Nova por intermédio de uma pesquisa 

embasada nos pressupostos teóricos. O objetivo específico deste trabalho foi 

propor uma arquitetura formal de raízes educacionais nomeadas pelas diretrizes 

da Escola Nova com suas ramificações centradas no aluno do século XXI, suas 

expectativas e conquistas dentro de uma segmentação contemporânea da Peda-

gogia Nova, relacionando teoricamente a transição da Filosofia Ocidental (sé-

culo V a. C.) para o Iluminismo (século XVIII) até a Escola Tradicional (séculos 

XIX e XX); compreender teoricamente as consequências da Educação Tradicio-

nal no século XX como advento do construtivismo da Escola Nova no século XXI 

e pautar esse modelo educacional e sua Pedagogia com as ramificações da Filo-

sofia Moderna. Embasado em teorias filosóficas de autores renomados do seg-

mento como Cambi (1999), Aranha (2014, 2015), Freire (2016), Chauí (2001), 

Böhm (2010), Teixeira (1976), Gauthier e Tardif (2014), entre outros, a escolha 

deste tema com seus pressupostos e suas ramificações acerca do propósito da 

Pedagogia Nova se fez presente por meio de uma relação baseada na pesquisa 

bibliográfica para a obtenção de uma conclusão coerente. 

As sofisticadas pedras gregas da filosofia educacional  

 Perpassar a história da educação brasileira requer, primeiramente, pen-

sar na filosofia de uma educação centrada na ironia socrática que fundamentou, 

anteriormente, na ideologia sofista apregoada de forma suntuosa pelos profes-

sores de uma oratória catalisada nos fundamentos do conhecimento da própria 

história. A “prevalente ignorância a respeito da história da Pedagogia pode levar 

a uma situação embaraçosa, em que não consegue-se mais distinguir os progres-

sos reais”, de acordo com Böhm (2010, pg. 8), que catalisa a observação na forma 

de repetição do conhecimento, sem um embasamento teórico sobre o assunto, 

enquanto que para Aranha (2015, pg. 20), num complemento satisfatório com o 

autor alemão, salienta que “a história resulta da necessidade de reconstituir-se 
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o passado, relatando os acontecimentos que decorrem da ação transformadora 

dos indivíduos no tempo”. Ainda de acordo com o referido autor, “sem história, 

cada geração começa do zero e pode achar que terá de reinventar a ciência da 

educação ou a educação em si” (BÖHM, 2010, pg. 9), pois cada período da his-

tória requer uma história, requer um pensamento, requer uma discussão em prol 

da linha de resolução para a esfera educacional. O diálogo se fazia presente e, de 

acordo com o autor, o “debate com si mesmo é chamado raciocínio e, com os 

outros, diálogo” (BÖHM, 2010, pg. 21) e assim os sofistas tinham grande repre-

sentatividade educacional na questão da formulação de perguntas e respostas 

rápidas, mas que muitas vezes não tinham uma racionalização perpétua. O hu-

manismo retórico de Isócrates (436 – 338 a. C.) já “avaliava as teorias filosófico-

pedagógicas dos sofistas de um ângulo inteiramente diferente”, segundo Böhm 

(2010, pg. 19), pois os sofistas vinham de uma linha de pensamento em que era 

indagado apenas uma questão e daí partia apenas uma resposta. Portanto, os 

sofistas tinham uma linguagem diferente de obter respostas por meio de ques-

tões soltas e Isócrates (436 – 338 a. C.) já vinha com perguntas que detinham o 

bem e o mal e, de acordo com o pressuposto acima, “o olhar de Isócrates volta-

se para a capacidade do ser humano de escolher seu próprio estilo de vida, cons-

tituir e criar suas próprias tradições” (BÖHM, 2010, pg. 19). 

 A Filosofia Ocidental surgiu na Grécia, de acordo com Aranha (2014, 

pg. 22), “por volta do século VI e VII a. C, sendo representadas pelas epopeias 

de Homero (Ilíada e Odisseia) e a Teogonia de Hesíodo”. Ainda de acordo com a 

autora, “a filosofia é uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto que se faz a 

partir dos problemas propostos pelo nosso existir” (ARANHA, 2014, pg. 22), 

sendo assim, pensamentos que refletem diretamente no ato educacional. A filo-

sofia da educação, para Aranha (2014, pg. 22), “parte de uma reflexão sobre a 

educação e a pedagogia” e esses atos surgem com as ideias dos sofistas que per-

passam por Isócrates, o pai da oratória, até chegar à doutrinação educacional e 

filosófica de Sócrates (470 – 399 a. C.), cujo tinha a maiêutica como forma de 

questionar o outro dentro de sua ironia.  

 A educação como um todo é fundamentada na política e, de acordo com 

Gauthier & Tardif (2014, pg. 34), “sofista quer dizer erudito, sábio ou homem 

culto”, homens esses que eram poucos na Grécia Antiga e que tinham verdadei-

ramente apreço pelo que faziam e faziam pelos outros na sua maneira de pensar 

politicamente. Ainda de acordo com os autores, “os sofistas são considerados 

como os primeiros professores e com eles a educação deixa de ser um empreen-

dimento familiar”, passando a ser uma educação sofista de qualidade para seu 

tempo. Ainda de acordo com os referidos autores, “os sofistas não ensinam um 

saber especializado, mas uma cultura em geral a saber, como, por exemplo, como 

pensar, como viver, como falar” (GAUTHIER & TARDIF, 2014, pg. 34). Não se 
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trata de uma educação tradicional, mas uma libertação de como ver a vida dentro 

de seus moldes filosóficos e não arbitrários, que segue uma tradição dialética 

com os pensamentos mais catalisados de Sócrates e Platão (428 – 348 a. C).  

 A filosofia educacional da era socrática reflete-se no ano de 2018 do sé-

culo XXI e, de acordo com Chauí (2001, pg.16), “o homem livre é, portanto, um 

ser universal (sempre existiu e sempre existirá)”, caracterizando a ideia central 

de que a filosofia faz parte de todo ser humano pensante e que se conscientiza 

por meio da educação. A educação oral foi uma das tradições fundadas pela ci-

vilização da filosofia grega e, de acordo com Gauthier & Tardif (2014, pg. 24) “a 

cultura grega clássica se inicia com Homero e a educação poética” que era en-

contrada em Atenas entre os séculos V e VI a. C. Para tanto, de acordo com os 

autores, havia uma certa “valorização do pensamento racional, da palavra e do 

ser humano” como um todo, que eram três dos pontos cruciais de uma educação 

civilizada tanto no pensamento quanto na oralidade de uma cultura. As pedras 

dessa filosofia da educação são determinantes para toda uma vivência cultural 

e, de acordo com o pressuposto acima, essas valorizações “conduziram ao desen-

volvimento de um novo modelo de cultura, modelo que está na base da nossa 

civilização ocidental e corresponde ao racionalismo e ao humanismo”, pois car-

regam na lógica seus princípios de “dialética, dedutiva e indutiva [...] que está 

na filosofia grega como ciência moderna do homem em que, teoricamente, tudo 

é inteligível” (GAUTHIER & TARDIF, 2014, pg. 25).  

 Os sofistas, para Gauthier & Tardif (2014, pg. 34) “eram minorias de 

um grupo de intelectuais que se alimentavam de toda a experiência grega, se 

fundamentando principalmente na política”. Para esses autores, “os gregos são, 

pois, de algum modo, os inventores da racionalidade, essa atividade que consiste 

em fundar ideais, discursos e atos sobre argumentos”. Antes mesmo dos gregos, 

de acordo com os consentimentos dos autores do pressuposto acima, “os  seres 

humanos eram dotados da faculdade de raciocinar, porém, essa faculdade não 

consistia em seu entender, que era a essência do ser humano”. Por esse entendi-

mento maior, os autores citam que “os gregos, em vez de serem propriamente os 

inventores da razão, são seus descobridores”. Assim sendo, Aranha (2014, pg. 

25) salienta categoricamente que “cabe à filosofia, entre outras coisas, examinar 

a concepção de humanidade que orienta a ação pedagógica, para que não se edu-

que a partir da noção abstrata e atemporal”, em que complementa com a concor-

dância de Gauthier e Tardif (2014, pg. 29), que dizem que “a dimensão funda-

mental da educação está centrada na universalidade e necessidade [...] da 

atividade antropológica que significa educar o ser humano [...] e transformar sua 

personalidade e assim definir sua ação transformadora”. Nesse quesito, Böhm 

(2010, pg. 33) discorre que “a filosofia coerentemente transmuta-se em visão de 

mundo e em sabedoria de vida, que garante ao indivíduo paz espiritual e 
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felicidade, a despeito de todas as incertezas políticas e sociais” e acrescenta que 

“a educação significa uma conversão do ser humano”. Pensamento esse que 

Chauí (2001, pg. 23) acarreta quando diz que “nessa perspectiva, a história é o 

real e o real é o movimento incessante pelo qual os homens [...] instauram um 

modo de sociabilidade determinante”.  

 Ainda de acordo com os pensamentos da autora acerca da filosofia so-

fista e educacional, “os homens produzem ideias ou representações pelas quais 

procuram explicar e compreender sua própria vida individual, social e suas re-

lações com a natureza e o sobrenatural”. Dentro de uma sociedade, de acordo 

com Brandão (2013, pg. 37) “pedagogos, mestres-salas e sofistas são os princípios 

de honra, solidariedade e, mais do que tudo, de fidelidade à polis, a cidade grega 

onde começa a vida do cidadão”. Em sua magnitude filosófica, o autor comple-

menta que “a primeira educação que houve em Atenas e Esparta foi praticada 

entre todos, em todos os que conviviam na comunidade” (BRANDÃO, 2013, pg. 

38). Ainda de acordo com o exposto do autor, “a polis grega criou na sociedade 

estruturas de oposição entre livres e escravos, nobres e plebeus e aos meninos 

da elite guerreira que a educação foi dirigida” (BRANDÃO, 2013, pg. 39), em que 

a educação, já naquela época, era subdividida. Sendo importante na arte de en-

sinar, de acordo com o pressuposto acima, o autor importa que por meio dos 

sofistas, “o homem que transforma, com o trabalho e a consciência, partes da 

natureza em invenções de sua cultura aprendeu com o tempo a transformar a 

cultura em situações sociais de aprender-ensinar-aprender” (BRANDÃO, 2013, 

pg. 14). Portanto, a ideia central da filosofia sofista estava condicionada ao ato 

de que era preciso ter uma noção estruturada de pensamentos oriundos de uma 

beleza interior capaz de ser norteada por artes diversas no sentido de enumerar 

suas cadências das faculdades mentais para um enraizamento de penalidades 

centradas na tradição oral de um pensamento maiêutico. 

Sócrates e Platão e a arte da filosofia educacional  

 A filosofia educacional se faz presente em uma conjectura formal de pi-

lares de saberes na qual o educador toma seus ensinamentos com o elo de infor-

mações baseadas na razão e, com entusiasmo, faz com que o outro possa ter tam-

bém essa mesma simbiose de entendimento, formando, por conseguinte, uma 

esfera transformadora de conhecimentos. Sendo um dos maiores educadores de 

todos os tempos, Sócrates (470 – 399 a. C.) “foi o primeiro mestre que ousou 

defender a sua própria ignorância, introduzindo assim um novo tipo de busca 

da verdade”, de acordo com os autores Gauthier & Tardif (2014, pg. 36), que 

incitam ainda que Sócrates foi “uma espécie de sofista, mas que se distingue dos 

outros de vários modos”. Sócrates não escreveu um livro sequer e, de acordo com 
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os autores acima citados, “sua atividade preferida era passear em praças públicas 

e começar a discussão com toda pessoa que o desejasse [...] especialmente com 

os jovens, mestres sofistas, nobres, soldados e cidadãos comuns” (GAUTHIER 

& TARDIF, 2014, pg. 36).  

 O método socrático, de acordo com Aranha (2015, pg. 69), “nasceu da 

perplexidade do filósofo diante do oráculo de Delfos, que o identificara como o 

homem mais sábio”. Assim sendo e permanecendo na mesma linha de pensa-

mento da referida autora, percebeu-se então que “a sabedoria começa pelo reco-

nhecimento da própria ignorância”, em que para Sócrates, “o princípio de sabe-

doria era a atitude em que se assume a tarefa verdadeiramente filosófica de 

superar o enganoso saber baseado em ideias preconcebidas”. Dentro desse mé-

todo socrático persistem duas características fundamentais para o seu entendi-

mento e, de acordo com a autora da conjectura acima, “a primeira parte chama-

se ironia, processo negativo e destrutivo de descoberta da própria ignorância”.  

 O segundo método de Sócrates chama-se “maiêutica, relativo ao parto, 

ato construtiva e consiste em dar à luz novas ideias” (ARANHA, 2015, pg. 69). 

Complementando o exposto acima com a leitura de Böhm (2010, pg. 23), “a edu-

cação socrática quer, na filosofia ocidental, libertar o Homem para ele mesmo e 

provocá-lo para assumir a responsabilidade da organização de sua vida”. Essa é 

a primeira vez dentro dessa filosofia, que o homem se encontra inerte para pen-

sar em si mesmo e em seus atos e, com isso, o método socrático faz-se presente. 

Ainda de acordo com o divulgado acima, Böhm (2010, pg. 24) catalisa a ideia 

central de que o pensamento de Sócrates acerca da educação se faz presente “em 

doutrinas filosóficas ou pedagógicas, por meio do aprofundamento existencial 

em questionamentos e reflexões sistemáticos”. Os grandes modelos teóricos, 

para Cambi (1999, pg. 88), incide em um despertar pedagógico em que “a ação 

educativa de Sócrates consiste em favorecer tal diálogo e a sua radicalização, em 

solicitar um aprofundamento cada vez maior dos conceitos para chegar a uma 

formulação mais universal e mais crítica”. Ainda de acordo com o enunciado do 

autor acima, “Sócrates bem reconhece o caráter pessoal da formação, seu pro-

cesso carregado de tensões, sua tendência ao autodomínio e à auto direção e o 

fato de ser uma tarefa contínua” (CAMBI, 1999, pg. 89), ou seja, interiorizada 

em uma linha pedagógica e filosófica dentro do conceito didático original e in-

dividual.  

 Pertencer a uma determinada classe era o fato determinante nos ensi-

namentos pedagógicos de Sócrates e como atesta Aranha (2015, pg. 70), “chama-

mos de intelectualismo ético a doutrina socrática que identifica o sábio e o vir-

tuoso [...] que visa a um objetivo puramente intelectual”. Assim sendo, de acordo 

com a autora, “o conhecimento das virtudes humanas pode levar a uma vida 

reta”. Dando ênfase ao enunciado exposto, Cambi (1999, pg. 89) enumera que o 
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“modelo paradigmático é capaz de incidir em profundidade sobre toda a tradi-

ção pedagógica ocidental”, tendo em vista que Sócrates foi o precursor de toda 

uma filosofia sem ter publicado um livro sequer, deixando essa competência ri-

gorosa para seu discípulo, Platão.  

 O estudo da educação em Platão (427 – 347 a. C.), de acordo com Böhm 

(2010, pg. 24), requer que “toda a ética da Antiguidade é o sentido e direção de 

uma vida humana, que pode ser caracterizada como sendo justa ou injusta, bem 

ou malsucedida”. Suas ressignificações acerca da educação estão publicadas no 

livro A República, que, como salienta o autor acima citado, “deseja esboçar um 

modelo de Estado, no qual a ordem interna e externa é permeada pelo mesmo 

logos e é harmonizada”. Se em Sócrates temos uma política oral, em Platão temos 

as diretrizes da educação em forma escrita politicamente coerente com as afir-

mações de seu professor emérito.  

 O respaldo significativo acerca da educação de Platão, sendo Böhm 

(2010, pg. 25) explana que em A República, “política  não é técnica de controle 

de conflitos, mas a arte de permitir que seres humanos se tornem cidadãos me-

lhores”. Desde os tempos dos sofistas, a política vinha tendo um espaço consi-

derável em prol da educação e, de acordo com o autor em seu livro A História da 

Pedagogia, “Platão reconhece que política e pedagogia essencialmente depen-

dem uma da outra” (BÖHM, 2010, pg. 25). Sendo discípulo e herdeiro direto de 

Sócrates, Platão circuncisava, na visão de Cambi (1999, pg. 89), “um grandioso 

sistema filosófico de base idealista [...] e fixa em seu pensamento, leis políticas 

na formação de classes sociais”. O autor reitera que “a ideia de uma sociedade 

perfeita, ordenada, na qual cada um faz só uma coisa e, na verdade, é uma socie-

dade aristocrático-conservadora”, que acaba tendo cunho do tipo democrático. 

Platão foi o responsável pela organização da escola moderna, baseada no pensa-

mento socrático, sendo assim, “a paideia de Platão, herdeira de Sócrates, inserida 

num amplo projeto político, permanecerá na cultura ocidental como um mo-

delo-máximo por fortes implicações utópicas” (CAMBI, 1999, 91).  

 A Alegoria da Caverna, de acordo com Böhm (2010, pg. 28), “segue essa 

linha ascendente e imagina a educação dos filósofos como elevação que parte do 

escuro aprisionamento às sombras visíveis do mundo empírico”. Essa constata-

ção, registrada no livro A República e seguindo a linha de pensamento do autor 

alemão, revelaram “novas e surpreendentes consequências da via régia da edu-

cação, esboçada pela alegoria” (BÖHM, 2010, pg. 25). Portanto, para o referido 

autor citado acima e tendo sua visão de filosofia centrada na linha das leis de 

justiça, “a pedagogia platônica não se limita à transmissão de conhecimentos por 

meio de ensinamentos e aulas ou ao exercício de habilidades por meio da adap-

tação e sim, pelo desenvolvimento” (BÖHM, 2010, pg. 28). Elaborou-se um pro-

jeto suntuoso e com início organizativo para a pedagogia de Platão como jamais 
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tinha sido visto, tendo como inspiração os pensamentos de Sócrates e as leis de-

terminadas pelas alegorias platônicas como fato determinante para uma nova 

arte de educar, que estava sendo pautada pensando no outro, com uma equidade 

interligada com a igualdade.  

Os idealizadores da filosofia moderna – Rousseau, Kant e Herbart  

 Ainda que a filosofia quisesse adentrar de uma maneira natural na edu-

cação dos homens, era preciso um modelo de representação que pudesse forma-

lizar essa forma real de pensamento humanitário em prol de uma sistematização 

hierárquica voltada para os saberes baseados nos pensamentos filosóficos. Com-

preendendo um hiato no tempo e ainda permanecendo com a linha filosófica 

constituída nas bases pedagógicas de Sócrates e Platão, a Filosofia Moderna dos 

séculos XVII e XVIII teve grande impacto, de acordo com Böhm (2010, pg. 91), 

“à sombra de Rousseau”. Encontrando-se numa época atemporal da era socrá-

tica, a era das luzes trouxe a modernidade nas esferas educacionais jamais en-

contradas em outras escolas, como atesta o autor citado acima, que diz que “a 

visão de Rousseau do homem naturalmente bom parecia abrir enormes possibi-

lidades metodológicas para a educação” (BÖHM, 2010, pg. 92). 

 As concepções magistrais do suíço Jean-Jacques Rousseau (1712 – 

1778), de acordo com Böhm (2010, pg. 81), “são conselhos práticos de educação 

que não são dele, mas faziam parte do patrimônio comum da Pedagogia incli-

nada à reforma de sua época”. Entende-se, assim, que as grandes reformas edu-

cacionais tiveram de fato início na Era do Iluminismo, datado dos séculos XVII 

e XVIII, cujo último remanescente antes de Rousseau, para o autor alemão, “fora 

John Locke (1632 – 1704)”. Tendo como convicção o Liberalismo de Locke, Ro-

usseau, de acordo com Aranha (2015, pg. 156), “concebia a sociedade como uma 

justaposição de indivíduos e a crítica ao individualismo só aparecerá mais tarde, 

com as teorias socialistas”. Ainda de acordo com a referida autora, “Rousseau é 

um opositor da educação do seu tempo, extremamente autoritária, interessada 

em adaptar e adestrar a criança e apoiada na concepção de uma natureza humana 

má”.  

 Partindo desse ideal de pensamento do filósofo e de acordo com o ex-

posto acima, “Rousseau abre um novo caminho para recuperar as forças originais 

da infância, o que o faz o precursor não só das pedagogias do final do século XIX, 

que valorizavam a atividade da criança, como o modelo da futura Escola Nova”. 

A razão como faculdade crítica parte de um pressuposto, de acordo com Gau-

thier & Tardif (2014, pg. 132), de que “o axioma fundamental é que toda a reali-

dade, material ou moral, é analisável”. Com isso, ainda de acordo os autores, “a 

razão se torna uma faculdade subjetiva especificamente humana”. Elaborou-se, 
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assim, evidências consideradas distintas daquelas que Sócrates e Platão institu-

íram e, de acordo com os autores citados, “a Filosofia das Luzes assinala, com 

evidência, uma ruptura com as ideologias do passado” (GAUTHIER & TARDIF, 

2014, pg. 132), constituindo, nesse ínterim, uma nova forma de pensar a educa-

ção. 21 Considerado com o pai da Pedagogia Moderna na era do Iluminismo, o 

prussiano Emanuel Kant (1724 – 1804), segundo Böhm (2010, pg. 96), “concei-

tualiza a ciência pedagógica como o encaixar de ideia e experimentos, de razão 

e experiências e, assim, impõe-lhe caráter misto”, que é voltado à Pedagogia de 

linha filosófica da razão por meio da ciência. Sendo o principal filósofo do Ilu-

minismo, Kant, de acordo com Aranha (2014, pg. 210), “revolucionou a maneira 

de pensar do seu tempo [...] ao considerar uma impossível razão pura indepen-

dentemente da experiência”. Ainda de acordo com a mencionada autora, “as re-

flexões de Kant a respeito da moral se tornaram fecundas para a pedagogia, na 

busca da laicização”.  

 Ainda assim, de acordo com o exposto assim, “a ênfase na posta na dis-

ciplina aproximaria Kant da escola tradicional do século seguinte, pois [...] va-

loriza o controle da razão e liberta o ser humano do jugo da tradição e da auto-

ridade” (ARANHA, 2014, pg. 211). Elenca-se, assim, motivos para que seus 

pensamentos, mesmo que originais para a época, se tornariam alvo para a nova 

concepção de educação no século XIX. Tendo a moralidade como centro de sua 

pedagogia, o alemão Johann Friedrich Herbart (1776 – 1841), de acordo com 

Böhm (2010, pg. 101), “sente a necessidade de uma ciência profissional pedagó-

gica para educadores profissionais e para o futuro do professorado”. Unindo a  

psicologia com a pedagogia, Herbart utilizou métodos considerados inovadores 

para a sua época e, de acordo com o autor do exposto acima, “os sentimentos, 

desejos e atos de volição infantis são influenciados pela manipulação das repre-

sentações” (BÖHM, 2010, pg. 101). Cercando-se de sua pedagogia realista, Her-

bart, de acordo com Böhm (2010, pg. 101), “adapta uma teoria de instrução esco-

lar que, na forma de um dirigismo didático, exclama etapas formais de cada aula 

e como teoria das etapas culturais do plano de curso, se torna uma ferramenta 

do professor dos séculos XIX e XX”. Sendo uma educação da vontade, com uma 

abordagem realista da pedagogia inovadora, Aranha (2014, pg. 215) diz que 

“Herbart assume, portanto, uma posição intelectualista que privilegia o conhe-

cimento [...] e a conduta pedagógica deve seguir três procedimentos básicos: o 

governo, a instrução e a disciplina”. De acordo com a autora, “com as essas três 

fases de seu ato pedagógico, Herbart propõe os cinco passos formais que propi-

ciam o desenvolvimento do aluno: preparação, apresentação, assimilação, gene-

ralização e aplicação”, dando início a era formal da educação naquele século 

(ARANHA, 2015, pg. 215).  
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 De acordo com o revelado acima, “Herbart conseguiu elaborar, pela pri-

meira vez, uma pedagogia que propunha como verdadeira ciência da educação, 

com objetividade de análise e sistematização” (ARANHA, 2015, pg. 215), cujo é 

também compactuada com o entendimento de Böhm (2010, pg. 101), que afirma 

que para Herbart “a criança vem ao mundo sem vontades e livre de qualquer 

comportamento moral”. Com todos os pressupostos filosóficos de um tempo se-

cular, desde a época de Sócrates e Platão até a chegada do Iluminismo dentro da 

Pedagogia, que se configura exclusivamente para uma ideologia focada na razão 

por meio do conhecimento da própria força do pensar, esse paradigma começa a 

se romper com o advento de um novo sistema de ideias que se configura na Es-

cola Tradicional, no século XIX, doutrinada unicamente nos saberes docente. 

O magistrocentrismo da escola tradicional  

 O modelo de educação centrada na razão passava a ter um declínio ge-

neralizado com o pressuposto imediato das características formais de um novo 

paradigma de escola que buscava no autoritarismo docente uma forma ampla de 

mostrar serviço a toda uma sociedade expressada por meio dos conteúdos, que 

passam a ser o centro da aprendizagem, onde o saber acumulado da humanidade 

era adquirido por esforço intelectual que não eram conectados com a prática, em 

que a avaliação por meio de provas era o instrumento principal para a valoriza-

ção das informações acumuladas e a disciplina era severa com regras rígidas e 

intimidação e o aluno era o reprodutor da memorização de todo esse sistema.  

 Entremeada entre o fim do Iluminismo do século XVIII e o início do 

século XIX, a Escola Tradicional ficou em ascensão até meados do século XX, 

“período em que esse método educacional sofreu inúmeras críticas e transfor-

mações”, de acordo com Aranha (2014, pg. 224), “por sua avaliação negativa, so-

bretudo pelas pedagogias inovadoras do século XX, cujo é vista com desprezo 

na sua totalidade e muitas vezes de maneira caricaturada”. Sendo um contra-

ponto distanciado pelas ideologias da Filosofia Ocidental e indo na contramão 

da propagação de um método de instrução educacional proposta pelo Ilumi-

nismo, a Escola Tradicional estava centrada nos saberes docentes e, de acordo 

com a autora citada acima, “é totalmente magistrocêntrica, isto é, centrada no 

professor e na transmissão de conhecimentos”, (ARANHA, 2014, pg. 224). 

Ainda de acordo com a autora, a analogia aluno e professor pertenciam a uma 

“relação vertical, porque hierárquica, tem como consequência, nos casos extre-

mos, a passividade do aluno, reduzindo a simples receptor da tradição cultural”, 

que é entendida também por Dewey (1971, pg. 11), que sublinha que “rejeitando 

o conhecimento do passado como o fim da educação, iremos apenas dar-lhe 

maior importância como meio de educação”. Portanto, a Escola Tradicional era 
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a nova maneira de fazer escola e, para Gauthier & Tardif (2014, pg. 154) “houve 

um significado dessa transformação profunda no discurso geral e das práticas 

pedagógicas”. Ainda de acordo com os autores, “é preciso reconhecer que, em-

bora no século XVIII nos tenha levado a conhecer um pensador genial como Ro-

usseau, não houve mudança importante após ele” (GAUTHIER & TARDIF, 

2014, pg. 154) e, com isso, houve um congelamento na educação nos séculos 

XVIII e XIX. 

 A Escola Tradicional vinha romper com a tradição da razão imposta 

pela Era das Luzes e, com isso, a intenção desse movimento escolástico era uti-

lizar a memorização como forma de catalisação de estudos. Segundo os referidos 

autores do exposto acima, “uma nova maneira de fazer escola se impôs, diferindo 

consideravelmente das práticas anteriores” (GAUTHIER & TARDIF, 2014, pg. 

155). A fundamentação antropológica da Pedagogia mudava de conceito e, de 

acordo com Aranha (2014, pg. 225), “predominava a concepção assistencialista, 

pela qual o professor tem em mente um modelo universal de ser humano a ser 

alcançado, bastando desenvolver as potencialidades inerentes do aluno”. Com 

isso, a Escola Tradicional pregava um sistema “submetidos a horários e currícu-

los rígidos, em que os alunos são considerados blocos únicos e homogêneos, sem 

atenção especial para as diferenças individuais”, de acordo com Aranha (2014, 

pg. 225), que é enfática em sublinhar que “a metodologia, o conteúdo e a avalia-

ção eram subestimados no caráter abstrato do saber, no verbalismo fundamen-

tado na transmissão de conteúdos soltos do saber acumulado”. Sendo mais ca-

tegórico em suas afirmações, o norte-americano Dewey (1971, pg. 5) diz que “o 

esquema tradicional é um esquema de imposição de cima para baixo e de fora 

para dentro, pois impõem padrões, matérias de estudos e métodos de adultos 

sobre os que estão crescendo lentamente – as crianças”.  

 Essa realidade é conferida por Aranha (2014, pg. 224), que sublinha que 

“do ponto de vista epistemológico, a escola tradicional privilegia a posição em-

pirista, sem a exigência de maiores elaborações pessoais”. Sendo um gigante con-

tra as tendências da Escola Tradicional, Dewey (1938, pg. 14) diz que “algumas 

experiências são deseducativas” e que muitos educadores iam de encontro ao 

modelo porque era imposto pelo sistema. Ainda de acordo com o teórico, o mé-

todo tradicional “trata-se de um plano para se conduzir a má educação” (DE-

WEY, 1971, pg. 17). O fim do século XIX e o início do XX, para Gauthier & Tardif 

(2014, pg. 174) “são marcados pela passagem da pedagogia tradicional, porta-

dora de costumes dos séculos passados, cujo é muito conservadora, prescritiva 

e ritualizada”. Continuando com o pensamento dos autores, “os fatores subja-

centes a essa revolução estão ligados notadamente à ciência que toma um lugar 

preponderante ao desejo de estar ligada a criar um homem novo” (GAUTHIER 

& TARDIF, 2014, pg. 175). Um dos grandes arroubos desse movimento 
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tradicional é explicado numa forma arrebatadora no método freireano, quando 

diz que “a educação bancária se dá por meio da inconciliação educador-edu-

cando [...] em que implica aspectos que envolvem a falsa visão dos homens” 

(FREIRE, 2016, pg. 111).  

 Grande parte da aquisição do modelo de educação tradicional se deu 

por homens fazendo seus alunos não entenderem os conteúdos ministrados e, 

com isso, a densa liquidação de pensamentos implicava na não absorção de co-

nhecimentos. Condensando o método tradicional ao modelo de instrução ar-

caica e dilacerante, Freire (2016, pg. 112) complementa seu pensamento dizendo 

que “a educação bancária é passivamente escancarada e o papel do educador é 

apenas imitar o mundo”, cujo dá ao seu entendimento assim compreendido por 

Dewey (1971, pg. 5) que salienta que “a distância entre o que se impõem e os que 

sofrem a imposição é tão grande, que as matérias exigidas, os métodos de apren-

der e de comportamento são algo estranho para a capacidade do jovem aluno”. 

Esses arroubos com passagens retrocedidas fizeram da Escola Tradicional um 

arsenal contrário às diretrizes de educação estabelecidas por forte pensamento 

social que a Filosofia Moderna conquistou por meio de seus homens com pen-

samentos igualitários sem o autoritarismo que imperava com o ato magistrocên-

trico.  

Os problemas e os retrocessos da escola tradicional  

 Ainda que houvesse uma preocupação com os saberes docentes pelos 

conhecimentos discentes e com a vontade de mudança na caracterização modu-

lar e nevrálgica da escolástica brasileira, os avanços negativos que imperavam na 

escola tradicional eram gritantes aos olhos de professores estudavam o movi-

mento com mais afinco, demonstrando todos os problemas e seus retrocessos 

numa larga escala vertical. Sendo uma linha distanciada do propósito de filóso-

fos de outros séculos, que redesenharam um modelo apropriado para a educação 

no sentido mais amplo, a Escola Tradicional acabou rompendo com aquele pa-

radigma de que a razão era preciso estabelecer um mote ideal para que o aluno 

pudesse pensar e, seguindo nessa linha, Saviani (2002, pg. 131) explana que “edu-

cação é entendida como um processo que se caracteriza por uma atividade me-

diadora no seio da prática social global”. Ainda de acordo com o referido autor 

do exposto acima, “a educação tradicional teve problemas educacionais comple-

xas desde o seu modo de pensar ao agir, como a política de formação de pessoal 

docente” (SAVIANI, 2002, pg. 132). Condensando as palavras do autor, ele rei-

tera que “a contradição histórica entre a burguesia e a feudalidade tiveram gran-

des papeis políticos na história do aparelho escolar”, o que  modificou o pensa-

mento de estruturas entre a Filosofia e o Tradicional.  
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 O miolo dessa linha de escola brasileira estabeleceu uma determinada 

ideologia que “pretendiam estabelecer os fins da educação no país e nossos le-

gisladores garantiam a melhor educação para todos” (BRANDÃO, 2013, pg. 57). 

Isso não ficou muito bem delineado para os padrões da escolástica, pois, como 

incrementa o autor referido, “falaram a respeito de uma educação idealizada ou 

falaram da educação do ponto de vista de uma ideologia”. Sendo uma pedagogia 

que contrariava a tudo e a todos, Brandão (2013, pg. 63) complementa dizendo 

que “a razão de desavenças entre educadores e a escola tradicional tem funda-

mentos na diferença entre modos de compreender o que o ato de ensinar deter-

mina e a que e a quem ele serve”. Sendo um modelo difuso que contrariava alguns 

teóricos da Educação e da Filosofia da Educação, Saviani (2002, pg. 11) intervém 

com uma apropriação capaz de dinamitar o escopo da Escola Tradicional, 

quando diz que “o aluno sabe que o professor sabe a resposta e sabe também 

que, se ele aplicar os procedimentos transmitidos na sequência das aulas, a res-

posta será obtida com certeza”. As teorias ditas inovadoras para aquele novo 

sistema educacional que se distanciava a cada dia da Filosofia, se contradiziam 

e, como atesta Aranha (2014, pg. 224) “é difícil delimitar um conceito tão ex-

tenso quanto o da escola tradicional [...], pois esse modelo escolar sofreu inúme-

ras críticas e transformações”.  

 Ainda se naturalizando como um problema difuso, o tradicionalismo 

passou a imperar nas salas de aula, já que, conforme a autora, “a aprendizagem  

era baseada na memorização”. Ainda de acordo com o exposto acima, a Escola 

Tradicional vinha com uma tradição “rigidamente estipuladas em que as normas 

garantiam a submissão do aluno para quem a obediência é a virtude primeira e a 

disciplina, garantida por meio do castigo corporal, mantinha a ordem pela inti-

midação” (ARANHA, 2014, pg. 225). Sendo uma Pedagogia fechada e formal, 

Gauthier & Tardif (2014, pg. 169) salientam que a “abordagem era mecânica e o 

ensino dogmático, centrada apenas na escola com uma pedagogia enciclopé-

dica”. Ainda de acordo com os autores, a finalidade da educação  era “transmitir 

uma cultura objetiva às novas gerações em que tinha como mote formar a criança 

dentro de uma modelagem com valores objetivos”. Voltando-se contra o tempo, 

os autores acima fazem uma reflexão sobre o aspecto da concepção de criança, 

que era tida como “cera mole, em que a infância tem pouco valor em relação à 

idade adulta e que gira em torno de um programa definido fora dela”. Essa con-

cepção é concebida por outros aspectos como, por exemplo, a concepção do pro-

grama estudado, em que “o conteúdo a ensinar não levava em conta os seus cam-

pos de interesse” (GAUTHIER & TARDIF, 2014, pg. 169).  

 A Escola Tradicional, tida como problemática dentro de um segmento 

de estudos de teóricos e filósofos, tinha em sua concepção de escola um modelo 

“artificial em que a repressão das emoções era tida como certo distanciamento 
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de saberes em que a criança resolvia problemas artificiais”. (GAUTHIER & 

TARDIF, 2014, pg. 169). Partindo deste mesmo pensamento igualitário, Clausse 

(1976, pg. 36) sublinha que “o mundo da escola tradicional é um mundo essen-

cialmente rural e camponês [...] com ideias fixas e limitadas moralmente, inte-

lectualmente e materialmente, como são limitadas as suas possibilidades”. Fi-

xando-se do mesmo exposto acima, o autor complementa que o escopo da escola 

tradicional pertence a uma “tradição forte e atuante [...] onde quase não há pro-

blemas verdadeiramente novos e as soluções dadas aos problemas cotidianos são 

estereotipadas” (CLAUSSE, 1976, pg. 36).  

 Valendo-se de esforços de uma minoria, o autor do exposto acima com-

plementa que a estrutura da escola tradicional imperou no Brasil por meio do 

“fixismo, tradicionalismo, conformismo, homogeneidade, hierarquias bem deli-

mitadas e definidas com traços fundamentais de um mundo ideológico” 

(CLAUSSE, 1976, pg. 36). A ideia de um semblante do que pertenceu à Escola 

Tradicional é reinterada por Chauí (2001, pg. 74) que diz que “a alienação é um 

processo social como um todo e que não é produzida por um erro da consciência 

que se desvia da verdade, mas é resultado da própria ação social dos homens”. A 

autora busca na prática aquilo que se apreende na teoria de um ato tradiciona-

lista e acaba esbarrando-se nas “contradições de uma negação interna entre o 

que significa teoria e prática na dialética e na ideologia” (CHAUÍ, 2001, pg. 75). 

Dentro das perspectivas problemáticas que assolavam a Escola Tradicional, a 

intensa relação entre teoria e prática se demonstrava tensa e pertencia a uma 

linha tênue que poucos conseguiam deter e, conforme questiona Chauí (2001, 

pg. 75), “a relação entre teoria e prática é uma relação simultânea e recíproca, 

por meio da qual a teoria nega a prática enquanto prática imediata”. Sendo as-

sim, a existência social da práxis dentro da Escola Tradicional era mais autori-

tária do que a própria teoria do saber. De acordo com a referida autora, a prática 

educativa da escola tradicionalista “nega a teoria como um saber separado e au-

tônomo, como puro movimento de ideias se produzindo umas às outras na ca-

beça dos teóricos em que nega o saber e a ação dos homens” (CHAUÍ, 2001, pg. 

75). Assim sendo, a Escola Tradicional, doutorada em significativos imperados 

na perpetuação do ato autoritário dos séculos XVIII até o início do século XX 

perpetuou problemas com a didática estudada por Jam-Amós Comenius (1592 – 

1670), que tinha na Pedagogia a arte de educar.  

A decadência do domínio da escola tradicional  

 Totalmente desamparada, mas ainda com resquícios de atemporalida-

des, a Escola Tradicional perdia seu foco com a demanda de estudos que com-

provavam que o pensamento do educando estava fadado ao comprometimento 
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do não realismo imaginativo e autônomo. O magistrocentrismo da Escola Tradi-

cional trouxe algumas consequências drásticas que a Filosofia Ocidental de Só-

crates e Platão não resolveu, como, por exemplo, a razão total dos educandos 

por parte dos conteúdos ministrados pelos educadores e, de acordo com Ve-

xliard (1970, pg. 16) “a distribuição geográfica desses estudos eram muito desi-

guais até mesmo para algumas soluções típicas sobre o ensino da matéria”. Ha-

via, assim, as fases da Pedagogia Comparada, de acordo com o autor do exposto 

acima, que salienta que “a história nunca tem um verdadeiro começo, pois para 

cada início é possível encontrar antecedentes”. Nesse caso, a Escola Tradicional 

rompeu com a Filosofia, de acordo com o capítulo anterior, retirando dos alunos 

“a fase estrutural, que é representada pelos principais elementos arquitetônicos 

dos estudos comparados em Pedagogia com os princípios metodológicos” (VE-

XLIARD, 1970, pg. 17).  

 A Escola Tradicional passa a ser um empecilho na vida escolar pública 

justamente por ser muito rígida e autoritária, não dando espaço e tempo para 

que os educandos pudessem aprimorar seus estudos e, para Vexliard (1970, pg. 

18) esse tipo de pedagogia “é esboçada de maneira nem sempre explícita na teo-

ria das correntes educacionais e em seus processos evolutivos sempre estava fa-

dado à diminuição do discente”. A crise educacional brasileira inicia-se com a 

esfera que perpetuou a Escola Tradicional dentro de um ato magistrocêntrico e, 

como atesta Teixeira (1976, pg. 39), esse tipo de escolástica “oferece, ao ser im-

plantado, maiores perigos de se deformar ou perder mesmo a eficácia, pois ela, a 

escola, é em parte uma instituição artificial e abstrata, destinada a complemen-

tar apenas a ação de educação”. A ciência deixa de ser uma solução para o mé-

todo tradicional e a memorização e o ato conteudista vigoram dentro de um pan-

taleão de sistematizações oriundas de uma razão docente que, de acordo com o 

autor do exposto citado acima, “as escolas passaram a ter dois objetivos: a for-

mação geral e comum de todos os cidadãos e a formação dos quadros de traba-

lhadores especializados de toda espécie exigidos pela sociedade moderna” (TEI-

XEIRA, 1976, pg. 37).  

 A educação no Brasil nos séculos XIX e XX foi marcada pelo ato de ten-

dência tradicionalista e não progressista, contudo, para Freire (2016, pg. 103) “a 

concepção bancária da educação como instrumento da opressão e seus pressu-

postos, faziam com que a Educação Tradicional fosse mecânica, fria, crua e oca”. 

Elencando-se em exposição ao autor acima, o nível de educação que pertencia à 

Escola Tradicional era “quase uma enfermidade da narração e sua tônica era pre-

ponderantemente esta – narrar, sempre narrar” (FREIRE, 2016, pg. 103). Não 

obstante, o educando era o objeto dessa situação, enquanto o professor era o 

dono do saber e do conhecimento, sendo um sujeito passivo, apenas recebendo 

as informações ministradas pelo docente. Não há, assim sendo, uma idealização 
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de construção de saberes por parte dos educandos e, ainda de acordo com Freire 

(2016, pg. 104) “a narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos 

à memorização mecânica do conteúdo narrado”. Já o mestre, aquele que conduz 

a aula, para complementar a ideia freireana, “aliena a ignorância e se mantêm em 

posições fixas, invariáveis [...] onde este se põe frente aos educandos como anti-

nomia necessária” (FREIRE, 2016, pg. 105). Sujeito e objeto caracterizam as fases 

opostas da Educação Tradicional no Brasil e, de acordo com Dewey (1971, pg. 6) 

“se buscar formular a filosofia de educação implícita nas práticas da educação 

mais nova, pode-se encontrar certos princípios comuns entre a variedade de es-

colas progressistas existentes”. A educação tradicional se baseava, por assim di-

zer e complementando o pensamento deweyano, “numa organização já feita e 

acabada, onde se rejeitava o princípio de pensamento e organização do alunado 

e deixava de ser real para se tornar arbitrária” (DEWEY, 1971, pg. 8). O imperia-

lismo da autoridade máxima e o controle social impostas na Escola Tradicional 

dos séculos XIX e XX causaram “a estranheza de uma Pedagogia mal fundamen-

tada”, de acordo com Gauthier & Tardif (2014, pg. 165), que complementam que 

“a Pedagogia se torna não só uma ciência aplicada, como também fruto dos co-

nhecimentos fundamentais em Psicologia”. Sendo assim, os avanços da Escola 

Tradicional referentes a uma educação centrada também nos alunos começam a 

surtir pequenos efeitos, mesmo que timidamente, quando estudiosos como 

Edouard Claparède incita que “sem pedagogia não há ciência nem psicologia” 

(GAUTHIER & TARDIF, 2014, pg. 165), enquanto que o pedagogo francês Cé-

lestin Freinet diz que “para sair do tradicionalismo é preciso ter a Pedagogia do 

bom senso” (2004, pg. 5). Ainda que o método de escolarização da Escola Tra-

dicional tenha sido marcado prioritariamente pelo autoritarismo primário do 

docente, Freire (2002, pg. 10) diz que “estudar seriamente um texto é estudar o 

estudo de quem, estudando, o escreveu, buscando o condicionamento histórico-

sociológico do conhecimento, buscando as relações entre o conteúdo e o es-

tudo”. 

 Esse pensamento não se fazia presente dentro das salas de aula de pro-

fessores não progressistas, mas os estudiosos descontentes com aquele ensino 

precário e conteudista já estavam pensando em novas estruturas pedagógicas 

para o futuro do Brasil e, com isso, “o ato de estudar, no fundo, é uma atitude em 

frente ao mundo” (FREIRE, 2002, pg. 11). Portanto, a Escola Tradicional, rígida 

e totalmente autoritária, centrada apenas nos dogmas docentes, estava per-

dendo sua identidade frente aos estudos de magistrados que estavam se debru-

çando nas teorias da Filosofia Ocidental e Moderna e, com isso, como atesta Ara-

nha (2015, pg. 244), “a palavra de origem grega crise refere-se à situação difícil, 

a desafios, mas tem a mesma raiz de julgamentos e, portanto, de crítica”. Ainda 

de acordo com a autora acima, “é difícil delimitar um conceito tão extenso e 
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atemporal quanto o da escola tradicional [...] período em que sofreu inúmeras 

críticas e transformações” (ARANHA, 2014, pg. 224). Sendo uma pedagogia de 

avaliação negativa perante entre outros países que já vinham com uma educação 

mais sistematizada, o Brasil ainda padecia de uma educação única, distanciada 

e centrada apenas na elite brasileira. Em sentido volátil com Teixeira (1976, pg. 

42), “a crise educacional brasileira é um aspecto da crise de readaptação insti-

tucional”, ou seja, de uma escola com raízes tradicionais e que não pensavam 

historicamente nos saberes dos educandos. Ainda de acordo com o pensamento 

da reforma educacional do autor, “a educação e suas instituições sofreram, ade-

mais, a ação das forças sociais que o desenvolvimento brasileiro [...] em virtude 

dos ensinamentos, buscavam”. Nesse aspecto, o referido autor citado acima diz, 

categoricamente, que “a própria escola dava sinais da insatisfação de seus méto-

dos e era preciso uma readaptação na reforma educacional brasileira” (TEI-

XEIRA, 1976, pg. 50). Era preciso, assim sendo e complementando, “adaptar a 

escola nova contra os livros didáticos fracos e pobres, mas oficialmente aprova-

dos e manifestar a reforma progressista para uma nova ordem escolar”. Nascia, 

assim, o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, em 1932, com a intencionali-

dade de reformar o pensamento educacional brasileiro para o povo e para o go-

verno, “criada pela sucessão periódica de reformas parciais e frequentemente ar-

bitrárias, lançadas sem solidez econômica e sem uma visão global do problema, 

em todos os seus aspectos” (AZEVEDO, 2010, pg. 33).  

 Com a crise de um sistema educacional entrando em ascensão e ainda 

de acordo com o autor do exposto acima referido, “o principal estado de anar-

quismos que provém da desorganização do aparelho escolar é a falta de todos os 

planos e iniciativas da determinação dos fins da educação (aspecto filosófico e 

social)” (AZEVEDO, 2010, pg. 34). Sendo assim, a educação, que já vinha sendo 

pensada como forma filosófica dentro do sistema tradicionalista, teria que ter o 

“aspecto técnico dos métodos científicos aos problemas de educação no Brasil”, 

de acordo com Azevedo (2010, pg. 34), que creditava novos rumos à educação 

com a aplicação de métodos inovadores. Portanto, os pensamentos acerca da im-

portância de uma radical mudança na forma de estruturar o ensino no país era a 

de que “um educar pode bem ser um filósofo e deve ter sua filosofia de educação, 

mas trabalhando cientificamente nesse terreno, ele deve estar interessado na de-

terminação dos fins de educação aos meios de realizá-los” (AZEVEDO, 2010, pg. 

34). Observando-se o modelo de escola tradicional imposta no Brasil e cen-

trando suas forças ainda mais no pedocentrismo, Clausse (1976, pg. 36) salienta, 

veementemente, que esse paradigma magistrocêntrico era perpetuado por meio 

da “instabilidade, movimento, heterogeneidade, esboroamento e entrelaça-

mento das grandes ideologias fechadas [...] dos conceitos morais, da filosofia po-

sitiva voltada aos domínios do pensamento da ação, do futuro e do progresso”. 
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Pelo exposto acima, o autor complementa com autoridade dentro de seus estu-

dos acerca da relatividade escolar que “essas vicissitudes traduzem-se com certo 

atraso na axiologia do cognitivo e nas organizações educativas [...] contradi-

zendo, assim, a história da escola ocidental socrática” (CLAUSSE, 1976, pg. 36). 

A problematização que envolve o declínio de uma era da escola tradicional em 

seu confrontamento com o modelo em estudos e avanços da escola nova, estava 

enraizada no problema da cultura, que envolve suas matérias e seus métodos e, 

com isso, “os problemas de organização e concepção monolítica centralizada no 

ensino, criou algo descentralizado, reservado às instâncias regionais e locais in-

teressadas” (CLAUSSE, 1976, pg. 311).  

 Elencando o exposto acima, o autor emenda que o manifesto que a es-

cola tradicional inseriu no cenário escolástico foi o da “educação com ação diri-

gida no sentido desejado pelo mundo dos adultos [...] desligando a criança do 

meio global em que ela se forma, conduzindo a minoria privilegiada” (CLAUSSE, 

1976, pg. 297). Com a crise assistida pelos filósofos e estudiosos do século XIX e 

tendo como pressupostos a imediata linha tênue entre os saberes docentes e a 

educação dos alunos como seres pensantes, a decadência de um período do en-

sino tradicional vinha perdendo cada vez mais forças em 1932, quando passaram 

a estudar, de fato, a elaboração de um esboço centrado na Educação Brasileira. 

Sendo assim, os manifestos opostos ao movimento autoritário passaram a ser 

mais estudados, elaborados e debatidos por Educadores que queriam a renova-

ção da Escola Nova, em 1959. 

O pragmatismo e os manifestos da escola nova  

 O ato pragmático que defendia a escola nova estava centrada nas dire-

trizes não assertivas que dominava na escola tradicional, buscando, assim, um 

novo conceito capacitado e pensado no aluno, em sua transformação e em seus 

pensamentos de liberdade expressadas por meio de conteúdos trabalhados es-

pecialmente para eles. Na chamada Escola Nova o aluno passa a ser o centro do 

processo, existindo uma preocupação maior em torno do estado psicológico da 

criança, em que a metodologia tem por princípio o aprender fazendo, sendo va-

lorizado também o corpo por meio de atividades físicas e do desenvolvimento 

da motricidade, tendo o professor como um facilitador da aprendizagem em que 

o conteúdo ministrado por intermédio da aprendizagem tem como ideologia ser 

compreendido e não decorado ou memorizado.  

 Com a expansão dos métodos da Escola Tradicional enfraquecidas, mas 

ainda assim centralizadas em um modelo fortemente encarado por educadores 

que detinham o poder da educação, a Escola Nova foi ganhando novas estruturas 

que, de acordo com Aranha (2015, pg. 246), “o escolanovismo resultou da 
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tentativa de superar a escola tradicional excessivamente rígida, magistrocên-

trica e voltada para a memorização dos conteúdos”. Ainda de acordo com o ex-

posto acima, “devido ao clima de conflito aberto, em 1932 foi publicado o Mani-

festo dos Pioneiros da Educação Nova, assinado por 26 educadores, entre eles 

Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira” (ARANHA, 2015, pg. 303). Esse apon-

tamento era o início de uma nova era na educação brasileira. Assim como sali-

enta a autora, “o documento defendia a educação obrigatória, pública, gratuita e 

leiga como dever do Estado, a ser implantada em programa de âmbito nacional” 

(ARANHA, 2015, pg. 304), cujo tinha a finalidade maior de unir a Filosofia da 

Educação com os novos saberes docentes. Sendo um divisor de águas entre dois 

escopos da educação nacional, a Escola Nova tinha como meta expressa no Ma-

nifesto dos Pioneiros da Educação de 1932 “a superação do caráter discrimina-

tório e antidemocrático do ensino brasileiro, que destinava a escola profissional 

para os pobres e o ensino acadêmico para a elite” (ARANHA, 2015, pg. 304). As 

propostas eram muitas e totalmente diferentes dos manifestos que a escola tra-

dicional detinha e, de acordo com Aranha (2015, pg. 304), o novo modelo de edu-

cação brasileira teria que pertencer “a escola secundária unitária, com uma base 

comum de cultura geral para todos, em três anos, e só depois, entre os 15 e 18 

anos, o jovem seria encaminhado para a formação acadêmica e profissional”.  

 Estando entre o pragmatismo e o experimentalismo como base central 

e ideológica de um novo escopo educacional, Cambi (1999, pg. 546) atesta que 

“Dewey foi o maior Pedagogo do século XX, o teórico mais orgânico de um novo 

modelo de Pedagogia, nutrido pelas diversas ciências da educação” e, com isso, 

o grande responsável por unir novamente a Pedagogia Nova com a Filosofia Oci-

dental de Sócrates e Platão e a Filosofia Moderna de Kant, Rousseau e Herbart. 

Munido por uma filosofia experimental, de acordo com o autor citado acima, 

Dewey articula em torno de um “âmbito do intercâmbio entre sujeito e natureza, 

intercâmbio ativo, que transforma ambos os fatores e que permanece constante-

mente aberto por meio de um equilíbrio” (CAMBI, 1999, pg. 547). Sendo influ-

enciado diretamente com a filosofia hegeliana, Dewey “elabora uma filosofia 

centralizada na noção de experiência, desenvolvendo-a no sentido dinâmico e 

aberta, mas organicista” (CAMBI, 1999, pg. 547) e, assim, desenvolvendo um mé-

todo pragmático de pensamento escolanovista. O filósofo norte-americano John 

Dewey nasceu em Burlington, Vermont (EUA), em 1859 e, de acordo com o autor 

acima citado, “estuda nas escolas locais e depois na universidade de Vermont, 

aperfeiçoando-se na sofisticada Hopkins University, de Baltimore”, onde estuda 

Filosofia com aspectos psicológicos e pedagógicos, lançando diversos livros so-

bre seus estudos e criando as teorias educacionais que seriam vigentes no aper-

feiçoamento da Escola Nova. Depois de “muito lutar por uma educação de 
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qualidade, lança seu último livro em 1949, Conhecimento e Transição e morre 

em Nova York, em 1952” (CAMBI, 1999, pg. 547).  

 Entre os aspectos educacionais da ação prática de Dewey, Cambi (1999, 

pg. 548) pontua que “seu pensamento pedagógico está entrelaçado com a elabo-

ração da sua filosofia, da qual extrai conceitos fundamentais e caracterizados 

por um desenvolvimento constante para novas perspectivas orgânicas”. Preocu-

pando-se com a democracia e com a educação num contexto geral, Gauthier & 

Tardif (2014, pg. 188) complementa que nas escolas norte-americanas, “Dewey 

tinha consciência de ser muito exigente em relação aos professores e seu papel 

era evocar uma importância social, moral e democrática”.  

 Com o advento do novo modelo de escola praticamente instalado em 

Nova York, as vantagens do centralismo temático para uma nova ocupação em 

solo brasileiro apoderou-se do pensamento de Teixeira (1976, pg. 63), que pro-

põe “o progresso da reintegração geral da escola brasileira nas condições de vida 

em relação à escola primária, secundária e superiores ao domínio do científico”. 

Após os Manifestos de 1932 e 1959, os padrões históricos e vigentes da educação 

brasileira estavam instalados e, ainda de acordo com o referido autor, “a trans-

formação escolar pretendia analisar os padrões de educação, como reflexos de 

cultura e sociedade com a boa integração social do indivíduo na escola”. (TEI-

XEIRA, 1976, pg. 63). Sendo assim, a Escola Nova surgiu no Brasil por intermé-

dio do Manifesto dos Pioneiros da Educação de 1932 e dos Educadores de 1959 

e, como atesta Aranha (2014, pg. 226) ela é “a típica representante da Pedagogia 

Liberal [...] com o fortalecimento do capitalismo e da livre concorrência, o desa-

fio do novo passa a ser a afirmação da individualidade com a liberdade de pen-

samento”. Elencava-se, assim, um modelo pedocêntrico, centrado nos saberes do 

aluno por meio do ensinamento do professor e, como salienta a autora do ex-

posto acima, “essas teorias partem do ideal iluminista com a exaltação da razão 

que levam ao indivíduo a conquistar sua autonomia” (ARANHA, 2014, pg. 227). 

Do ponto de vista epistemológico e complementando com a autora acima, De-

wey teoriza a “educação progressiva com tendência empirista e ênfase em três 

conceitos: vida, experiência e aprendizagem” e, assim, havia o destaque para “as 

ação cognitiva e física dos alunos por meio dos saberes docente” (ARANHA, 

2014, pg. 227). O escolanovismo no Brasil teve seu início factual em 1920 e, ainda 

permanecendo na mesma linha de pensamento da autora citada, “suas ideias ex-

pressaram-se de maneira clara em 1932 com o Manifesto dos pioneiros da edu-

cação nova”, sendo exaltadas posteriormente por homens e filósofos com total 

empenho na Educação Brasileira que foram importantes em sua resolução, como 

“Anísio Teixeira, Lourenço Filho e Fernando de Azevedo como seus signatários 

principais” (ARANHA, 2014, pg. 228) Elencou-se, prioritariamente e de acordo 

com a exposição citada que, devido a grande “influência de Dewey, Anísio 
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Teixeira preferia usar a expressão escola progressiva e não Escola Nova, deno-

minação consagrada no movimento escolanovista” (ARANHA, 2014, pg. 229). 

Mas, vale ressaltar, a didática expressava-se exclusivamente dentro de um con-

ceito novo, com ramificações filosóficas, antropológicas, sociológicas e pedagó-

gicas, que até então não haviam sido explorados pela Escola Tradicional. Dessa 

maneira, a diferença central e cabal entre as duas escolásticas está na forma 

como o ensino e a aprendizagem deve estar pautada e, para Aranha (2014, pg. 

229), “a escola nova é o lugar de elaboração de projetos, que exigem reflexão e 

intensa atividade participativa que levam à conquista progressiva da autonomia 

e responsabilidade do educando”.  

 Os entraves entre as duas escolásticas seriam evidentes e a transição 

não seria nada simples ou temporal e, de acordo com Dewey (1971, pg. 96), “os 

caminhos da nova educação não serão fáceis de seguir”, tendo em vista que mui-

tos docentes não estavam satisfeitos com as mudanças impostas pelo Manifesto 

de 1932. Ainda de acordo com o autor do referido exposto acima e complemen-

tando seu raciocínio acerca da nova modalidade de ensino no Brasil, “a questão 

básica da Escola Nova prende-se à natureza de educação qualitativa [...] e por 

esse motivo, necessita de uma adequada filosofia da experiência” (DEWEY, 1971, 

pg. 97). Com o mesmo pensamento e não menos diferente da corrente filosófica 

acerca dos pressupostos que cerceiam o movimento da escola nova, Clausse 

(1976, pg. 306) diz que “educar é conduzir em função de dois termos elementares 

inseparáveis: de um lado o psicológico e do outro lado o meio, concebido no sen-

tido mais amplo, onde esse ser é chamado a realizar-se e a viver”. Portanto, a 

função social da Escola Nova estava centrada no sistema político que tinha como 

premissa o pensamento ativo de seu alunado com a preparação do docente para 

um ato discente com foco no semblante pedocêntrico de educação concomitan-

temente enraizado na pesquisa e na sabedoria apreendida por meio de uma an-

tropologia Educativa.  

A sociologia da pedagogia nova  

 Desenvolvendo-se por meio de uma sociologia que visava o desenvolvi-

mento do aluno e suas formalidades de entendimento por meio de uma comuni-

cação significativa e plena dos educadores, a linha de pensamento para uma pe-

dagogia totalmente nova entrava com planos centrados em uma axiologia 

embasada na doutrina do saber enriquecido pelo próprio andamento do preceito 

educativo. Dentro de um campo semântico do sistema educacional e defendido 

pela Escola Nova, Freire (2015, pg. 30) diz que é “tão fundamental conhecer o 

conhecimento existente quanto saber que estamos abertos e aptos à produção 

do conhecimento ainda não existente”. Ainda centralizado nas palavras do autor 



EDUCAR práticas, reflexões e partilhas 

186 

acima, “ensinar, aprender e pesquisar lidam com esses dois momentos do ciclo 

gnosiológico: o em que se ensina e se aprende o conhecimento”. Assim, a Escola 

Progressiva reflete-se na Pedagogia do século XX e se alastra pelo século XXI 

como uma construção do saber, em que a “docência e a discência são persona-

gens indicotomizáveis como práticas requeridas do ciclo cognoscente” 

(FREIRE, 2015, pg. 30). A evolução pedagógica com o advento da estruturação 

da Escola Nova elencou uma sociologia catalisada na filosofia e no desenvolvi-

mento do ser, como atesta Durkheim (1995, pg. 195), que “a pedagogia é a histó-

ria moral de nosso país por meio da formação de uma sociedade polida”. Ainda 

de acordo com o autor, a escola nova tem-se dignificado com a palavra, cujo tem 

a finalidade maior de “inspirar homens cujo objetivo era fazer uma humanidade 

mais doce, mais elegante, mais culta [...] com todos os benefícios da civilização” 

(DURKHEIM, 1995, pg. 194). Essa sociologia desenvolveu-se por meio da “moral 

pertencente ao mundo da ação e dos objetivos reais” (DURKEIM, 1995, pg. 197). 

Esse desenvolvimento pedagógico na figura da base filosófica remete-se à linha 

socrática, que tinha na maiêutica as perguntas e respostas como ação cognitiva. 

A atemporalidade do pensamento passava a fazer parte, mais uma vez, do novo 

modelo de escola, em que “a produção intelectual do Renascimento demonstrava 

interesse em superar as contradições entre o pensamento religioso medieval e o 

anseio de secularização da burguesia, seja na literatura ou na filosofia” (ARA-

NHA, 2015, pg. 131).  

 Com isso, a Pedagogia Nova apodera-se da História da Educação com 

certa propriedade, pois, como confirma Aranha (2015, pg. 24), “não se trata ape-

nas de uma disciplina, mas igualmente da abordagem científica de um impor-

tante recorte da realidade [...] que se desenrola no tempo e faz parte da história”. 

Ao mesmo tempo em que o pragmatismo de Dewey surgia com efeito esmagador, 

a sociologia da pedagogia nova de Durkheim vinha com o propósito de “uma vi-

são descritiva, voltada para o exame dos elementos do fato da educação, aos 

quais aplica o método científico” (ARANHA, 2015, pg. 256). Ainda de acordo 

com a explanação da autora, “os limites dessa abordagem encontram-se na sua 

parcialidade, pois Durkheim desenvolveu uma concepção determinista”, en-

quanto que Dewey desenvolveu a nova filosofia da educação centrada na ação. A 

autora ainda salienta que “a sociologia de Durkheim impõe os padrões de com-

portamento, que é a grande contribuição da sociologia para com a Pedagogia” 

(ARANHA, 2015, pg. 256).  

 O saber pedagógico da escola nova surge, aos olhos da educação e do 

Manifesto de 1932 e posteriormente, em 1959, como atos que reverenciam, de 

acordo com os ensaios de Cambi (1999, pg. 402), “a ciência, a política e a filosofia 

da época contemporânea por intermédio das transformações radicais”. A Escola 

Nova abarcava, assim, a Sociologia da Educação, a Filosofia da Educação e a 
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Psicologia da Educação como meios de centralização do ato pedocêntrico, “do-

tado de estatuto lógico plural, instável e controlável por meio de processos múl-

tiplos e não unívocos, ou seja, um saber cuja organicidade deve ser conquistada 

passo a passo e mantida aberta ao novo comportamento” (CAMBI, 1999, pg. 

404). Observando o contexto do exposto acima, Morin (2017, pg. 65) comple-

menta que o movimento em prol da escola nova provém de uma “educação que 

deve contribuir para a auto formação da pessoa (ensinar a assumir a condição 

humana, ensinar a viver)”. Assim, a ideia do autor acima é fazer com que o cida-

dão inserido no contexto de uma escola nova tenha uma “democracia, uma soli-

dariedade e uma responsabilidade em relação à sua pátria [...] por meio do en-

raizamento de sua identidade nacional” (MORIN, 2017, pg. 65). Presta-se um 

grande serviço à escola nova, de acordo com o autor, o valor da cultura do aluno, 

que passa a ser, em sua visão, “cultural por seus valores, usos e costumes, normas 

e crenças comuns e histórica pelas transformações e provações [...] que integra 

a identificação que o torna presente em uma comunidade” (MORIN, 2017, pg. 

67). 

 Assim sendo, a escola nova passou a permitir ao educando a possibili-

dade de entender o raciocínio do professor enquanto processo de ensino-apren-

dizagem, pois “a educação deve desenvolver-se na direção de uma axiologia da 

liberdade e da responsabilidade que partirá da própria criança, de sua experiên-

cia, de seus interesses e de suas fraquezas”, para assim ter sentido seu processo 

cognitivo (CLAUSSE, 1976, pg. 310). A reforma do pensamento de uma escola 

nova, na visão de Clausse (1976, pg. 303) “nasceu da preocupação de construir a 

pedagogia sobre um conhecimento científico da criança em que resulta de esfor-

ços práticos [...] organizadas para a melhor formação dessas crianças”. Essa so-

ciologia da educação nova tinha um conceito preliminar da concepção da apren-

dizagem centrada no aluno e, de acordo com o autor citado acima, havia uma 

liberdade condicionada e organizada que visava “assegurar a cada indivíduo  a 

possibilidade de uma vida pessoal completa e rica quanto possível por um de-

senvolvimento do corpo, da sensibilidade e da inteligência” (CLAUSSE, 1976, 

pg. 302).  

 Dessa maneira e compadecendo da mesma intenção, Libâneo (2014, pg. 

236) explana que “a prática educativa é intencional em relação às ações pedagó-

gicas com pouca sistematização ou estruturação” e, com isso, o advento da es-

cola nova foi um grande marco na educação escolar brasileira. Complementando 

o exposto do autor referido citado acima, aquilo que representou a escola tradi-

cional teve seu êxito com o modelo de escola nova após o Manifesto dos Pionei-

ros da Educação Nova representou uma “modalidade educacional que ocorre na 

vida dos indivíduos e, precisamente, pela importância das práticas educativas 

escolarizadas a fim de alcançar os objetivos preestabelecidos” (LIBÂNEO, 2014, 
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pg. 237). Com isso, pode-se obervar que, nas palavras de Perrenoud (2000, pg. 

52), a “progressão da escola nova mostra-se ainda mais atual porque há uma ori-

entação maior por parte dos sistemas educativos na escola como um todo e para 

além dos ciclos de aprendizagem”. Ainda de acordo com o pensamento do autor 

suíço, dentro dessa modalidade estudantil, “a progressão dos alunos é gerada no 

âmbito de um ciclo de aprendizagem no qual os alunos passam [...] por uma ges-

tão satisfatória que implica o plano progressivo de reflexão e de formação” 

(PERRENOUD, 2000, pg. 53).  

 Com certa predileção acerca do tema, Clausse (1976, pg. 39) salienta 

com precisão que “a educação nova é um meio que uma classe social possui para 

realizar as estruturas positivas referentes à uma ideologia mais humana e que 

visa educar o homem”. Ainda assim, o autor demonstra que “o pragmatismo re-

lativista defendido pelos Sofistas ficou sem efeito sobre o ensino durante perto 

de dois milênios [...] e que na escola nova passa-se a reger o social e o intelectual 

dos alunos”, sendo oferecidas oportunidades de igualdades entre os pares numa 

direção inspiradora válida e certeira (CLAUSSE, 1976, pg. 303). O conceito de 

uma escola sociologicamente nova parte, nas palavras de Clausse (1976, pg. 301) 

“da libertação da criança, que é a palavra de ordem da pedagogia nova, portanto, 

muito naturalmente na linha da emancipação geral e total do homem”. Elen-

cando-se de uma postura pragmática acerca dessa nova linguagem centrada nos 

saberes discentes, Teixeira (1971, pg. 131) conclama que a reconstrução educaci-

onal brasileira se faz mediante “somente em parte pelas suas escolas [...] como 

instituição voluntária e intencional, fundamentais como transmissoras de cul-

tura nas sociedades modernas”. O autor salienta ainda que “a escola de nossa 

civilização passou a acelerar e a diferenciar as mudanças sociais impondo ex-

pansão educacional em qualidade [...] em que era preciso saber ler e escrever 

como função social”, sendo possível, assim, unificar os saberes desses alunos 

como forma primordial e ulterior para a transformação de uma sociedade pe-

docêntrica (TEIXEIRA, 1976, pg. 131). O referido autor reitera veementemente 

que no Brasil “a escola passou pelas contingências da evolução nacional, refle-

tindo até meados do século XIX passando as condições de vida colonial e, de-

pois, retardariamente, para a independência da civilização” (TEIXEIRA, 1976, 

pg. 133). Desse exposto, pode-se elencar, ainda de acordo com o autor, que a “or-

ganização da escola nova é progredir em aspectos da solução legal do problema 

da educação [...] estabelecendo as condições e os mecanismos pelos quais se pre-

tende promover o progresso escolar, a direção e o sistema educacional” (TEI-

XEIRA, 1976, pg. 137). Para elucidar ainda mais o exposto do autor, este comple-

menta dizendo que a escola nova “é uma instituição servida com a arte de educar 

e ensinar em todos os níveis da cultura humana, [...] da arte de transmitir 
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progressos e revisões e ajustar, constantemente, a autonomia do professor pe-

rante seus ensinamentos” (TEIXEIRA, 1976, pg. 137).  

 Desse mesmo pensamento, a concepção de Freire (2015, pg. 51) sobre a 

escola nova é exposta quando o sociólogo diz que “a invenção da existência en-

volve a linguagem, a cultura, a comunicação em níveis mais profundos e comple-

xos do que ocorria na doutrina de uma escola autoritária”. Deve-se elencar aqui 

o exposto de que a escola nova tem um princípio moral de educação que “exige 

o reconhecimento de ser condicionado [...] dentro de uma prática formadora de 

natureza eminentemente ética [...] que é possível intervir para melhorá-las” 

(FREIRE, 2015, pg. 52). Colocando-se igualmente em seus retóricos pensamen-

tos escolanovista, Cambi (1999, pg. 583), explana que o advento de uma escola 

nova no segmento educacional é “baseada no conhecimento da criança em geral 

ou do adulto, no conhecimento individual e nos estudos do ambiente no qual se 

evolui”. Entende-se, assim, que Filosofia, Sociologia e Pedagogia caminham en-

trelaçadas como uma “das mais novas características da Pedagogia Nova do sé-

culo XX e seguida do XXI, por ser marcada pelas teorizações pedagógicas elabo-

radas em áreas não europeias e enraizadas em países latinos” (CAMBI, 1999, pg. 

587). Elenca-se, portanto, que as diversas áreas de estudos que contemplam a 

educação estejam em sintonia dentro de um campo existencial de saberes onde 

cada esfera se complementa com a nomenclatura operante de realização conco-

mitante para um respaldo de aprendizagem significativa e ativa para o desenvol-

vimento do educando no século XXI.  

O condicionamento operante da escola nova  

 Os desafios que fizeram do condicionamento operante uma válvula de 

escape territorial preconizado pelas diretrizes educacionais, davam seus primei-

ros passos com a linha psicológica que adentrava como estratégia para o desen-

volvimento do aluno para sua transformação em ser pensante. O século XX foi 

marcado pelo surgimento de uma nova estrutura escolar, que visava o educando 

como o centro do aprendizado, retirando do magistrocentrismo da escola tradi-

cional o poderio do saber docente, transformando o ser em questão em profunda 

conexão com o real, com a razão e com os conhecimentos reais e, como pontua 

Villalobos (1969, pg. 84), “a psicologia, segundo Piaget, juntamente com a soci-

ologia, fecha o círculo das ciências [...] que oscila entre o realismo e o idealismo”.  

 Dessa forma, como complementa a autora em seus estudos acerca da 

Psicologia dentro da linha educacional da Pedagogia Nova, trata-se de um “pro-

cesso histórico que nasce num contexto de indiferenciação entre o sujeito e o 

objeto [...] em virtude da própria razão da natureza” (VILLALOBOS, 1969, pg. 

84). Para tanto, a autora salienta com veemência e categoria contundente em seu 
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ramo de trabalho que “a psicologia se inicia pela análise do sujeito entendido 

como objeto de investigação e uma análise do mundo exterior tal como ele in-

tervém nas trocas com o sujeito” (VILLALOBOS, 1969, pg. 85).   

 A escola nova passa a ser fruto de um ramo de estudo científico que 

advém desde a Filosofia Ocidental e Moderna, encontra-se com a Sociologia da 

Educação, perpassa pela Pedagogia Nova em que as ações são perpetuadas pelo 

educando-educador e centra-se na Psicologia da Educação numa linha antropo-

lógica que detêm o mote central do conhecimento formal e, como atesta Saviani 

(2002, pg. 176), esse novo modelo de educação “significa enfoques das questões 

de perspectiva sociológica, econômica e filosófica”. O aluno passa a ser o deten-

tor do conhecimento por meio do construtivismo e, de acordo com o autor 

acima, “significa abordar teorias abarcando a explicação e também a expressão 

[...] que exprime interesses, exprime objetivos, exprime finalidades a respeito de 

como deve ser no caso da educação” (SAVIANI, 2002, pg. 177). Complemen-

tando o exposto do autor acerca do movimento da escola nova implantada no 

século XX e com raízes no século XXI, ele cita que o ponto positivo desse modelo 

escolástico é a “Educação Permanente, a qual sugere que o homem, sendo um ser 

inacabado, é sempre objeto da educação e, com isso, a sociabilização se estende 

também à fase adulta” (SAVIANI, 2002, pg. 178). Por esse motivo, Villalobos 

(1969, pg. 86) exemplifica que “as questões iniciais assentadas entre a Psicologia 

e a Pedagogia passam a ser processos do próprio escopo dessas ciências para se 

complementarem com outras ciências, formalizando, assim, o modelo da Escola 

Nova”.  

 Sendo uma escola amplamente nova em seu segmento, que pensava no 

cognitivo de seu alunado, essa pedagogia inovadora tinha como modalidade 

“uma escola ativa com educação funcional, renovada e abordagem orgânica, den-

tro de uma Pedagogia aberta e informal por meio de uma educação puerocên-

trica” (GAUTHIER & TARDIF, 2014, pg. 169). A finalidade da escola nova, para 

Gauthier & Tardif (2014, pg. 169), era clara e objetiva perante os novos anseios 

referentes ao modelo anterior, que unificava “permitir o desenvolvimento das 

forças imanentes das crianças com seus valores subjetivos e pessoais”. Assim 

sendo, o método era todo trabalhado em cima da personalidade da criança, que 

tinha como meios o “educar de dentro para fora, com o ponto de partida da pe-

dagogia do interesse por meio de uma educação funcional que ajude a criança a 

se desenvolver de ordem espontânea” (GAUTHIER & TARDIF, 2014, pg. 169).  

 Sendo uma educação que defende a prática educativa mais eficaz, Ara-

nha (2015, pg. 263) completa o pensamento dos autores referidos acima, menci-

onando que havia o interesse por parte dos idealizadores em fazer uma “renova-

ção da pesquisa pedagógica, na busca teórica dos fundamentos filosóficos e 

científicos”. Assim, a autora atesta que foi um dos marcos reverenciado na esfera 
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educacional brasileira, pois “estimulava o processo de simbolização plural e de-

mocrática da criança havendo empenho em desenvolver a individualidade, a au-

tonomia e o aprender mútuo” (ARANHA, 2015, pg. 263). A escola nova também 

visava professores reflexivos dentro de uma escola reflexiva e, de acordo com 

Aranha (2014, pg. 49), “a noção de professor reflexivo baseia-se na consciência 

da capacidade de pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como cri-

ativo e não mero reprodutor de ideias e práticas exteriores”. Por conseguinte, 

pensar na escola nova é, acima de tudo, pensar num modo de organização e ges-

tão bem delineadas com uma escola que visa compreender e assentir uma “co-

munidade de aprendizagem que seja democrática, aberta ao novo e que tenha 

ação e reflexão” (ARANHA, 2014, pg. 51). A ação construtivista era uma das me-

todologias comprometidas com a pedagogia de uma escola nova e, assim, a con-

cepção de escola nesse aspecto era centralizada em um “meio natural e social, no 

qual decorre a vida da criança como ambiente da vida com sua espontaneidade 

infantil onde ela mesma busca resolver os problemas reais” (GAUTHIER & 

TARDIF, 2014, pg. 169).  

 Sendo uma Pedagogia liberal com expansão para o conhecimento assi-

métrico de um conteúdo ministrado pelo docente, Freire (2015, pg. 122) pontua 

que “ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica [...] e saber igual se 

fundamenta na prática educativa que diz respeito à força do ensinar”. Valendo-

se de seus pensamentos sobre a magnitude positiva da escola em seu papel fun-

damental para todos no século XXI, “a perspectiva progressista é experimental 

e dinâmica entre o ensino do conteúdo e o ensino do que é de como aprender por 

meio da curiosidade epistemológica à produção do conhecimento” (FREIRE, 

2015, pg. 122). Complementando o exposto acima e partindo dos mesmos pen-

samentos pedagógicos, Gauthier & Tardif (2014, pg. 169) afirmam que o papel 

do professor numa ação pedocêntrica é “orientar, aconselhar e despertar no 

aluno o saber em que ele é o centro da ação [...] despertando nele mesmo o po-

tencial existente e suas habilidades”. Para tanto, a expansão da proposta de uma 

escola nova, liberal, popular e para todos teve dois conceitos anacrônicos e que 

resultou na “fusão transformadora de dois sistemas que se deram em todas as 

nações desenvolvidas em campo acadêmico de pesquisa” (TEIXEIRA, 1971, pg. 

279). Elencando-se desses modelos que disputavam o alunado em suas áreas de 

estudos e pesquisas, o autor acima demonstra que a escola, particularmente de-

nominada como básica, não poderiam ter uma filosofia arraigada na problema-

tização de um único saber docente e, assim, passou-se a pensar numa reformu-

lação contundente em que o ser precisa de uma “classificação social adequada e 

que não precisasse absorver a memorização como ato precário de um sensato ser 

moral” (TEIXEIRA, 1971, pg. 281). Expondo-se de maneira contundente quanto 

aos seus manifestos, Teixeira (1976, pg. 285) expõe que “a escola nova constitui 
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instrumento de controle social, de manutenção do tipo e qualidade de sociedade 

dominantemente aceita pelo sistema [...] que tem caráter nacional da cultura do 

próprio homem”. Valendo-se de pressupostos que abarcam uma filosofia pre-

ponderantemente ética, a escola nova trouxe muitos benefícios que a escola tra-

dicional não tinha colocado em prática, como contempla Aranha (2015, pg. 265), 

que diz que “a contribuição desse método novo foi valioso para o enriqueci-

mento e a discussão dos métodos pedagógicos”. A autora salienta ainda que 

numa perspectiva ideológica e sociológica, “é preciso reconhecer que os estudos 

da psicologia, da medicina neurológica, de biologia realizadas pelos escolanovis-

tas muito auxiliaram na introdução de projetos didáticos sustentados em base 

cientifica” (ARANHA, 2015, pg. 265). Sendo uma perspectiva educacional com-

prometida com o saber do aluno por meio dos saberes docentes dentro de um 

ato construtivista, Aranha (2015, pg. 266) pontua que “a centralidade do traba-

lho é elemento fundamental para a formação humana [...] desde que seja uma 

atividade produtiva conjugada com formação cultural”. Se na educação  tradici-

onal tinha-se o propósito de uma concepção autoritária e policialesca, na escola 

nova com uma pedagogia totalmente humanista, Gauthier & Tardif (2014, pg. 

173) reforçam que “o estudo das transformações que se produziram no mundo 

da educação, nos séculos XIX e XX, permitiu o aparecimento de alguns elemen-

tos importantes, como o construtivismo do ser humano discente”. Buscando-se 

por medidas legislativas rebuscadas e perpetuadas com a intencionalidade de 

obter certa relevância na salvação estudantil, que inclui a escolaridade obriga-

tória, a gratuidade e a laicidade, os autores acima explanam que a escola nova é 

“uma inovação com consolidação da ideologia pedagógica do século XIX aden-

trando o XX e se consolidando no XXI” (GAUTHIER & TARDIF, 2014, pg. 173). 

Valendo-se de uma escola totalmente nova, com teóricos e pesquisadores envol-

vidos com uma metodologia fincada na descoberta, com uma pedagogia enrai-

zada nos princípios morais e éticos da filosofia moderna e com pressupostos de 

uma centralização de conteúdos entre professor e aluno, os ciclos de aprendiza-

gem que tiveram início no século XX e estenderam-se para o século XXI finca-

ram-se como sendo um conjunto de manifestos pertinentes com favoritismos 

contundentes em prol de uma educação nova e de uma identidade que busca 

resultar em conhecimentos adquiridos e preteridos por todos os envolvidos.  

Outras palavras 

 Como parte de um processo evolutivo, em que a pesquisa requer uma 

participação efetiva dentro do campo do saber, o farto material aqui disponível 

elencou-se a uma outra visão acerca dos pressupostos que regem a Educação Bá-

sica como um todo. O respaldo filosófico, passando pela catequização do 
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Iluminismo até chegar ao concretismo de uma educação rigorosa e autoritária 

na Educação Tradicional, fez-se necessário no ato pedagógico para encontrar-se 

focado dentro dos limites entre todos os itens elencados nesse referido trabalho. 

A Escola Nova trouxe muitos benefícios para a educação como um todo e desse 

mérito destaca-se que o construtivismo está presente no centro de toda uma era. 

Levando-se em conta o apoio dos livros, dos referenciais teóricos, dos psicólogos 

da Educação, da linha filosófica e antropológica, assim como a sociologia de es-

fera educacional para poder chegar a um resultado determinante para a estru-

tura educativa, considera-se a importância das organizações da educação básica 

percorrida para uma elucidação envolta do embasamento pesquisado. Esse tra-

balho caracteriza-se na emenda da pesquisa e das referências teóricas, valendo-

se buscar o diferencial nesse âmbito universitário para catalisar momentos gra-

tificantes como Pedagogo em âmbito formal e não formal, pensando na transfor-

mação do outro, ressignificando sobre posturas, respaldos multiculturais, signi-

ficância maior em esfera atitudinal e costumes e éticas centradas na coalizão 

entre o pesquisar e o ensinar, entre o aprender e o (re) aprender. 

Referências bibliográficas 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia da Educação. 3º ed. São Paulo: Moderna, 
2014. 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação e da Pedagogia: geral e Brasil. 
3º ed. São Paulo: Moderna, 2015.  

AZEVEDO, Fernando de. Manifestos dos Pioneiros da Educação Nova (1932) e dos 
Educadores (1959). Recife: Editora Massangana, 2010.  

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O Que é Educação. 1º ed. São Paulo: Brasiliense, 2013.  

BÖHM, Winfried. A História da Pedagogia: de Platão à atualidade. 2º ed. 
Florianópolis: Conceito Editorial, 2010. 

CAMBI, Franco. História da Pedagogia. São Paulo: Editora UNESP, 1999.  

CHAUÍ, Marilena. O Que é Ideologia. 2º ed. São Paulo: Brasiliense, 2001.  

CLAUSSE, Arnould. A Relatividade Educativa: esboço de uma história e de uma 
filosofia da escola. 1º ed. Coimbra: Editora Almedina, 1976. 

DEWEY. John. Experiência e Educação. 15º ed. São Paulo: CIA Editora Nacional, 1971.  

DURKHEIM, Emile. A Evolução Pedagógica. 2º ed. Porto Alegre: Artmed Editora, 
1995.  

GAUTHIER, Clermont; TARDIF, Maurice. A Pedagogia: teorias e práticas da 
antiguidade aos nossos dias. 3º ed. Petrópolis, 2014. 

FREINET, Célestin. Pedagogia do Bom Senso. 7º ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 



EDUCAR práticas, reflexões e partilhas 

194 

FREIRE. Paulo. Ação Cultural para a Liberdade: e outros escritos. 10º ed. São Paulo: 
Paz & Terra, 2002.  

______. Pedagogia da Autonomia. 52º ed. São Paulo: Paz & Terra. 2015.  

______. Pedagogia do Oprimido. 60º ed. São Paulo: Paz & Terra, 2016.  

LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. 
Educação Escolar: políticas, estrutura e organização. 10º ed. São Paulo: Cortez Editora, 
2014. 

MORIN, Edgar. A Cabeça Bem-Feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 23º 
ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2017. 

PERRENOUD, Philippe. Dez Novas Competências para Ensinar: convite à viagem. 1º 
ed. São Paulo: Artmed Editora, 2000.  

SAVIANI, Demerval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 14º ed. 
Campinas: Editora Autores Associados, 2002.  

TEIXEIRA, Anísio. Educação no Brasil. 2º ed. São Paulo: CIA Editora Nacional / MEC, 
1976. 

VEXLIARD, Alexandre. Pedagogia Comparada: métodos e problemas. 1º ed. São 
Paulo: CIA Editora Nacional / USP, 1970.  

VILLALOBOS, Maria da Penha. Didática Epistemológica: sobre a didática de Hans 
Aebli e a epistemologia de Jean Piaget. 1ºed. São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo, 1969.  



195 

ENSINO DE HISTÓRIA PARA UMA EDUCAÇÃO 

ANTIRRACISTA 

Márcia Elisa Teté Ramos1 

Introdução 

 Peculiar começar um texto dizendo sobre o que não vai se abordar, mas 

começo firmando que o objetivo não é propor uma sequência didático-pedagó-

gica para trabalhar em sala de aula. Embora, evidentemente, a prática seja o cen-

tro do ensino e aprendizagem histórica, no momento a proposta é de um roteiro 

de reflexão sobre a possibilidade de uma educação antirracista.  

 Outra ressalva que faço, também não muito comum, é de que sou 

branca. O alerta é no sentido de que em algumas vezes fui questionada sobre o 

porquê discorrer sobre educação antirracista se sou branca e temos vários e sig-

nificativos intelectuais pretos, inclusive muitos profissionais da história (pro-

fessores/historiadores) mais competentes para tratar da temática. Afinal, qual 

meu lugar de fala? É interessante este questionamento, pois é como se um ho-

mem não pudesse falar de feminismo, um professor de História Antiga não pu-

desse falar de África. Parece que assistimos aquilo que Goodson afirma: uma dis-

ciplina, um currículo, uma temática acadêmica ou escolar traz componentes de 

transformação e permanências, enfrentamentos e compromissos, pesando tanto 

os propósitos pedagógicos como os utilitários, os laços com a disciplina acadê-

mica e conflitos relativos a status, recursos e território (1995, p. 35). Mas é mais 

do que isso: qual nossa legitimidade como brancos de falar dos não brancos se 

nunca vamos conseguir sentir de fato a sua dor, a sua exclusão social? Como ter 

algo para falar sobre racismo se nós, brancos, somos cúmplices de diversas for-

mas de um sistema de privilégios projetado, implementado e mantido para nos 

beneficiar, acolher e proteger?  

 Por isso, solicito um breve espaço para refletir sobre nosso papel como 

brancos. Brancos que não precisam ser empoderados para destituir o auto-ódio, 

o auto-desprezo, mas para se dar conta de que brancos e não brancos são trata-

dos de forma diferentes na escola, na igreja, na empresa, na loja, na praça, na rua, 

 
1 Docente do curso de História e do Mestrado Profissional em Ensino de História (ProfHistória) da 
Universidade Estadual de Maringá. Doutoramento na UFPR e pós-doutorado na USP.  
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ou mesmo em casa em uma família interracial, porque vivemos em uma socie-

dade profundamente enraizada na antinegritude e que predispõe a internaliza-

ção da antinegritude. Quando destaco o empoderamento do branco frente uma 

sociedade racista, estou me reportando ao fato de que ter consciência sobre os 

parâmetros e as estratégias de uma sociedade racista, ter acesso à uma reflexão 

sobre o quanto temos, como brancos, vantagens neste tipo de sociedade, nos faz 

mais humanizados. E, pessoas mais humanizadas são imprescindíveis para uma 

sociedade mais justa, igualitária e solitária, ou seja, uma sociedade melhor por-

que democrática. 

 Meu pressuposto é de que um ensino/aprendizagem de história de qua-

lidade implica necessariamente na construção da capacidade de pensar o mundo 

historicamente e a partir disto mobilizar a intervenção na realidade constru-

indo-se como cidadão de uma democracia. Ou pelo menos, que o pensar histori-

camente forneça ferramentas conceituais para entender e superar “situações li-

mites” que condicionam e oprimem. Portanto, os elementos que considero 

necessários para a formação docente abarcam a capacidade de construir esta al-

fabetização histórica. Em outras matérias, posso pensar da mesma forma: alfa-

betização matemática, alfabetização filosófica, alfabetização da linguagem etc. 

O termo “alfabetização” remete à metodologia/epistemologia/filosofia de Paulo 

Freire e de outros autores como a concepção de literacia histórica de Peter Lee, 

e o emprego procurando me contrapor ao revisionismo não-científico, pois este 

se configura em um pensar anistórico, pois uma reelaboração não-metódica do 

conhecimento histórico.  

Neste tipo de revisionismo, se minimiza a realidade e os efeitos do ge-

nocídio de indígenas no passado até os dias atuais, o escravismo brasileiro, o 

racismo e o etnocentrismo e as demandas dos movimentos negros e indígenas 

por políticas afirmativas e inclusivas. Peço desculpas de antemão por me deter 

no revisionismo em relação ao povo negro quando falo sobre o não branco. Sobre 

os povos indígenas, deixo a discussão para outro momento, mesmo porque, para 

o movimento indígena, a palavra-chave é etnia e não raça por razões que mere-

cem uma discussão mais apurada, mas que não farei aqui.   

 Meus objetivos são modestos: 1) busco mapear o que seria um revisio-

nismo não-científico em relação ao racismo e 2) discuto o conceito de “ser mais” 

de Paulo Freire para entender a necessidade de sermos mais humanizados e as-

sim, fomentar uma educação antirracista. 

1 Revisionismo não-científico x revisão necessária: 

Considero que Paulo Freire poderia ser um dos autores que auxiliariam 

a desconstrução de revisionismos superficiais, problemáticos do ponto de vista 

solidária



EDUCAR práticas, reflexões e partilhas 

197 

da ciência histórica. Já empreguei revisionismo conservador em oposição ao re-

visionismo progressista, bem como revisionismo não-científico em oposição ao 

revisionismo científico e me sugeriram que deveria utilizar uma terminologia al-

ternativa, qual seja, revisionismo como uma reelaboração não-metódica do co-

nhecimento histórico, o que achei pertinente, pois, usando tanto o termo revisi-

onismo não-científico como não metódico, diferenciamos revisionismo de 

revisão. Mas não abro mão de dizer que este tipo de revisionismo implica sim no 

conservadorismo, ideias reacionárias, provindas, geralmente, mas não necessa-

riamente de determinado grupo social.  

 “Revisão” é um procedimento imperativo para construirmos a ciência. 

Novas abordagens, novos problemas, novas fontes históricas, autores que reto-

mam uma mesma temática, que criticam ou corroboram outros autores.  Se-

gundo Bodo von Borries, o conhecimento histórico é baseado em “diferentes fon-

tes (“multiperspectividade”), diferentes representações (“controversidade”) e 

diferentes mensagens (“pluralidade”)”, por vezes não apenas divergentes, mas 

contrárias. Contudo, alguns critérios são necessários para atingir a plausibili-

dade, a validade científica, ou seja, a ciência histórica é produto direto de uma 

discussão racional/fundamentada sempre inacabada, pois travada em uma soci-

edade complexa, democrática e plural (BORRIES, 2018). 

Todo registro do passado permite distintas possibilidades de interpre-

tação, mas a verdade, ainda é um horizonte desejável para o explicar, ou seja, 

existe a pretensão de verdade no horizonte de expectativa do historiador 

(RÜSEN, 2007; BUSTAMANTE, 2011). O enfoque desconstrucionista ou relati-

vista em suas origens já serviu ao propósito de denunciar as interpretações mo-

nolíticas, maniqueístas ou unívocas que avaliavam histórias e culturas outras 

que não as europeias como inferiores, irracionais e até mesmo insanas, que de-

veriam ser civilizadas. Atualmente, tanto a filosofia da história quanto da edu-

cação vem retomando a necessidade de apoiar-se em determinados valores, com-

portamentos e procedimentos como universais e racionais. Daí a demanda de 

desmontar os revisionismos não-científicos. As urgências sociais nos mostram 

que devemos vislumbrar um Novo Iluminismo como possibilidade de racionali-

zar o passado para construir intencionalidades pautadas na desnaturalização de 

preconceitos e de estereótipos, humanizando-se e humanizando o Outro, sem 

qualquer pretexto de dominação em relação ao que é considerado inferior (AL-

BUQUERQUE JR., 2012). 

O revisionismo não-científico ocorre também na historiografia: a cons-

trução da ciência, no caso, da ciência histórica, deve mobilizar uma plausibili-

dade interpretativa na qual uma versão seja mais sustentável, mais coerente ou 

adequada (BUSTAMANTE, 2011) do que incorrer no “fetiche que exclui as for-

mas de compreensão racional do passado” ou na redução do “mundo da 
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experiência à lógica da criação textual” (BUSTAMANTE, 2011, p. 172). Existem 

operações lógicas que controlam a operação historiográfica, e, embora exista 

uma relação complexa e interdependente entre a forma de apresentação textual 

e a metodologia da ciência da história, em última instância, o que define o ofício 

do historiador, ainda é “a operação cognitiva da pesquisa especificamente histó-

rica” (RÜSEN, 2007, p. 27), avessa à opinião não fundamentada, não articulada. 

O revisionismo não-científico ocorre também no senso-comum: outro 

fator importante deste tipo de revisionismo é o fato que ele vem se alastrando 

no tecido social, por intermédio de youtubers, políticos, líderes religiosos, profes-

sores, bloguistas, jornalistas etc. São os intelectuais midiáticos, não necessaria-

mente distantes da universidade. Em um movimento recursivo, vemos que estes 

intelectuais midiáticos “vampirizam” pseudoargumentos circulantes na socie-

dade, ao mesmo tempo em que o senso comum se nutre destes pseudoargumen-

tos, inclusive os espalhando cada vez mais pelas redes sociais. 

No caso de nossa temática, são recorrentes as ideias, versões e opiniões 

de que: o escravismo não foi tão ruim assim já que os próprios negros se escravi-

zavam entre si na África e o escravo, então liberto, comprava escravos; o branco, 

na figura da Princesa Isabel libertou o escravo; concomitante a tais perspectivas, 

o branco foi quem teria levado a civilização ao não branco, através da abolição, 

da religião, do ensino; vivemos em uma sociedade regulada pela democracia ra-

cial; foram as correntes esquerdistas que levaram para a escola não apenas a luta 

de classes mas também a ideia de que somos racistas; a cultura negra é pobre, 

inferior, não-civilizada; é contraproducente as políticas afirmativas por meio 

das cotas raciais, pois o indivíduo deve se esforçar e vencer por mérito próprio; 

o negro se vitimiza e a esquerda o vitimiza; dar prioridade às políticas públicas 

referentes aos não brancos (cotas, por exemplo) é racismo reverso. Poderia in-

serir citações sobre cada uma destas afirmações, mas optei em fazer uma breve 

relação de onde podem ser lidas/vistas:   

- CARVALHO, Olavo de. O mínimo que você precisa saber para não ser um idi-

ota. São Paulo, Rio de Janeiro: Record, 2013. 

- CONSTANTINO, Rodrigo. Globalistas insistem na pauta do racismo 

sistêmico. Gazeta do Povo. (09 de dezembro de 2020)2 

- CONSTANTINO, Rodrigo. Vídeo: É claro que existe o racismo reverso (21 

de setembro de 2020)3 

 
2Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/rodrigo-constantino/globalistas-insistem-na-

pauta-do-racismo-sistemico/ Acesso em 12 de outubro de 2021. 
3 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=guIN7SCv5I0 Acesso em 12 de outubro de 
2021.  

https://www.gazetadopovo.com.br/rodrigo-constantino/globalistas-insistem-na-pauta-do-racismo-sistemico/
https://www.gazetadopovo.com.br/rodrigo-constantino/globalistas-insistem-na-pauta-do-racismo-sistemico/
https://www.youtube.com/watch?v=guIN7SCv5I0
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- NARLOCH, Leandro.  Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo. 

São Paulo: Leya, 2013. 

- NARLOCH, Leandro. Guia politicamente incorreto da História do Brasil. 

São Paulo: Leya, 2011. 

- NARLOCH, Leandro. Luxo e riqueza das ‘sinhás pretas’ precisam ins-

pirar o movimento negro, Folha de S. Paulo (29 de setembro de 2021). 

- PONDÉ, L. F. Guia Politicamente Incorreto da Filosofia. São Paulo: Leya, 

2012. 

- PONDÉ, Luis Felipe. Cinco Graças, Blog do Murilo (09 de maio de 

2016)4 

Apenas para ter ideia, recorro a um texto meu em que abordo o revisio-

nismo de Leandro Narloch. Escreve ele: 

Quem destruiu a África, foram os próprios africanos, com suas guerras étnicas 
e não a colonização e/ou imperialismo (NARLOCH, 2013, p. 287). A escravi-
dão não teria sido tão ruim assim, pois os escravos não eram tão pobres e nem 
tão maltratados, e, existia uma espécie de “igualdade”, sendo que senhores e 
escravos trabalhavam juntos e tinham a mesma qualidade de vida (NAR-
LOCH, 2010). Os Quilombos não lutavam contra a escravidão e seus líderes 
tinham escravos (NARLOCH, 2010). Para Narloch, “nem sempre os senhores 
levavam a pior”, pois em 1872, uma escrava acusada de matar sua patroa não 
foi condenada, por alegar que era muito maltratada (NARLOCH, 2011, p. 95). 
Na revolução do Haiti, por exemplo, foi concedida a liberdade a um líder, Jean 
Kina, mas este “prontamente recusou: queria continuar sendo escravo” e mais: 
“acreditava nas vantagens da escravidão” (NARLOCH; TEIXEIRA, 2011, p. 
178). A cultura negra, a música popular em outros lugares que não o Brasil, 
adotou instrumentos eletrônicos, se modernizando, se tornando assim melho-
res (NARLOCH, 2011, p. 165). Mesmo o samba, que “exaltava a periferia e os 
morros do Rio” foi uma criação mais de brancos de classe média do que de 
negros pobres. A suposta pobreza dos sambistas, na verdade, seria um marke-
ting. (NARLOCH, 2011, p. 159). Os negros não inventaram nem a feijoada, pois 
ela seria um prato europeu reelaborado (NARLOCH, 2011, p. 162). (RAMOS, 
2016, p. 112-113) 

Narloch no escrito acima, objetiva desqualificar o não branco, mas tam-

bém tudo aquilo que é associado como sendo sua invenção, descoberta ou carac-

terística. O que realmente vale para o autor é a História e cultura europeia, que 

ele acredita ser melhor, superior, civilizada.  

Stanley refere-se aos Estados Unidos, mas poderíamos encampar algu-

mas de suas ideias. Para o autor, ao explicar como funciona o fascismo, o revisi-

onismo não-científico, geralmente também é conservador e se advoga como o 

“nós”, homens de bem em contraposição ao “eles” que seriam os destruidores da 

“família tradicional/patriarcal” – no caso do Brasil, com a “ditadura gay” e o fe-

minismo –, como também da ordem, da segurança pública, da religião correta 

 
4 Disponível em: http://avaranda.blogspot.com/2016/05/cinco-gracas-luiz-felipe-ponde.html 
Acesso em 12 de outubro de 2021. 

http://avaranda.blogspot.com/2016/05/cinco-gracas-luiz-felipe-ponde.html
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(cristã). Os Outros seriam aqueles que desprezam uma sociedade em que “cada 

um deveria saber de seu lugar”. Este discurso coloca o “nós” como legítimos ci-

dadãos, os “cidadãos de bem” e os Outros como criminosos sem lei, religião, mo-

ral e bons costumes (STANLEY, 2019). Sobretudo, há também, neste revisio-

nismo conservador, uma nostalgia de domínio de uma raça – considera superior, 

civilizada, certa – sobre outra.  

Bauman (2017, p. 10) denomina esta nostalgia por um passado que 

nunca existiu de retrotopia: “Visões instaladas num passado perdido/rou-

bado/abandonado, mas que não morreu em vez de se ligarem a um futuro ‘ainda 

todavia por nascer’ e, por isso, inexistente […]: “Esses mitos geralmente se ba-

seiam em fantasias de uma uniformidade pregressa inexistente” (STANLEY, 

2019, p. 20). Obviamente, o racismo existiu no passado, mas não com a visibili-

dade de oposição como existe hoje, haja vista a Lei nº 11.645, de 10 março de 2008 

que torna obrigatório o estudo da história e cultura indígena e afro-brasileira 

nos estabelecimentos de Ensino Fundamental e Médio como resultado de in-

tenso movimento reivindicatório para que isso ocorresse. Há saudades de um 

passado sem que fosse levantada a necessidade das cotas raciais, sem que fosse 

extremamente indispensável recorrer a criminalização do racismo, pautando-o 

como violação dos direitos e liberdades individuais pelo Inciso XLII do Artigo 

5º da Constituição Federal. 

 Esta nostalgia de um passado fabricado manifesta em revisionismos 

conservadores, não científicos, deve ser objeto de estudo em sala de aula. Vale a 

produção científica, não a busca da história factual, verdadeira, mas movimen-

tando procedimentos consensualmente considerados próprios da especificidade 

da construção do conhecimento histórico, seja na academia, seja na escola, 

“guardando as devidas proporções”.  

Este tipo de revisionismo problemático na perspectiva da ciência his-

tórica, chega à sala de aula e é por isso mesmo que precisamos refletir sobre ele 

para podermos desconstruí-lo pelo processo de ensino e aprendizagem. Talvez 

a desqualificação da ciência, das universidades, da escola e dos professores de 

todos os níveis de ensino estejam associados à prioridade de uma abordagem 

historiográfica que podemos denominar de relativista em que “o fato como cate-

goria chegou a ser definido como mera operação linguística, como se ele fosse 

algo a que, por razões pragmáticas, o historiador estivesse obrigado a outorgar 

credibilidade” (BUSTAMANTE, 2011, p. 157). Desta forma, toda construção do 

passado é considerada uma questão de discurso, de retórica ou estética, ou 

ainda, uma representação, e assim não haveria possibilidade de “decidir, dentre 

as interpretações possíveis de um texto, qual seria definitivamente a melhor” 

(BUSTAMANTE, 2011, p. 157), na medida em que o sujeito que o produziu em-

preende a operação historiográfica conforme seu contexto histórico e códigos 
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culturais baseados em classe social, gênero, etnia, religião etc. e isto justificaria 

a perspectiva de que “algo é verdadeiro para alguns, mas não para todos” (BUS-

TAMANTE, 2011, p. 158). 

Vejam que há uma contradição: ou se tem saudades de um ensino de 

história tido como tradicional porque edifica personagens supostamente impor-

tantes (políticos e militares, principalmente), datas cívicas, acontecimentos etc. 

ou se tem a concepção de que qualquer versão histórica é válida porque temos 

que respeitar todas elas. Carlos Barros já havia chamado a atenção para essa am-

bivalência: se de um lado temos este relativismo, de outro temos alguns grupos 

reivindicando a verdade histórica, mas estas correntes parecem cumprir do 

mesmo modo a despolitização da história e de seu ensino. Para Carlos Barros se 

apela ao “retorno ao positivismo” quando se quer defender um ponto de vista, na 

tentativa de impor sua “Verdade” e à ideia sobre a história como versões diferen-

tes e igualmente válidas quando se quer amenizar ou relativizar alguns fatos 

passados como, por exemplo, as Ditaduras (e poderíamos substituir estes temas 

por outros, igualmente controversos no Brasil, como escravismo/racismo). A 

verdade que se quer, - diz Barros -, no caso espanhol, é de que a violência, a di-

tadura e a ideologia próprias do franquismo sejam “esquecidas” em prol de uma 

abordagem higienizada de seus efeitos antidemocráticos nefastos (BARROS, 

2007) 

De uma forma ou de outra, o que está em jogo é a descaracterização da 

História como ciência, própria dos revisionismos não-científicos, cujo antídoto 

principal é mostrar aos alunos como se constrói a ciência, qual a metodologia da 

história, como se interpreta fontes históricas, como historiadores chegaram a 

determinada conclusão. A história não pode ser anunciada como verdade, mas 

como ciência em construção que se volta sempre para uma “revisão”. A História 

carece de ser referenciada como ciência e não como mera opinião a favor de de-

terminado grupo social como no “revisionismo”. E vale lembrar que os conheci-

mentos históricos vêm de múltiplas esferas sociais não necessariamente presen-

tes nas instituições educacionais. Em suas vivências, os alunos têm acesso, 

principalmente com a mídia, a vários tipos de conhecimentos, inclusive, relaci-

onados a tais revisionismos. Achei pertinente diferenciar revisionismo de revi-

são. Aqui tomo os dois sentidos: revisão (como uma necessidade constante de-

vido à atualização de nossas necessidades e problemáticas) e revisionismo 

(como abordagem distante, especialmente, da metodologia do conhecimento 

histórico e da intersubjetividade configurada a partir de consensos provindos 

do acúmulo da pesquisa histórica) 

Além do mais, vivemos a deslegitimação da ciência. Alfredo Marcos 

considerou que a ciência é associada ao paradigma da racionalidade, e se a raci-

onalidade científica começa a ser questionada, estamos em crise da própria 
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racionalidade (2010, p. 14). Não seria o caso de reafirmar uma racionalidade uni-

versal, ocidental e definitiva, mas firmar-se em epistemologias humanistas, res-

peitosas da dignidade humana, que se desenvolvem hoje em todas as partes do 

mundo. Não seria ideal defender uma verdade histórica e defendê-la a qualquer 

custo, mas buscar plausibilidades mediante uma “racionalidade prudente” 

(MARCOS, 2010, p. 16). 

 A expressão “racionalidade prudente” evoca uma ciência ligada à vida 

humana, às vivências, às emoções e aos sentimentos (MARCOS, 2010, p. 16) e ao 

mesmo tempo calcada “no princípio de precaução e da responsabilidade” (MAR-

COS, 2010, p. 18), que mobiliza tanto os pressupostos teórico-metodológicos de 

uma dada área, como os valores éticos, então socialmente reconhecidos como 

legítimos.  

2 “Ser mais” significa ser superior no sentido de se humanizar-se 

Ir contra o revisionismo não-científico, principalmente quanto ao es-

cravismo e/ou racismo sempre é um desafio, porque tentar desconstruí-lo é visto 

como sendo de “ideologia de esquerda”. Revisionismo não-científico e não-me-

tódico, costuma reabilitar personagens como Mussolini, Franco, Pinochet. Fe-

nômenos como bandeirantismo e até mesmo a Inquisição. Neste revisionismo 

temos embutido sim a questão da classe social e de tendências políticas deno-

minadas de direita, por vezes, extremistas (MELO, 2014).  

Para fazer frente a este tipo de revisionismo, agora me reporto a Paulo 

Freire. Segundo o patrono da educação brasileira, vivenciamos o que ele designa 

de “situações limites”, que são aquelas que nos oprimem, nos desconfortam, nos 

fazem sofrer. Enfim, as situações limites desumanizam a todos, tanto oprimidos 

como opressores (1992/19945), e por isso precisam ser superadas pela educação 

em que se aprende a “ser mais” 

Sujeitos que oprimem e sujeitos oprimidos precisam “ser mais”, pois a 

vocação histórica do ser humano seria “ser mais” e a desumanização significa 

“ser menos”. “Ser mais” é ter senso crítico, capacidade de: discussão, diálogo, co-

participação, problematização e decisão (CARDOSO, 2013). Este “ser mais”, 

Paulo Freire chamou de “conscientização”, quando se problematiza o já conhe-

cido e se produz um novo conhecimento. Para não ser um “simples espectador, 

acomodado às prescrições alheias” - diz Freire em Educação como prática da liber-

dade -, o sujeito precisará “captar criticamente seus temas” para conhecer a rea-

lidade para nela interferir sendo protagonista das mudanças sociais (FREIRE, 

1967/1983, p. 44-45). A conscientização desmitifica muitos problemas que 

 
5 Especificamente quando cito Paulo Freire, introduzo a data de publicação e depois a data da edição 
com a qual trabalho. 
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acontecem pela falta de uma simples leitura, comprometendo a transformação. 

Estas transformações surgem da conscientização dos homens e das mulheres 

quando se tornam alfabetizados e críticos mediante a sociedade em que vivem e 

não meros repetidores de palavras (FREIRE, 1979/1980)  

O objetivo de Freire nunca foi o de depreciar o corpo de saberes que 

compõem o senso comum. Este significa o conhecimento adquirido pelo sujeito 

a partir de suas vivências, interações e observações do mundo, “herdando a ex-

periência adquirida, criando e recriando, integrando-se às condições de seu con-

texto, respondendo a seus desafios”, o sujeito produz sua História e Cultura 

(FREIRE, 1967/1983, p. 21). Embora nem sempre se baseie em métodos ou con-

clusões científicas, isto não quer dizer que o senso comum seja um saber inferior 

e/ou equivocado, antes: é rico, dinâmico, vivaz. Porém, dependendo do contexto 

histórico/cultural em que está inserido, o sujeito pode reduzir sua capacidade 

criadora e crítica, submetendo-se, ajustando-se ao assimilar legados e códigos 

culturais de outros, então enraizados/disseminados no social, gerados nas rela-

ções desproporcionais de poder (FREIRE, 1967/1983).  

Paulo FREIRE (1992/ 1994), propunha produzir um Tema Gerador con-

forme as ideias prévias dos alunos em relação a quais seriam suas necessidades, 

a sua experiência concreta compartilhada com seu grupo ou sua comunidade. 

Estas ideias e estas experiências conferem com o universo sociocultural do su-

jeito, do grupo, daí que os temas mais significativos deste universo são selecio-

nados como material para a elaboração do novo conhecimento O Tema Gerador 

constitui-se um movimento tensional entre o saber já construído por cada su-

jeito e o saber em processo de construção intersubjetiva a partir da discussão em 

grupo, desencadeando assim a problematização. Ainda que haja diferenças de 

visão de mundo intrínsecas às contradições presentes na realidade social, o in-

tuito é gerar novos níveis de consciência/conhecimento da realidade, oportuni-

zando a ressignificação da visão de mundo do sujeito e do coletivo, através do 

diálogo, do compartilhamento, da colaboração, da autonomia (FREIRE, 

1967/1983). 

“Conscientização” para Paulo Freire seria ultrapassar a “esfera espon-

tânea de apreensão da realidade, para chegarmos a uma esfera crítica na qual a 

realidade se dá como objeto cognoscível e na qual o homem assume uma posição 

epistemológica” (FREIRE, 1979/1980, p. 26). A educação seria a articulação para 

um “acento cada vez maior de racionalidade” e mesmo aos métodos e processos 

científicos, que pudessem então criar condições para o sujeito e o coletivo não 

só refletirem quanto às suas problemáticas, mas procurar solucioná-las 

(FREIRE, 1967/1983). A compreensão de algo sempre acarreta uma ação. Se for 

uma compreensão crítica, a ação também será crítica (FREIRE, 1967/1983).  
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Enfim, Paulo Freire defendeu a ideia de conscientização como compre-

ensão crítica do mundo e de si como ser partícipe deste mundo junto aos outros, 

promovedora da humanização (FREIRE, 1967/1983, p. 43) e a práxis é o conceito 

utilizado por Freire, ao relacioná-la à conscientização, à ação-reflexão que 

molda a utopia, o futuro (FREIRE, 1979/1980). 

Para Freire, as situações limites estão imbricadas com a relação confli-

tuosa entre oprimidos e opressores. Como já disse, as intencionalidades relacio-

nadas ao revisionismo não-científico estão atreladas às necessidades da perma-

nência do status quo de determinada classe. Porém, Freire não tem as classes 

sociais de forma reducionista como certo marxismo. Como muito bem conside-

rado por Delmar Cardoso em 2013, as ideias de Paulo Freire têm uma historici-

dade, mas nunca encampou o marxismo, inclusive o educador foi criticado por 

isso pelos intelectuais de esquerda, principalmente na década de 60 em plena 

Ditadura Militar. Sobre isso, o próprio Paulo Freire se refere em diversas ocasi-

ões, como em Pedagogia da Esperança: 

uma dessas críticas, aparentemente, pelo menos, mais formal, mecanicista, do 
que dialética, estranhava que eu não fizesse referência á classes sociais, que eu 
não tivesse afirmado, sobretudo, que a ‘luta de classes é o motor da história’. 
Estranhava-se que, em lugar de classes sociais eu trabalhasse com o conceito 
vago de oprimido (FREIRE, 1992/1994, p. 89) 

 Em Conscientização: teoria e prática da libertação (1979/1980), Freire discor-

dava abertamente da ortodoxia marxista, que segundo ele tinha a luta de classes 

como pressuposto do movimento histórico e o proletariado como o sujeito uni-

versal da emancipação. Freire muito questionou a teleologia marxista que su-

bentende leis históricas lineares levando a sociedade a determinado patamar.  
Em Pedagogia do Oprimido (1992/1994), Freire esclareceu que não acei-

tava reduzir o indivíduo como “puro reflexo das estruturas sócio-econômicas” 

(p. 90). E ainda: Freire não procurava pensar a transformação social, a utopia, o 

vir-a-ser como algo determinado, inevitável, previsível. Um dos pontos renova-

dores de Freire é repensar o papel da reflexão e da prática dos sujeitos, a subje-

tividade, a autonomia, o protagonismo. Podemos partir destas assertivas, reto-

mando a questão do chamado “racismo estrutural”. Racismo estrutural é a 

implementação de um conjunto de práticas institucionais, históricas, culturais 

e interpessoais no interior de uma sociedade que frequentemente coloca um 

grupo social ou étnico-racial em uma posição melhor para ter sucesso e ao 

mesmo tempo prejudica outros grupos de modo consistente e constante cau-

sando disparidades que se desenvolvem entre os grupos ao longo de um perí-

odo6. 

 
6 Adaptação de https://pt.wikipedia.org/wiki/Racismo_estrutural Acesso em 15 de outubro de 2021.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Racismo_estrutural
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Sim, como considera Layla F. SADD (2020), o racismo é um dos pontos 

fulcrais de um sistema de opressão que brancos e não brancos internalizam. Su-

jeitos brancos tem privilégios concedidos devido à sua branquitude ou capaci-

dade de ser entendido como branco. Nossas diferenças entre ser branco ou não 

branco não são apenas características genotípicas/fenotípicas, mas justificam o 

preconceito, a estereotipia, pois o racismo é uma construção racial profunda-

mente enraizada: “A raça é um conceito social, mas isso não torna imaginário 

quando se trata das consequências muito concretas que tem na vida de pessoas 

não brancas na presença da supremacia branca” (SAAD, 2020, p. 44-45). O ra-

cismo é tão entranhado na sociedade que as mudanças jurídicas, a criminaliza-

ção do racismo ou a obrigatoriedade da educação para as relações étnico-raciais, 

embora importantíssimas, não garantem a eliminação do racismo. Por isso que 

o designamos “estrutural”, mas acredito que devemos nos deter neste ponto: a 

estrutura significa práticas e mentalidades enraizadas em um longo período, e 

não podemos recair na concepção que remeta a algo congelado/estático no 

tempo. A educação antirracista tem como mote romper com a ideia de que esta 

estrutura é inerte, imexível, engessada. Categoricamente, não podemos nos tor-

nar sujeitos entorpecidos diante da estrutura. Antes, precisamos nos indignar 

com ela, tanto como pessoa como coletivo, para podermos transformá-la. O ra-

cismo é uma situação limite a ser superada por intermédio de uma educação que 

permita sujeitos e coletivos a “serem mais”. 

Freire defende a democracia, o humanismo e a humanização. Mas o que 

mais rompe com a ideia de marxismo freiriano (amplamente divulgado na His-

tória Pública), é que a práxis, ou seja, lidar com situações limites pela reflexão-

ação significa a humanização não apenas do oprimido que se dá conta da mani-

pulação e da dominação, mas também do opressor, já que este também pode “ser 

mais”, ao se conscientizar/humanizar. 

O opressor tem sua humanidade distorcida, porque liberdade para oprimir 
não é liberdade (...), significa transformar o outro em objeto de posse. O opri-
mido tem sua humanidade roubada porque impossibilitado do exercício da 
liberdade, de construir de maneira autônoma sua própria existência (CAR-
DOSO, 2013, p. 57) 

 Outro ponto importante: ser antirracista não é apenas ser tolerante 

com o não branco. Assevera Paulo Freire (1995/2020) que tolerância não é con-

descendência, indulgência, não é um favor que uma pessoa generosa faz em re-

lação ao Outro. Este modelo de tolerância implica em superioridade (no caso, de 

raça), em suportar o Outro apesar de ele ser não branco. O educador continua: a 

tolerância legítima é aprender no diálogo com o diferente.  

 A educação antirracista requer que tanto brancos e não brancos se be-

neficiem do ponto de vista da humanização. O não branco se empodera, se 
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valoriza, sabendo de sua história, de sua ancestralidade, de sua importância, 

construindo autoconfiança e o branco se empodera ao não ser racista, sendo um 

tolerante legítimo, sabedor de que em uma sociedade racializada ele está em um 

nível mais vantajoso. Não vai ser fácil fazer com que o branco seja empoderado 

neste sentido, que consiga construir um “ser mais”, mas não impossível se ele 

tiver condições de construir uma forma de pensar o mundo historicamente. 

No Projeto colaborativo An Inquiry Into Modes of Existence desenvolvido 

desde 2012, e no livro publicado no Brasil em 2019 decorrente deste projeto, 

Bruno Latour explica ser imprescindível que as instituições científicas retomem 

a credibilidade diante dos revisionismos e negacionismos e propõe o que chama 

por “diplomacia”, termo que desloco de sua preocupação com as ações humanas 

em relação à natureza, para pensar a aprendizagem histórica e/ou a educação 

antirracista. É porque ideias problemáticas do ponto de vista da historicidade 

vêm circulando na sociedade, - os racismos, os preconceitos, os machismos e a 

homofobia - e porque necessitamos compor uma sociedade mais democrática 

que sugiro a “diplomacia” assim como Latour. Na verdade, essa proposta não é 

original, pois desenvolvida por diversos autores, inclusive Paulo Freire, mas com 

o nome de “diálogo”. A educação dialógica, segundo o educador (FREIRE,  

1992/1993) pauta-se na comunicação/colaboração entre sujeitos/agentes (esco-

lares ou não) que assim vão suscitando conhecimentos concernentes às suas ne-

cessidades/problemas, desta forma erigindo autonomia e direcionando-se para a 

conscientização individual e coletiva. 

Provavelmente Latour tenha usado diplomacia ao invés de diálogo em 

razão do primeiro termo encaixar mais em uma sociedade repleta de polêmica 

em relação à determinados conteúdos históricos, daí que nada mais adequado 

do que operar com diplomacia, com cuidado didático-pedagógico. Em um mo-

mento de desqualificação provinda das narrativas circulantes em múltiplas es-

feras sociais, em relação à ciência e às suas instituições mediadoras, incluindo a 

escola e a universidade, bem como dos seus sujeitos multiplicadores como cien-

tistas (no caso, historiadores) e professores de qualquer nível de ensino, cumpre 

se contrapor ao contraconhecimento por meio da diplomacia e não da simples 

réplica. O emprego do vocábulo “diplomacia” aponta a existência do  professor 

como alguém mais autorizado do ponto de vista científico e pedagógico para a 

condução, a organização e a mediação do diálogo. 

Em todo caso, a educação dialógica e a diplomacia didático-pedagógica 

significam agir com respeito pelo Outro, sabendo lidar de modo pacífico/zeloso 

diante de diferentes situações e comportamentos. Esta habilidade remete à su-

peração de conflitos e o trato de temas controversos como o racismo. Assim, a 

resposta para o racismo não vem da reação imediata do professor, mas de um 

processo de aprendizagem que se principia no compartilhamento de 
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experiências, de saberes e de conhecimentos dos alunos. As explicações históri-

cas desconstrutivas das ideias superficiais, lacunares, simplistas e empobrecidas 

somente podem acontecer se construímos um conhecimento mais elaborado, 

plausível, transformando o senso comum em senso crítico. Neste processo, há 

que não desmerecer os prévios saberes e experiências do aluno, mas colocar-se 

como professor no sentido de modificar/reelaborar certos saberes que se apre-

sentaram problemáticos se considerados pelo raciocínio/sensibilidade histórica. 

Se tivermos a história especializada como parâmetro, quais saberes provenien-

tes da turma são negociáveis, lembrando que nem sempre temos do aluno apenas 

conhecimentos problemáticos? 

Neste diálogo, devemos ter alguns cuidados, pois, conforme Robin Di-

angelo (2018), o que denomina “fragilidade branca” pode ser desafiador. Embora 

pareça uma justificativa para o racismo, na verdade, a fragilidade branca signi-

fica que ao tocar no assunto do racismo, muitos brancos se sentem desconfortá-

veis, porque se entendem como seres bons, portanto, não racistas. Compreen-

dem que na atualidade o racismo não é tão visível assim e não se questiona aquilo 

que não se consegue ou não se enseja ver. Não se desafia o que não se entende. 

As pessoas com privilégio branco, geralmente não ambicionam olhar direta-

mente para o racismo (SAAD, 2020). Sendo interpelado em relação ao racismo, 

a fragilidade branca faz com que o “estresse racial” se torne intolerável, recaindo-

se na defensiva. Como é o branco que é protegido do estresse racial, ele prefere 

não discutir as causas e as implicações do racismo, pois percebe que o problema 

não é com ele, mas com o Outro.  

O ensino e aprendizagem histórica pode equipar o branco para romper 

com sua fragilidade humana, que é sinônimo da fragilidade explicativa, fazendo 

com que este enfrente o diálogo/discussão/reflexão/ação sobre o racismo, o con-

siderando “uma compreensão contextual histórica e moderna de colonização, 

opressão, discriminação, negligência e marginalização no nível sistêmico e não 

apenas no nível individual” (SAAD, 2020, p. 51).  

É possível acontecer outras formas de defesa ou fuga do “branco frágil”, 

das quais distingo somente duas, baseada em Saad (2020): policiamento do tom 

e silêncio branco7. No policiamento do tom, - e, muitos não brancos policiam 

seu próprio tom -, quando o não branco se torna eloquente, incisivo, falando 

mais alto ou com palavras contundentes, o branco não entende por que ele tem 

tanta “raiva”, porque está sendo “agressivo”. E quando se controla o tom da fala 

do Outro, na verdade, se atualiza a supremacia branca, desqualificando o fato de 

que o Outro precisa dar vazão, não apenas em relação ao seu sofrimento, mas 

 
7 Que podem ser empregados em relação à mulher, ao indígena, ao pobre, aos LGBTQI+, à criança e 
ao jovem, ao idoso etc. 
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também ao sofrimento de gerações e gerações que sofreram com o racismo, com 

a violência do racismo. Como falar da dor sem mostrar a dor?  

Outra forma de manifestar a fragilidade branca, que, com certeza, rela-

ciona-se ao fato de a pessoa ser racista mesmo dizendo que não é, seria o silêncio 

branco. É perceber, saber, ver o racismo, mas fugir do debate. O silêncio também 

pode ser uma defesa ativa e violenta da supremacia branca: “No entanto, o silên-

cio branco é tudo, menos neutro. Pelo contrário, é um método de autoproteção 

e, portanto, também de proteção da dinâmica da supremacia branca” (SAAD, 

2020, p. 65).  

Considerações finais 

A construção do conhecimento histórico embasado, tanto na escola 

quanto na academia, é o contraponto para desabonar qualquer posicionamento 

revisionista/conservador. E vale dizer que esta racionalidade não se aparta da 

sensibilidade quando o sujeito sabe se colocar no lugar do Outro, respeitando a 

dignidade humana, empreendendo a empatia histórica como principal pressu-

posto ético da narrativa/explicação histórica. 

Para nos humanizar, para sermos mais conscientes e “ser mais”, deve-

mos fazer como diz o título do livro de Diangelo (2018): “Não basta não ser ra-

cista, sejamos antirracistas”. Tanto os não brancos quanto brancos necessitam 

adquirir a autoconfiança como sujeitos históricos capazes de transformar as es-

truturas.  

O antirracismo eleva os sujeitos na condição de humanos éticos, que 

pensam em uma sociedade mais justa, igual, solidária, respeitando (mais que to-

lerando) as diferenças e, assim, construindo juntos um mundo melhor. 
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CONSTRUÇÃO DE SABERES DA PRÁTICA 

DOCENTE 

Maria Inês Ferreira da Silva1 
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Maria Aurea dos Santos do Espírito Santo4 

Introdução 

 Na atualidade, todo o processo da construção de uma identidade do-

cente está permeada de desafios, expectativas e conflitos. Entretanto, o que 

move a educação que transforma o homem e faz com que todo o cenário educa-

cional ande pra gente é uma figura muito relevante: o professor. Na procura por 

se afirmar dentro da profissão escolhida vários contextos são levados em consi-

deração.  

 Santos (2015) ressalta que a identidade de ser professor é construída ao 

longo de sua trajetória, desde a formação inicial à experiência constituída no 

contexto escolar, seja por meio dos estágios ou exercendo a profissão. Nesse sen-

tido, se faz relevante pesquisar sobre o tema, uma vez que, muitos são os desafios 

encontrados e enfrentados por esse profissional tão importante na sociedade.  

 Para desenvolver esta pesquisa partiu-se do objetivo geral em tentar 

compreender a construção dos saberes docentes para uma prática de qualidade, 

e, como objetivos específicos tem-se: Abordar a construção de conhecimentos e 
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saberes científicos na sociedade atual que se transforma com as inovações; Re-

fletir sobre a relevância da profissão de professor levando em conta a formação 

inicial e continuada; e, Apresentar, mediante os teóricos de base, a relação pro-

fessor e aluno na construção da identidade docente. 

 Para tentar entender todos os fenômenos que cercam o tema abordado 

foram elencados alguns questionamentos que nortearam a pesquisa: a) é preciso 

que o futuro profissional desenvolva competências para ensinar? b) até que 

ponto a formação de um professor ajuda na sua prática pedagógica?  c) quais 

fatores influenciam na construção de uma identidade docente? 

 Para tanto, houve necessidade de se fazer uma revisão de literatura, na 

qual autores renomados na área serviram de base para composição do artigo. 

Segundo Gil (2015) esse tipo de pesquisa se caracteriza por ser bibliográfica, ou 

seja, elaborada a partir de fontes já publicadas, constituídas de livros, revistas, 

artigos científicos, com o objetivo de colocar o pesquisador direto com todo ma-

terial sobre o assunto abordado. “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” (PRODANOV & 

FREITAS, 2013). 

 Para dar um embasamento teórico sustentável buscou-se Tardif (2012), 

Freire (1996), Libâneo (2010), Nóvoa (2012), Rocha (2003), entre outros que 

corroboraram para que a base de sustentação do referencial teórico fosse a mais 

sólida possível em defesa da argumentação do ponto de vista adotado.  

 Assim, o artigo está organizado em três seções. A primeira enfatiza o 

ser professor na contemporaneidade lidando com as transformações do mundo 

moderno que necessita desenvolver habilidades e competências para exercer a 

profissão; A segunda seção apresenta a formação inicial e continuada como pi-

lares para que o profissional possa desenvolver sua prática com qualidade; e, na 

terceira seção são colocados em evidência todos os fatores que influenciam para 

a construção da identidade e dos saberes docentes. 

A docência na contemporaneidade 

 No mundo contemporâneo, a profissão de professor passa por inúmeras 

variações desde as mudanças em todo o panorama político, social e educacional 

quanto no avanço das tecnologias. E segundo Nóvoa (2012) muitos professores 

se tornaram obsoletos em seus conhecimentos porque não acompanharam de 

perto as modificações pelas quais o mundo está passando. Para o autor é preciso 

que todos estejam atentos para que suas práticas não fiquem ultrapassadas 

como um fardo a carregar e transpor para seus alunos.  



EDUCAR práticas, reflexões e partilhas 

213 

 O novo cenário requer profissionais com maiores habilidades de per-

cepção e transformação da realidade. É nessa direção que Rocha (2003) propõe 

o desenvolvimento de três dimensões que, para ele, são essenciais na formação 

do professor: a dimensão pessoal, a profissional e a organizacional. A primeira 

refere-se à autonomia e criticidade dando real significado à sua vivência pessoal 

o que irá refletir na segunda dimensão, a profissional, a qual requer aquisição de 

autonomia dentro da profissão, tornando-se reflexivo e responsável pelos seus 

atos, além de participar ativamente para implementar novas políticas na educa-

ção.  

Essa parceria considerada pelo autor está relacionada com meios de ter 

e dar condições para se desenvolver um projeto de trabalho de qualidade. A ter-

ceira dimensão enfatiza os investimentos que são necessários, tanto seu, em 

busca de novos conhecimentos, quanto do local de trabalho, o que possibilitará 

uma melhor organização dentro da instituição escolar.  

 Tendo em vista esse direcionamento o professor, ainda, precisa de pre-

paração para atuar como ator e autor principal de sua função: a de ensinar. Para 

Nóvoa (2012, p. 18) são inúmeros os desafios enfrentados na docência: 

Os problemas da prática profissional docente não são meramente instrumen-
tais; todos eles comportam situações problemáticas que obrigam decisões 
num terreno de grande complexidade, incerteza, singularidade e de conflito 
de valores. As situações que os professores são obrigados a enfrentar e a resol-
ver apresentam características únicas, exigindo, portanto, respostas únicas: o 
profissional competente possui capacidades de autodesenvolvimento refle-
xivo (p. 70). 

 Nesse sentido, o professor ultrapassa os limites do fazer pedagógico se 

defrontando com conflitos a serem resolvidos diariamente. Assim sendo, o do-

cente se reinventa tentando se adaptar às mudanças com as quais lida. Ainda, 

nessa linha de pensamento, o autor reforça que “ser professor é estar imerso em 

relações interpessoais, é conviver com pessoas, é estar sujeito às transformações 

sociais” (NÓVOA, 2008, p. 19). Compreende-se que o papel desempenhado pelo 

professor assume significado especial e essencial na construção de novos sabe-

res, o que abrange, também, a transformação daqueles a quem são conferidos, 

através de sua prática.  

 O desempenho da atividade de ensinar pressupõe, na visão de Freire 

(1996, p. 15), criticidade, posto que, “a curiosidade indagadora, como inclinação 

ao desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura de 

esclarecimento, como sinal de atenção sugere alerta integrante do fenômeno vi-

tal”. Dessa forma, a criticidade situa-se como ponto de partida para que o labor 

da tarefa de ensinar seja realizada com eficiência. Portanto, o professor, nessa 

perspectiva, é: 
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Aquele que tem uma formação teórica de qualidade, interdisciplinar sobre o 
fenômeno educacional, que busca a compreensão da totalidade do processo do 
trabalho docente, um ser crítico, que trabalha coletivamente, que constrói e 
domina os saberes da docência (SIMÕES, 2010, p. 44). 

 Analisa-se o empenho da autora em ressaltar a relevância de ser com-

petente dentro da profissão de professor. Ser crítico e reflexivo sobre sua pos-

tura, conhecimentos e seu exercício da função faz com que o docente se perceba 

enquanto sujeito alinhado às novas tendências na sociedade. Observa, também, 

o trabalho no coletivo que envolve o compartilhamento de informações e cons-

trói elos entre os pares. Nessa atividade de dividir os conhecimentos adquiridos 

ao longo de sua trajetória, o professor passa ser um observador que está em cons-

tante interação e comunicação, pautado em respeito, na conversa e no aprendi-

zado. 

 Tendo em foco essa interação Perrenoud (2010) estabelece competên-

cias que precisam ser desenvolvidas por um profissional da educação. Primeira-

mente, é necessário ter em mente que cada pessoa tem suas particularidades, 

que precisam ser reconhecidas. Assim como, é preciso levar em consideração o 

contexto para exposição e adequação dessas informações. Deste modo, segundo 

o autor, “competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cog-

nitivos (saberes, capacidades, informações etc) para solucionar com pertinência 

e eficácia uma série de situações” (PERRENOUD, 2010, p. 51). 

 Para o autor, ser competente é ter capacidade para agir em situações 

que exigem conhecimentos, contudo, não se deve limitar a esses conhecimentos, 

mas, conscientizar-se das aptidões individuais que servem de alicerce para o 

processo contínuo de ensino e de aprendizagem.   

 Portanto, desenvolver habilidades e competências exige potencializa-

ção de práticas educativas a começar pela formação inicial dos professores que 

torna-se fundamentalmente necessária atingir uma ampla formação educacio-

nal. Dessa forma, o aprendizado se tornaria um fator de relevância no processo 

educativo, o que não descarta um olhar para outras situações que tal forma in-

trigantes como a motivação profissional. O que de certa forma está vinculado à 

identidade pessoal e a de pertencimento a um grupo social, haja vista permitir 

que o professor tenha satisfação na realização de suas atividades laborais. Para 

Pimenta (2008, p. 07) essa identificação: 

[...] se constrói a partir da significação social da profissão [...] constrói-se tam-
bém, pelo significado que cada professor, enquanto ator e autor confere à ati-
vidade docente de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas repre-
sentações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem em 
sua vida: o ser professor. Assim, como a partir de sua rede de relações com 
outros professores, nas escolas, nos sindicatos, e em outros agrupamentos. 
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 Nas palavras de Pimenta observa-se a relevância do professor ser valo-

rizado na sua identidade profissional para que sua prática pedagógica seja cada 

vez mais eficiente e eficaz, posto que, quando se é valorizado mais se desempe-

nha a atividade com competência e dinamismo. A satisfação profissional atin-

gida desencadeia estados positivos no ambiente escolar como componente afe-

tivo, pois, é na interação que as relações de respeito mútuo acontecem. 

 Diante do cenário atual, o qual está caracterizado por tantas complica-

ções, transformações e desafios a concretização de seu trabalho está cada vez 

mais complexa. Para Gauthier (1996) apud Tardif (2011, p. 147) “Em nossas or-

ganizações escolares, o professor não exerce influência direta sobre as finalida-

des da educação...Contudo, ele pode controlar os meios, isto é o ensino”. Nota-

se que todos os percalços e provocações alvitrados pelo contexto escolar esti-

mulam o docente a fazer reflexões acerca de sua práxis.  

 Na visão de Pimentel (apud Mello, 2002, p. 42): 

O professor precisa saber levantar hipóteses na realidade escolar. Precisa es-
tudar mais, em função disso e produzir hipóteses novas que podem dar certo 
num dia e não mais em outro, porque os alunos se movimentam, o contexto 
social se movimenta, o professor também se dá conta disso, num mundo, como 
o nosso. 

 De maneira mais abrangente, o que está sendo proporcionado ao pro-

fessor não satisfaz o desenvolvimento de um bom trabalho devido às exigências 

que chegam para o profissional. Muitos são os problemas que o docente encara 

no contexto escolar que se pode apontar está o profissional sendo colocado 

como articulador das suas próprias limitações, sejam de profissionalismo, seja 

por precariedade de material disponível. 

 O que se observa é que independente dos inúmeros desafios enfrenta-

dos em seu cotidiano, o saber docente se renova constantemente, o que na acep-

ção de Tardif (2011, p. 35) “[...] todo saber implica um processo de aprendizagem 

e de formação; e, quanto mais desenvolvido, formalizado e sistematizado é um 

saber, mais longo e complexo se torna o processo de aprendizagem [...]”. É nessa 

direção que se analisa o panorama da educação em que o professor provoca suas 

próprias transformações em prol de um trabalho de qualidade, posto que, o hoje 

exige desse profissional desenvolvimento de habilidades e competências para 

que possa interagir no meio social e profissional em que atua. 

O professor e a sua formação 

 Sabendo que para exercer qualquer que seja a profissão é necessário 

possuir uma formação. É nesse contexto que Freire (1996) reforça alguns pontos 

que devem ser levados em consideração. O primeiro é a formação inicial, posto 

que a partir dela o futuro profissional adquire conhecimentos para ir moldando 
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seu aprendizado. Neste momento, Freire afirma que o aprendiz precisa ser curi-

oso, inquieto, verbalizar e procurar esclarecer todas as suas dúvidas. 

 Na contemporaneidade, o profissional precisa ir em busca de expandir 

cada vez mais seus conhecimentos, visto que a graduação não supre todas as 

necessidades dos discentes. Compete a eles compreenderem a criação de víncu-

los formativos e afetivos e reconhecer o outro como elemento essencial para 

construção de sua criticidade e reflexão enquanto sujeitos conscientes de seu 

papel social. 

 Dessa forma, haverá manifestação de criatividade sendo acrescentada à 

experiência de um amadurecimento. A criticidade em relação ao desenvolvi-

mento de seu conhecimento deve ser algo presente ao longo de sua formação. Há 

necessidade de se fazer um tripé para apoio constante: aprender x refletir x 

aprender (FREIRE, 1996). 

 O segundo ponto faz referência à continuidade dos estudos. No mundo 

globalizado de hoje, no qual as transformações são quase que diárias, é preciso 

estar sempre buscando os novos estudos para reformular o que já se tem apren-

dido. A formação continuada segundo Freire (1996) cria possibilidades de ge-

renciar o conhecimento adquirido outrora. 

É próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, a aceitação do novo que 
não pode ser negado ou acolhido só porque é novo, assim como o critério de 
recusa ao velho não é apenas o cronológico. O velho que preserva sua validade 
ou que encarna uma tradição ou marca uma presença no tempo continua novo 
(p. 26).  

 Observa-se que o autor não dispensa o conhecimento contraído, con-

tudo, reforça buscar cada vez mais os estudos que estão em evidências com a 

finalidade de estar preparado com o novo, não somente por ser novo, mas, pela 

relevância do significado que representa a inovação. Nesse sentido, estar sempre 

atualizado para lidar com as transformações é de fundamental importância para 

o profissional ter uma prática de qualidade. 

Tardif (2012) vai mais além, traz a discussão a respeito da formação do 

professor baseada nos conhecimentos científicos sem relação com a prática, pois 

na maioria das vezes as teorias desenvolvidas para formação de professores, fo-

ram feitas por pessoas que jamais estiveram em uma sala de aula.  

[...] é normal que as teorias e aqueles que as professam não tenham, para os 
futuros professores e para os professores de profissão, nenhuma eficácia, nem 
valor simbólico e prático. No entanto, se quero saber como realizar um traba-
lho qualquer, o procedimento mais normal consiste em aprendê-lo com aque-
les que efetuam esse trabalho [...] (p. 87). 

A abordagem do autor intriga por colocar em xeque as próprias teorias 

na construção de conhecimentos do futuro professor. Porém, se torna relevante 
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por abrir espaço para compreender que o currículo ao qual está sendo exposto 

poderia partir da vivência dos seus professores também.  

 Outro ponto relevante, na concepção do autor, se dá na organização da 

matriz curricular com disciplinas e sua carga horária. A fragmentação é um fator 

relevante, uma vez que, nem sempre elas têm relação, porque cada disciplina se 

inicia e termina sem haver conexão com todo o resto. Dessa forma, os alunos se 

sentem na obrigação de aprender a atividade docente depois da formação inicial, 

o que dificulta para esse professor, pois o que teve durante sua formação como 

base foram os estágios, os quais não darão fortalecimento para seu profissional. 

O que é preciso não é exatamente esvaziar a lógica disciplinar dos programas 
de formação para o ensino, mas pelo menos abrir um espaço maior para uma 
lógica de formação profissional que reconheça os alunos como sujeitos do co-
nhecimento e não simplesmente como espíritos virgens aos quais nos limita-
mos a fornecer conhecimentos disciplinares e informações procedimentais, 
sem realizar um trabalho profundo relativo às crenças e expectativas cogniti-
vas, sociais e afetivas [...] (TARDIF, 201, p. 66). 

 Toda a lógica do autor se baseia na análise das práticas e das reflexões 

a partir dessas vivências. Um bom profissional, mediante essa concepção, estará 

respaldado com conhecimentos adquiridos e reformulados dentro da sua traje-

tória nos estudos, pois terá dos seus professores não somente disciplinas a cum-

prir e notas a tirar, mas, será parte intrínseca do próprio currículo e aprendi-

zado. 

 Nessa linha de raciocínio Miranda (2014, APUD GOMES, 2009) reforça 

que na sociedade contemporânea todo o padrão de formação visando o futuro 

profissional está centrado na teoria, a prática vai para um plano secundário. A 

teoria ganha patamar e se prevalece, observa-se isso na exigência de uma carga 

horária para as disciplinas. Dessa forma, o profissional busca sua formação por 

um referencial teórico dissociado completamente da vivência aplicada. 

 Nesse sentido, os cursos com foco na formação profissional para a edu-

cação precisam urgentemente de uma reformulação em seu currículo e um me-

lhor projeto pedagógico que venha favorecer o amplo conhecimento repassado 

na formação inicial articulando teoria e prática, sendo um elemento constituinte 

e indissociável mesmo na sua formação continuada. A autora afirma que aproxi-

mar os alunos de uma experiência em campo vai além de simples estágios, “é 

preciso oportunizar aos estudantes a leitura da realidade e perceber as contra-

dições existentes entre teoria e prática” (MIRANDA, 2014, APUD GOMES, 

2009, p. 08). 

 Assim sendo, é preciso analisar a formação tanto inicial quanto conti-

nuada na perspectiva da reflexão a respeito da relação entre construir conheci-

mentos ao longo dos estudos e a formação do educando. Nessa visão, a maneira 

reflexiva levará o profissional a construir sua prática e sua ação futura, 
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oportunizando situações que o leve a enxergar os pontos positivos e negativos 

de suas práticas cotidianas.  

 Para Libâneo (2004) a formação continuada vai além de cursos, treina-

mentos repensa esses conceitos quando afirma que: 

Pela participação e gestão do trabalho escolar, os professores podem aprender 
várias coisas: tomar decisões coletivamente, formular o projeto pedagógico, 
dividir com os colegas as preocupações, desenvolver o espírito de solidarie-
dade, assumir coletivamente a responsabilidade pela escola, investir no seu 
desenvolvimento profissional. Mas, principalmente aprendem sua profissão. 
É claro que os professores desenvolvem sua profissionalidade primeiro no 
curso de formação inicial, na sua história pessoal como aluno, nos estágios, 
etc. mas, é imprescindível ter-se clareza hoje de que os professores aprendem 
muito compartilhando sua profissão, seus problemas, no contexto de traba-
lho. É no exercício do trabalho que, de fato, o professor produz sua profissio-
nalidade. Esta é hoje a ideia-chave do conceito de formação continuada. Colo-
car a escola como local de aprendizagem da profissão de professor significa 
entender que é na escola que o professor desenvolve saberes e as competências 
do ensinar, mediante um processo ao mesmo tempo individual e coletivo (p. 
39). 

 Mediante esse entendimento, o autor assegura que é a partir do envol-

vimento dentro da escola pelo estudante que inicia o processo de aprendizagem 

de habilidades e competências, bem como, a apropriação de atitudes no dia a 

dia. Dessa forma, a sua primeira formação precisa ter autonomia para falar, par-

ticipar, se envolver, e, principalmente, desenvolver seu potencial no aperfeiçoa-

mento de sua profissão. É nesse momento que a gestão escolar se torna um pilar 

imprescindível na tomada de decisões em prol da constituição da identidade de 

seus futuros profissionais docentes. 

 Nota-se que a preocupação de Libâneo com as formações inicial e con-

tinuada dá um norte para que as Instituições de Ensino Superior se tronem palco 

de criação de professores competentes e habilidosos no labor de sua prática. E a 

espirito cooperativo e solidário precisa ser estimulado cada vez mais, posto que, 

visa-se o inter-relacionamento na concepção de aprendizagem. 

 Tendo em vista toda essa inquietação na investigação por respostas que 

possam servir de base durante todo o desenvolvimento da edificação de propos-

tas e estabelecimento de diretrizes, os Referenciais Curriculares Alinhados à 

Base Nacional Comum Curricular reforçam que: 

A formação deve promover o desenvolvimento das competências, nos profes-
sores, por meio da prática cotidiana. Ou seja, elas não devem ser trabalhadas 
de forma isolada [...]. Os professores precisam ser expostos a situações em que 
vivenciem as competências gerais, por exemplo, trabalhando em grupo com 
seus pares ou refletindo sobre um projeto de vida pessoal (BRASIL, 2000, p. 
14). 

 Dentro desse enfoque, observa-se que o fazer pedagógico deve estar 

atrelado ao compartilhamento de aprendizagem por aqueles que se propõem a 
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dividir o que aprenderam. Nessa perspectiva o “processo deve ser monitorado e 

avaliado continuamente [...] para garantir que as condições acordadas estão de 

fato acontecendo” (BRASIL, 2000, p. 12). Também, é imprescindível que haja 

momentos para auto avaliação para que a reflexão seja algo constante na vida do 

profissional, o que torna um processo de ciclo no qual planejar, discutir e avaliar 

possam ser elementos capazes de medir a eficácia tanto da formação inicial 

quanto da continuada. 

Construção da identidade e dos saberes docentes  

 No decorrer dos tempos, as pessoas sempre buscaram maneiras de se 

capacitar, bem como, meios de construir uma identidade na qual refletisse no 

seu cotidiano enquanto profissional. Na área da educação não foi diferente, o 

labor docente também requer a construção de uma identidade. Segundo Santos 

e Silva (2010, APUD  GARCIA, HYPOLITO e VIEIRA, 2005) entende-se 

por identidade profissional docente: 

As posições de sujeito que são atribuídas, por diferentes discursos e agentes 
sociais, aos professores e as professoras no exercício de suas funções em con-
textos laborais concretos. Refere-se ainda ao conjunto das representações co-
locadas em circulação pelos discursos relativos aos modos de ser e agir dos 
professores e professoras no exercício de suas funções em instituições educa-
cionais, mais ou menos complexas e burocráticas (p. 02). 

 As observações refletem o protagonismo dado ao professor enquanto 

ator autônomo na construção se próprio desenvolvimento de competências, a 

partir das representações de outros e fortalecimento das suas próprias. Todos os 

conhecimentos adquiridos pelas formações anteriores fazem parte, agora, de sua 

história de vida pessoal e profissional. Na concepção dos autores, todos esses 

elementos fortalecem o profissional tornando-o autor capaz de se tornar agente 

da efetivação de sua identidade e na construção da identidade de outros. 

 Na visão de Tardif (2012, p. 53) a profissão docente parte da autonomia 

criada e representada pela categoria, assim, 

O professor é considerado o sujeito ativo de sua própria prática. Ele aborda 
sua prática e a organiza a partir de sua vivência de sua história de vida, de sua 
afetividade e de seus valores. Seus saberes estão enraizados em sua história de 
vida e em sua experiência do ofício de professor. 

 Tendo em vista esse direcionamento, compreende-se uma postura or-

ganizacional por parte do professor, encontrando na sua história de vida e de 

seus valores construídos, um alicerce para construção de uma identidade sólida. 

O autor reforça que o saber pedagógico se faz na constituição de sua prática 

embasa em excelentes teorias, contudo, há necessidade de estarem intrinseca-

mente ligadas, para que não haja dissociação da produção de conhecimentos. 
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Se assumirmos o postulado de que os professores são atores competentes, su-
jeitos ativos, deveremos admitir que a prática deles não é somente um espaço 
de aplicação de saberes provenientes da teoria, mas também um espaço de 
produção de saberes específicos oriundos dessa mesma prática (TARDIF, 
2012, p. 48). 

 Dentro desse contexto, nota-se que o autor enfatiza que o professor não 

só participa da construção do seu próprio conhecimento, mas também, cria suas 

teorias a partir de seus saberes e da sua ação. Dessa forma, a relação teoria e 

prática se dá simultaneamente, posto que, ação do profissional se torna prática 

a partir de um embasamento teórico de qualidade. 

 É nesse enfoque que Tardif (2012, p. 61) aproxima o professor de sua 

reflexão acerca de seus aprendizados e de sua projeção dentro da carreira. O 

profissional precisa buscar cada vez mais conhecimentos inovadores a fim de ter 

capacidade de enfrentar os desafios aos quais está exposto diariamente. 

Exige, por parte dos professores de profissão, o esforço de se apropriarem da 
pesquisa e de aprenderem a reformular seus próprios discursos, perspectivas, 
interesses e necessidades individuais ou coletivos em linguagens susceptíveis 
de uma certa objetivação.  

 Para o autor, a subjetividade está presente e permeia sua experiência e 

sua conduta profissional, pois, direciona as competências e habilidades adquiri-

das de maneira a se tornar acessível aos próprios colegas de profissão. Tardif 

alerta, também, que “se quisermos que os professores sejam sujeitos do conheci-

mento, precisaremos dar-lhes tempo e espaço para que possam agir como atores 

autônomos de suas próprias práticas e como sujeitos competentes de sua pro-

fissão” (p. 243). Essas observações exigem de cada profissional a luta por mais 

dignidade de estudos, nas condições do exercício da profissão e nas exigências 

dentro da carreira do magistério.  

 Gerenciar a prática, a autonomia do ofício e as adversidades encontra-

das diariamente nas repartições educacionais possibilita compreender e refletir 

sobre os possíveis desdobramentos dessas problemáticas. Para o alcance dessa 

diretriz, Padilha (2001, p. 63) propõe que os profissionais esquematizem planos 

na perspectiva da intencionalidade. 

Lembramos que realizar planos e planejamentos educacionais e escolares sig-
nifica exercer uma atividade engajada, intencional, científica, de caráter polí-
tico e ideológico e isento de neutralidade. Planejar, em sentido mais amplo é 
um processo que visa dar respostas a um problema, através do estabeleci-
mento de fins e meios que apontem para a superação, para atingir objetivos 
antes previstos [...] 

 Nessa direção, os futuros profissionais precisam atentar para o desen-

volvimento de habilidades que irão nortear a prática na intenção de organização 

do trabalho dentro das instituições escolares. O aprender, inicialmente, a partir 

dos primeiros pontos que são primordiais para o exercício da docência, como o 
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ato de planejar, fará com que a identidade profissional seja construída em bases 

fortes e subsidiará nos desdobramentos das eventualidades da execução de seu 

trabalho.  

 Entretanto, no entendimento de Tardif (2012) é preciso ir mais além, 

em razão do aprendizado dos saberes que constituem a prática docente. São es-

ses saberes que se relacionam na produção de desempenho e que torna o profes-

sor mais eficiente no fazer pedagógico, pois quanto mais se adquire saber e o 

transforma, mais haverá ganho de todos os que interagem nesse processo.  

[...] a relação dos docentes com os saberes não se reduz a uma função de trans-
missão dos conhecimentos já constituídos. Sua prática integra diferentes sa-
beres, com os quais o corpo docente mantém diferentes relações (p. 45).  

 O autor traz uma definição de saber docente para que se possa compre-

ender não só o processo de formação pela qual passa o profissional, mas também, 

para desmistificar que somente com a ciência pode-se ter um bom profissional. 

Todos os conhecimentos adquiridos ao longo da vida são critérios de evolução 

dentro de qualquer ser humano. 

Pode-se definir o saber docente como um saber plural, formado pelo amál-
gama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional 
e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais (TARDIF, 2012, p. 78).  

 Assim, o professor tem em si não só a formação acadêmica, mas, todas 

as experiências vivenciadas e por meio das quais forja a sua identidade. Tendo o 

professor vários saberes poderão reforçar seu ensino, uma vez que, terá subsí-

dios necessários para transmitir o que sabe e aprender com as experiências de 

vida de seus alunos. Essas informações compartilhadas fazem com que os envol-

vidos no aprendizado se sintam partícipes da construção de suas identidades. 

Estar na condição de docente, na atualidade, requer atenção às cons-

tantes mudanças no cenário nacional e mundial. A profissão sofre prejuízos e 

desvalorização tanto em condições de trabalho quanto de salário. Tudo isso 

torna-se conflituoso na manutenção de uma linha de trabalho na qual é preciso 

estar atualizado para superação das próprias expectativas. Em contrapartida, as 

reformas educacionais visam dar condições de qualificação profissional aos do-

centes para que os conflitos entre transformações no ensino e a realidade não 

deixem cair de patamar o trabalho no contexto escolar.  

Portanto, a construção da identidade e do saber docente acontece como 

um fenômeno de interação seja com o poder público, seja por intermédio de ou-

tras pessoas, no qual o homem é fator determinante e preponderante na consti-

tuição dos conhecimentos. Essa inquietação faz com que a procura por respostas 

seja cada vez mais motivo de debates acirrados na atualidade. 
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Considerações finais 

 A partir da temática abordada sobre os saberes e a prática docente foi 

plausível constatar que é de extrema relevância desenvolver cada vez mais estu-

dos na direção da formação do professor visando elucidar os questionamentos 

que permeiam o tema, a fim de que se tenham resultados satisfatórios no fazer 

pedagógico do professor. 

 Dessa mesma forma, há necessidade de levar em consideração que todo 

conhecimento é importante, e, que por meio das interações sociais e pessoais 

poderão desenvolver competências e habilidades para dar um melhor direciona-

mento no seu trabalho diário. 

 Após as leituras e interpretações acerca de todo o conhecimento de 

base, verificou-se que o desenvolvimento da identidade profissional ocorre 

desde muito cedo, perpassando pela formação inicial e formação continuada e se 

consolidando na atuação dentro da sala de aula. Durante todo o percurso de 

agregamento de informações na transformação de conhecimentos os valores, há-

bitos e conceitos pessoais se modificam e se edificam na construção de uma 

identidade enquanto ser humano. 

 Os objetivos norteadores da pesquisa foram alcançados visto que com-

preendeu-se que o professor precisa ao longo de suas formações, de vida e de 

saber sistematizado, buscar consolidar a construção dos seus saberes na concre-

tização de uma prática de qualidade; foram elucidados, também, os questiona-

mentos sobre as transformações pelas quais passa a transformação da sociedade 

educacional bem como as inovações tecnológicas, na atualidade, e que o profes-

sor precisa atento para tudo isso. 

 Assim, não se quer dar um fim, com este estudo, a este tema tão impor-

tante para a profissão de professor, mas que possa servir de base para estudos 

futuros., posto que o contexto educacional passa por inúmeras transformações 

e o professor precisa estar sempre inovando na sua prática, buscando sempre 

novos conhecimentos a fim de que seu fazer pedagógico supere as expectativas 

de todos os envolvidos no processo.  

 Diante do cenário educacional atual, é preciso ressaltar a grande impor-

tância do docente, sua formação e sua aquisição de saberes para que haja reco-

nhecimento desse profissional no exercício da profissão. Nesse aspecto o papel 

desempenhado supera ao longo da história a transmissão de conhecimento para 

aquele que está em constante interação com bastante diálogo. 



EDUCAR práticas, reflexões e partilhas 

223 

Referências bibliográficas 

BRASIL. Ministério da Educação. Proposta de diretrizes para formação inicial de 
professores da educação básica em cursos de nível superior. Brasília: SEF/MEC. 2000. 
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/odf/basica.pdf>. Acessado em 
27 de maio de 2020. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à pratica educativa. São 
Paulo: Paz e Terra, 1996. 

GIL, Antonio Carlos. Metodologia do Trabalho Científico. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 
2015. 

LIBÂNEO, José Carlos. Formação de Professores e Didática para Desenvolvimento 
Humano. Porto Alegre, 2010. Disponível em: http://www.seer.ufrgs.br. Acesso em 15 
de maio de 2020. 

______. Pedagogia e Pedagogos, para quê? 12ª ed. São Paulo: Cortez, 2004. 

MIRANDA, Maria de Jesus Cano. Formação Inicial e Continuada de Professores: uma 
experiência articulada dos saberes docentes. 2014. APUD GOMES, Marineide de 
Oliveira. Formação de professores na Educação infantil. São Paulo: Cortez, 2009. 
Disponível em: http://www.educere.bruc.com.br. Acessado em 22 de maio de 2020. 

NÓVOA, Antonio (Org.). Profissão professor. São Paulo: Porto Editora, 4ª edição, 
2012. 

______. Os professores e a sua formação. São Paulo: Porto Editora, 3ª edição, 2008. 

PADILHA, P.R. Planejamento Dialógico: como construir o projeto político-
pedagógico da escola. Soa Paulo: Editora Cortez, 2001. 

PERRENOUD, Philippe. 10 novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 
2010.  

PRODANOV, J. P. & FREITAS, M. A Metodologia na Ciência. São Paulo: Átila, 2013. 

ROCHA, Ruth. Este admirável muito louco. São Paulo: Salamandra, 2003. 

SANTOS, Andreia Mendes e SILVA, Renata Santos da. O processo de construção da 
identidade docente no Brasil. São Paulo: SIE, 2010, apud  GARCIA, Maria; 
HYPOLITO, Álvaro e VIEIRA, Jarbas. As identidades docentes como fabricação da 
docência. São Paulo, 2005. 

SANTOS, Clara. A construção social do conceito de identidade profissional. 
Interações, nº 8, p. 123, 2015. Disponível em: http://www.interações-ismt.com. Acesso 
em: 25 de maio de 2020.  

http://www.seer.ufrgs.br/
http://www.educere.bruc.com.br/
about:blank


EDUCAR práticas, reflexões e partilhas 

224 

SIMÕES, Márcia Rigoldi. O programa de educação continuada e formação 
universitária. São Paulo, 2010. Dissertação ( Mestrado – Programa de Pós-Graduação 
em Educação. Área de concentração: Didática, Teorias de Ensino e Práticas Escolares). 
Disponível em: http://www.universidadedesaopaulo.com.br. Acessado em 27 de maio 
de 2020. 

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2012. 

______. O trabalho docente: elementos para uma teoria da docência como profissão de 
interações humanas. 6ª ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2011. 

http://www.universidadedesaopaulo.com.br/


225 

A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO 

SÉCULO XXI: OS DESAFIOS CULTURAIS PARA 

UMA APRENDIZAGEM HUMANISTA 

Maria Jéssica Marques de Lima1 

1 Introdução 

 O presente artigo tem como propósito compreender e quiçá alinhavar 

teoria e prática educacional a luz do humanismo. Trazendo para o seu cenário a 

filosofia que trata o humano dentro de suas óticas de vivência, partindo aqui da 

obra: Teoria e prática, podemos pensar à alfabetização de jovens e adultos dentro 

de uma perspectiva que se encontre e aborde os conhecimentos adquiridos como 

elementos construtores de uma alfabetização aliada a fundamentos filosóficos 

que emancipam e estabelecem uma conexão maior entre seus sujeitos.  

 Tendo como fio condutor a obra da professora e doutora em Educação, 

Suzana Schwartz, que fez de sua defesa de doutorado um livro, no qual podemos 

ir além da logística erroneamente padronizada de alfabetizar jovens e adultos. 

Sua obra corrobora para uma reflexão evolutiva dos níveis que estes alfabetizan-

dos apresentam suas histórias e contextos dentro do mundo atual, dentro do 

moderno e do caráter geral das diferentes condições socioculturais.  

 A Educação de Jovens e Adultos ao longo do tempo tem-se modificado, 

seus conceitos e suas abordagens veem apresentando de modo ressignificativo 

suas bases construtivas. Está Educação sempre esteve à margem das políticas 

públicas, o que nos atina a leitura para sua exclusão está tão fortemente ligada 

a um sistema de ensino que encaminha seus sujeitos para este processo desigual 

 
1 Possui graduação em Letras pela Faculdade de Formação de Professores de Arcoverde (2014). Pós-
Graduação em Literatura Brasileira pelo Centro de Ensino Superior de Arcoverde (2017). Pós-gra-
duações em Educação do Campo e Educação de Jovens e Adultos (2021). Atualmente é mestranda 
em Educação (FUNIBER). Professora na área de Linguagens. Membro do Centro de Formação Paulo 
Freire. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação Popular, Educação do 
Campo, Educação de Jovens e Adultos, Movimentos Sociais e Direitos Humanos atuando principal-
mente nos seguintes temas: educação do campo, cultura popular, movimentos sociais, direitos hu-
manos e educação para a diversidade.  
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e promovedor robótico de cidadãs e cidadãos que descobrem a sala de aula mar-

cantemente distanciadora do mundo ao seu redor.    

 Aproximando a pesquisa ao conceito de serendipidade que a autora 

traz como fomento é possível observar a diversidade cultural condizente, exis-

tente e que induz o aprendizado para um campo participativo para todos que 

compõem o campo pedagógico da trocar dos saberes. É possível adequar os mé-

todos e práticas de ensino ao cotidiano, fazendo com que as questões dicotômi-

cas não sejam definidoras ou protagonistas do aprender. 

 A trajetória traçada aqui se subsidiará a autoras e autores como Paulo 

Freire, Vygotsky, Miguel Arroyo, Bakhtin, entre outros estudiosos. Dada a dire-

ção fundamentadora deste artigo, o objetivo deste não é chegar a conclusões de-

finitivas de ensino-aprendizagem, mas as construções significativas que resul-

tem em matéria sempre inacabada de saber, assim seu formato sempre 

contribuirá para um modelo atual, dialógico e orgânico. Compreendendo o edu-

cador, a educadora como condutores/as e facilitadores/as do ensino, não ditado-

res de formas prontas de saber. O conhecimento vive no tempo presente, per-

passando futuros, se olhando nos espelhos do passado para corrigir suas falhas.  

 Por meio desta pesquisa, pretende-se criar uma ponte interativa entre 

escola, comunidade, mundo e mudança. Aqui não cabe o retrocesso escolar, não 

há mais lugar para o comodismo. Nossas práticas por vezes alienantes contri-

buem para um índice de analfabetismo sociocultural, que nega o entrelaçar do 

saber, dificultando a permanência dos seus sujeitos em um ambiente que não 

condiz com o atravessar das portas da sala de aula. É uma crítica construtiva a 

todos os componentes construtores desse quadro.  

 Tais comportamentos atravessam gerações e prejudicam à alfabetiza-

ção de jovens e adultos, é urgente adotarmos a serendipidade para o campo edu-

cacional, como instrumento humanista. A bagagem por vezes considerada “in-

significante” na alfabetização destes ou até mesmo mal compreendida e não 

levada a sério, afasta a cada dia seus discentes e a escola então passa a ser lugar 

de frustação na vida de muitos. Caminhemos aqui para a desconstrução de mo-

delos padrões que nos limitam a jornada, atrapalham profissionais e resultam 

ativamente no desânimo, evasão e colisão escolar. 

2 Desenvolvimento  

 Pensar a Educação de Jovens e Adultos em uma perspectiva humanista 

nos levar a questionar os aspectos do que seria o ideal educativo. O objetivo co-

mum dos ensinamentos escolares é a formação do sujeito para contribuir com o 

mundo ao seu redor, seja de forma profissional ou exercendo sua cidadania. Esse, 

porém tem sido um dos fatores que veem transformando a educação a cada dia 
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em algo robótico. O homem e a mulher como pessoas de direitos e construtores 

desta cidadania precisam compreender-se como parte essencial da natureza hu-

mana. Para o filósofo Mikhail Bakhtin, o ideal seria uma linguagem dialógica 

onde interlocutores e locutores exercessem relações sociais de igualdade. 

 Vygotsky, afirma que “O homem não nasce humano, ele se humaniza.” 

Assim podemos pressupor que este é um processo, e que ser humano implica em 

uma constituição da linha ética, social e complexa em sentidos estruturais. Seria 

uma relação desenvolvimentista de signos e significados essenciais que ultra-

passam a linha do tempo presente. Ou seja, os sujeitos pensados aqui estão em 

formação contínua e seus contextos formativos são imprevisões de seres incon-

clusos, porém que dialogam sempre com as mudanças dos tempos. A educação 

humanista utiliza em seu método uma concepção de ideias e práticas que valo-

rizam a equidade. 

Várias são as explicações para o processo de humanização e as ciências que o 
discutem: a filosofia, a antropologia, a sociologia, a história, a biologia, a psi-
cologia, entre outras. Entretanto, consideramos que a coexistência de várias 
teorias explicativas para um mesmo fenômeno seja resultado, sobretudo, das 
diferentes bases teóricas e filosóficas que fundamentam cada uma das teorias. 
(Moretti et all, 2011)  

Para compreender a ligação existente neste pensar é preciso despir-se 

das técnicas de ensino da escola do século XVIII, onde a exclusão predominava 

a aprendizagem e esta era tida para às classes dominantes. A sociedade vive em 

constante processo de mudanças, é contraditório três séculos depois mantermos 

ainda este modelo excludente, o qual não nos cabe mais. A escola não deve es-

tagnar frente as concepções múltiplas de ensino existentes. É seu papel acom-

panhar as exigências modernas para que se possa manter um caminhar coerente 

ao papel social desta instituição.  

É importante pensar que a prática educativa necessita ser uma troca 

satisfatórias por ambas as partes envolvidas. Sobretudo ao alfabetizador que 

suscita questionar suas práticas e métodos de abordagens ao que condiz a faci-

litação do diálogo. Segundo Scwartz (2012, p.20), “A motivação para o ensino e 

para a aprendizagem precisa ser, portanto, construída e sustentada na ação. 

Nem alunos nem professores ficam ou deixam de ficar motivados abstrata-

mente.” Sendo assim faz-se compreensível a motivação como peça geradora 

desta ação. Porém ressaltando que os sujeitos são diversos culturalmente, dire-

cionar estas peças é de grande importância na construção de um denominador 

comum.  

A escola é o espaço de formação que possibilita e conduz esse caminho, 

não é justo fazê-la refém de um aprender que se distancia diariamente da reali-

dade de seus educandos e educandas. Conforme Scwartz (2012, p. 21), “é preciso 

nos dedicar a pensar, específica e detalhadamente, sobre quais as intervenções 
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didáticas que podem ser planejadas e que contribuam para que todos os alunos 

e alunas aprendam a ler e a escrever.” 

O século XXI nos traz um contexto escolar que veio se configurando 

nas sociedades. A educação de jovens e adultos e seu desenvolvimento humano 

perpassam os séculos, a ação docente alfabetizadora destes precisa refletir criti-

camente suas metodologias. Como afirma Barbosa apud Bagliano (2012, p.01) 

“enquanto o processo de socialização, a educação é exercida nos diversos espa-

ços de convívio social, seja para a adequação do indivíduo à sociedade, do indi-

víduo ao grupo, ou dos grupos à sociedade.”  

Assim, um modo sensato e compatível de se compreender esta institui-

ção é partir da prática de desnaturalizar seus métodos ultrapassados e ineficaz-

mente presente atualmente. Saber que tais fizeram e/ou foram de uma certa ma-

neira “eficazes” para a geração, contexto histórico, necessidades e interesses de 

determinada época.  De acordo com Gadotti, “não existe tempo ou espaço pró-

prio para a aprendizagem, à aprendizagem está em todo lugar e é preciso apren-

der sempre” (Gadotti, 2000, p.250).  

Considerando que a educação deve ser emancipadora podemos enten-

der que “a educação como ato político desenraiza padrões culturais estabeleci-

dos de educar, esses na sua maioria não representam a diversidade cultural dos 

grupos existentes.” (Lima, 2020, p. 77). O que nos lembra que o saber é um di-

reito que necessita ser elaborado, pensado e construído além da caixinha dita-

torial do aprendizado. Conforme Aquino apud Frankl (2015): “Mais do que 

nunca, a educação há de ser educação para a responsabilidade. Ser responsável 

é ser seletivo, possuir capacidade para escolher” (Frankl,1990, p.19). 

A EJA surge como uma ferramenta de direito a esse público. Devolvendo 

então a oportunidade de ensino que a estes foram negados em seu tempo. Seja 

pelo fator trabalho, desigualdade ou o que venha a interromper a continuidade 

do ensino escolar. Em uma educação humanizadora é cordial manter seus estu-

dantes no foco do aprender. Na visão de Paulo Freire (2014)  

“Não há outro caminho senão o da prática de uma pedagogia humanizadora, 
em que a liderança revolucionária, em lugar de se sobrepor aos oprimidos e 
continuar mantendo-os como quase “coisas”, com eles estabelece uma relação 
dialógica permanente.”  

(FREIRE, 2014, p. 77)  

 O educador/a aqui perceberá que o ensino vai além de padrões molda-

dos para a alienação de seus estudantes, a essência e o respeito a esta se encon-

trará através do lado humano. Em sua composição conforme Scwartz apud Vas-

concellos,1994 :34) “O conhecimento tem que ser tal que o sujeito se transforme, 

e com isto seja capaz de transformar a realidade. Esta é a educação que interessa: 

formar novos mestres e não eternos discípulos [...]”  
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 Assim compreender que exigirá dos profissionais essa ressignificação 

do ato de educar para compreender seus estudantes na troca de saberes e com 

estes somatizar as mudanças que o século XXI apresenta.  O domínio da tecno-

logia que a cada dia se faz mais presente, nos conduz a repensar práticas de for-

mação e intervenção dos profissionais para que a informação e a comunicação 

seja ferramenta de igualdade no âmbito educacional. Segundo Arroyo (2005):  

“Caberá aos profissionais da EJA a grande luta pela conquista do sistema es-
colar, pois, somente nessa forma e lógica escolar, será garantido o direito de 
jovens e adultos populares ao conhecimento e às competências que a inserção 
no mundo moderno exige.”  

(ARROYO, 2005, p. 45)  

Afirmando neste conjunto o comprometimento com a ética educacional 

que dialoga com a comunidade dando subsídios a equidade da aprendizagem e 

ao ser em sua vivência, trabalhando então a empatia com o outrem na transpa-

rência do olhar. Respeitando cada especificidade. De acordo com Freire (1992) 

“O que sobretudo me move a ser ético é saber que, sendo a educação , por sua 

própria natureza, diretiva e política, eu devo, sem jamais negar o meu sonho ou 

minha utopia aos educandos, respeitá-los.” (FREIRE, 1992, p.78) 

3 Conclusão 

 O presente artigo tem o intuito de pôr intermédio da educação huma-

nista, possamos refletir e problematizar os desafios que a educação de jovens e 

adultos nos revela. Em pleno século XXI enfrentamos os métodos educacionais 

que se torna incabível a escola. Pensar na alfabetização da EJA é um papel que 

defini e costura teoria e prática para a ação educativa problematizadora. Cami-

nhar neste território que fica à margem da sociedade nos aproxima da emanci-

pação dos indivíduos que protagonizam este cenário. A filosofia torna-se funda-

mental na racionalidade de construção e desconstrução desse lugar, 

colaborando para uma troca múltipla e gentil entre todos os sujeitos envolvidos. 

 Os conceitos já formados ou pré-existentes ganham uma roupagem de-

safiadora, acrescentando um convite de alinhamento ao século presente. Movi-

mentar as práticas já conhecidas é pensar com clareza os melhores caminhos 

para uma abordagem coletiva, onde todos possam colaborar e ganhar em seus 

diferentes contextos socioculturais. A educação necessita urgentemente está si-

tuada no mundo ao seu redor, esta aproximação nos leva ao campo da serendi-

pidade do estudo, onde o saber ganhar um espaço deleitoso e concebível, por-

tanto dialógico.  

 De forma orgânica do aprender é possível estabelecer pontes constru-

toras de ferramentas pedagógicas que agregam a diversidade existente, levando 
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sempre em consideração a bagagem trazida por cada membro que constrói suas 

práticas de ensino de modo humanizador, fazendo acreditar que é possível haver 

uma comunidade escolar na qual todos os envolvidos colaborem e protagonizem 

os saberes. Sendo assim compreender que não há mais lugar para padrões defi-

nidores de saber, é de imensa coerência acompanhar a evolução da sociedade, 

desenvolvendo uma comunicação participativa e engrandecedora.  

 As contradições sociais podem ser perturbadoras, porém o exercício de 

cidadania compõe um cenário de seres inconclusos, etéreos e emblemáticos. 

Tornando nossas bagagens construtoras essenciais do inquietante estado hu-

mano, fio condutor da aprendizagem, fundamental para a formação humana. A 

práxis pedagógica nos leva a fortalecimento de vínculos, potencialidades e os 

mais diversos conflitos. Sabendo que essa junção admite uma imensidão provo-

cativa do ser: a vontade de saber.  

 Por fim pensar o espaço educacional a partir de contribuições éticas da 

aprendizagem, valorizando a diversidade e especificidades de cada sujeito cons-

trutor desse lugar. Ter a empatia voltada para além dos contextos sociais, cola-

borando com a equidade escolar, vencendo práticas alienantes, limitantes e ul-

trapassadas de ensino. Compondo um território atual, condizente a realidade 

enfrentada diariamente pelos estudantes da educação de jovens e adultos.  
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A SINDEMIA E OS DESAFIOS NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES EM UMA ESCOLA DE EJA, NA 

CIDADE DE MANAUS:  

MOMENTOS DE INCERTEZAS, SUPERAÇÃO DE 

OBSTÁCULOS E NOVAS APRENDIZAGENS 

Maria Olindina Andrade de Oliveira1 
Therêncio Corrêa da Silva2 

Em janeiro de 2021, Manaus se tornou conhecida mundialmente pelo 

caos vivenciado na cidade ocasionado pela sindemia3 da Covid-19, que resultou 

em recorde de mortes, devido à falta de oxigênio e de leitos hospitalares. Cal-

cula-se que nesse período 2.522 pessoas morreram no Amazonas, com registro 

de filas de carros funerários e utilização de câmaras frigoríficas para armazenar 

os mortos. Isto sem comentar que, na primeira onda, entre os meses de abril e 

maio de 2020, morreram 2.850 indivíduos.4 

É neste contexto que os professores retornaram de suas férias em feve-

reiro de 2021, no caso específico, ao ensino remoto, dando continuidade a polí-

tica adotada pela Secretaria desde 2020. No que diz respeito à política de for-

mação, atuamos como formadores no curso de Especialização em Gestão de 

Projetos e Formação Docente, em parceria com a Universidade do Estado do 

 
1 Mestre em História Social/UFAM, Licenciada em História pela mesma instituição que, desde 2001, 
atua na Secretaria Municipal de Educação da cidade de Manaus com formação de professores. Em 
2011, passou atuar no Projeto Oficina de Formação em Serviço. Atualmente, atua como formadora 
no curso de Especialização Gestão de Projetos e Formação Docente que se encontra na sua segunda 
edição. E.mail: mariaolindinaoliveira67@gmail.com 
2 Professor e pedagogo, mestre em educação PPGE/UFAM, iniciou a carreira docente como profes-
sor de EJA, realizou projetos de leitura, escrita e uso das novas tecnologias com estudantes desta 
modalidade. Atua desde 2012 no projeto OFS, uma parceria entre a Semed Manaus e a Universidade 
do Estado do Amazonas. E-mail: therencio@gmail.com 
3 Sindemia é um conceito desenvolvido pelo antropólogo Merrill Singer na década de 1990 e diz 
respeito quando “duas ou mais doenças interagem de tal forma que causam danos maiores do que a 
mera soma dessas duas doenças”. Em outras palavras, para a compreensão e o combate à doença, os 
estudiosos passam a considerar também o contexto social, ambiental e econômico. No caso especí-
fico da Covid-19 e seu desenvolvimento no Brasil, concordamos com o filósofo Paulo Guiraldelli que 
destaca a política do presidente Jair Bolsonaro que acabou favorecendo à morte até este momento 
de 534 mil brasileiros. https://cee.fiocruz.br. Acessado em 14/07/2021 às 15h.    
4https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/02/01/coronavirus-impoe-janeiro-mais-triste-da-
historia-do-am-com-recorde-de-casos-mortes-e-internacoes-por-covid-19.ghtml. Acessado em 
15/07/2021 as 18:30. 
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Amazonas e que, devido à sindemia, teve a sua realização suspensa no ano de 

20205. Em 2021, a Semed e a UEA decidiram pelo retorno de suas atividades, 

fazendo a opção pelo ensino remoto. Para participarem do curso, as escolas pas-

sam por uma seleção interna e, atualmente, temos 9 escolas inscritas: uma de 

Educação Infantil, uma escola de 6º ao 9º ano, uma escola indígena, uma escola 

rodoviária, uma escola ribeirinha, uma escola de EJA, três escolas de 1º ao 5º ano. 

Além disso, também foi disponibilizado um edital aberto para os interessados 

de qualquer licenciatura em fazer a especialização, totalizando 55 selecionados6. 

Tradicionalmente, o primeiro semestre é destinado à realização da pes-

quisa qualitativa7 na escola, com aplicação de questionários, e que engloba, por 

exemplo, desde a observação direta da infraestrutura até conversas com o corpo 

docente, administrativos, estudantes e a comunidade em geral. É importante 

ressaltar este trabalho, pois os estudos, os projetos formativos e os projetos de 

aprendizagem partem do contexto e da comunidade escolar em que estão inse-

ridos. Aliás, podemos afirmar que esta característica é o que nos diferencia dos 

demais cursos de especialização voltados para a área da educação. Entretanto, 

vivenciamos atualmente um momento extraordinário ocasionado pela Covid-19, 

que mudou a vida das pessoas e, por conseguinte, a rotina das escolas do Brasil 

e do mundo. As reflexões incertas sobre essa complexidade dos tempos vividos 

e suas implicações na educação passam a ser, no presente, o foco central das 

nossas preocupações. 

O grande desafio neste momento é: como realizar esta etapa de trabalho 

de forma remota? Como conhecer, desta maneira, a realidade em que atuam os 

professores cursistas? Todo profissional da educação deveria ter uma noção bá-

sica da realidade social, econômica e política da sociedade brasileira a qual vive-

mos, que foi construída historicamente de forma elitista, desigual e excludente; 

além de saber relacioná-la com o sistema capitalista atual. Este aspecto é essen-

cial para uma melhor compreensão dos tempos sinistros que estamos vivendo, 

causada pela expansão da Covid-19 a nível mundial e, no caso específico do Bra-

sil, pela ascensão da direita tradicional ao poder através da vitória de Jair 

 
5O curso de especialização em Gestão de Projetos e Formação Docente é resultado do Projeto Ofi-
cina de Formação em Serviço instituído em 2011 pela Semed visando uma aproximação entre a Uni-
versidade e as escolas do sistema público municipal de ensino e que, cuja principal característica, é 
que ela ocorre na escola. O seu principal objetivo é a melhoria da qualidade do processo de ensino e 
aprendizagem por meio de projetos de formação continuada em serviço, contribuindo, assim, para 
uma ressignificação das práticas pedagógicas existentes. Em 2017, tornou-se em um curso de espe-
cialização e, em 2021, temos a sua segunda edição. 
6A pesquisa prévia realizada no 1º semestre de 2021 englobou apenas os professores das escolas.  
7As bases teóricas que fundamentam o projeto OFS são os estudos da transdisciplinaridade, da com-
plexidade, a pesquisa qualitativa, a etnografia no espaço escolar e os estudos dos cotidianos, onde 
encontramos os elementos norteadores para compreensão do ato formativo que teve início em feve-
reiro de 2021. 



EDUCAR práticas, reflexões e partilhas 

235 

Bolsonaro nas eleições. Além disso, o Brasil vive atualmente uma polarização so-

cial entre os indivíduos de esquerda e de direita, com fortes consequências para 

a vida das pessoas; além de toda a desigualdade social e econômica que foram 

ressaltadas e aprofundadas pela sindemia. 

Para Freire, só podemos transformar a realidade se compreendemos o 

que estamos vivendo. Sobre este aspecto, destacamos a leitura da sua obra “Edu-

cação como prática da liberdade”, em que discute acerca da importância de se 

conhecer o processo histórico de construção da sociedade brasileira e seus im-

pactos na formação do povo. Ela é essencial não apenas para compreender a sua 

obra clássica, “Pedagogia do Oprimido”, como também para o processo de cons-

cientização das massas e a mudança do seu comportamento frente ao contexto 

histórico-social em que vive. Para Freire, a educação deve levar “o homem a uma 

nova postura diante dos problemas de seu tempo e de seu espaço” (2019; p.122). 

Sendo assim, é de suma importância que nós formadores tenhamos uma com-

preensão do contexto atual, tanto do macro como do microssistema; e, ao mesmo 

tempo, percebermos a visão que os cursistas têm de todo esse processo. Com-

preender o significado da sindemia e o seu impacto em nossas vidas, nas relações 

com os nossos familiares, amigos, a necessidade de se adequar ao “novo normal” 

respeitando os protocolos sanitários, principalmente no nosso ambiente de tra-

balho. Atualmente, nós professores vivemos a pressão do retorno às aulas pre-

senciais, mesmo diante do fato de que a maioria ainda não recebeu as duas doses 

da vacina; do grande número de professores falecidos porque retornaram ao tra-

balho e do impacto emocional que o medo da contaminação e da morte causam 

em nosso cotidiano.  

Vale lembrar Boaventura de Souza Santos, um dos autores presente nas 

nossas discussões quando começamos a estudar o cotidiano8 numa escala maior: 

As pandemias mostram de maneira cruel como o capitalismo neoliberal inca-
pacitou o Estado para responder às emergências. As respostas que os Estados 
estão a dar à crise variam de Estado para Estado, mas nenhum pode disfarçar 
a sua incapacidade, a sua falta de previsibilidade em relação a emergências que 
têm vindo a ser anunciadas como de ocorrência próxima e muito provável.  

Estou certo de que nos próximos tempos esta pandemia nos dará mais lições 
e de que o fará sempre de forma cruel. Se seremos capazes de aprender é por 
agora uma questão em aberto. (SANTOS, 2020, pág. 28). 

Todo mundo precisou parar para ter uma compreensão mínima sobre o 

sentido que o contexto apresentava. Estávamos, de repente, em uma mistura de 

sentimentos, de abalo, de espanto e de medo diante do vírus que revela-se, en-

tão, frontalmente e de forma paralela ao comportamento humano, e que 

 
8 Cotidiano compreendido com a ajuda de Michel de Certeau (2014). 
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implica sobremaneira em todos os tipos de relações, descortina um dos princí-

pios da transdisciplinaridade que é o  princípio da incerteza: 

Esse princípio tem origem na elaboração matemática de Werner Heisenberg 
(1962). Prêmio Nobel de Física em 1932, esse autor demonstrou que o compor-
tamento das partículas é totalmente imprevisível. Ao deparar-se com a impos-
sibilidade em elaborar uma descrição objetiva da natureza sem se referir ao 
processo de observação, identificou tal fenômeno como uma indeterminação; 
o que ficou mais conhecido como princípio da incerteza. (Santos, 2008, pág. 
78). 

A incerteza se instalou globalmente, apontando para uma parada geral 

com termos incomuns como lockdown e quarentena, um tempo para se organi-

zar diante dos desafios. Decretadas as primeiras medidas sanitárias pelos agen-

tes públicos, restou para todos nós se perguntar: "o que vamos fazer?" E no caso 

específico da realização da pesquisa qualitativa, de forma remota, como realizar 

este trabalho respeitando os princípios freirianos, ou seja, tendo por base o diá-

logo? Para Paulo Freire, o diálogo9 é a essência da educação, ele é imprescindível 

para conhecer o outro e para o processo de construção da realidade e que só pode 

ocorrer de forma coletiva10. No nosso caso, este aspecto se torna mais relevante 

pois para participar da especialização, tem de ser iniciativa do corpo docente e, 

no caso específico, diz respeito ao fato de pertencerem a um centro voltado ape-

nas para a Educação de Jovens e Adultos, nos três turnos, e não receberem ne-

nhuma formação institucional voltada para a modalidade em que atuam. O fato 

de o curso partir de uma pesquisa prévia realizada na escola foi o elemento de-

terminante para os professores decidirem participar do processo de seleção. 

Por outro lado, o diálogo pressupõe a escuta, a capacidade de ouvir o 

outro. Para Freire, a pedagogia com e não para o educando é o que define a edu-

cação libertadora, transformadora. E, para nós formadores, ela passa necessari-

amente pela construção coletiva e permanente do currículo a ser desenvolvido 

nos dois anos de duração da especialização. Sendo assim, a pesquisa construída 

neste primeiro semestre teve por base a nossa experiência adquirida ao longo 

destes anos de formação como também partiu da preocupação de fazê-la, ainda 

que remota, mas de forma problematizadora, questionadora, com a adoção de 

uma postura do que convencionalmente denominamos de pedagogia da escuta/pe-

dagogia da pergunta, sempre buscando, portanto, nesse processo o estabeleci-

mento do diálogo com os professores. 

Iniciamos a pesquisa, primeiramente, com o redimensionamento dos 

questionários destinados ao gestor e a pedagoga, realizado pela equipe técnica 

 
9 “O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, 
na relação eu-tu” (FREIRE, 2017, p. 109). 
10 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 2017. 
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do curso, transformando-os na plataforma Google Forms. Esse material diz res-

peito ao trabalho exercido por ambos e os dados administrativos da escola. Além 

disso, para os encontros on-line, a coordenação geral da UEA disponibilizou a 

plataforma Zoom para o curso, através do qual foi realizado uma apresentação da 

especialização, momento este em que foram esclarecidas suas dúvidas. É impor-

tante ressaltar que, para o ensino remoto, a Secretaria disponibilizou para a rede 

o Google Meet. Portanto, tínhamos à nossa disposição duas plataformas para o 

trabalho remoto. 

Iniciamos o nosso trabalho com a equipe gestora a partir de uma defi-

nição prévia de temas e questões norteadoras. As nossas conversas fluíam nor-

malmente sempre partindo da história pessoal do indivíduo, sua formação e ex-

periência profissional, o trabalho que exerce na escola e os impactos da Covid-

19 na dinâmica escolar. Foi destacada pela gestão a pressão do macrossistema 

em cima do corpo docente, com estabelecimento de várias práticas de controle 

como o excesso reuniões e lives (fotos, prints, grupos de redes sociais com a pre-

sença virtual de assessores da secretaria, relatórios e frequências diárias, entre 

outras formas). Também definimos que, para evitar a exaustão, uma vez que es-

tes encontros são realizados no turno noturno, durariam no máximo duas horas. 

Finalizada esta primeira parte, partimos para o corpo docente, cujo de-

safio é muito maior uma vez que se trata de 12 professores. Para a apresentação 

do curso, adotamos a metodologia realizada com a equipe gestora mas o resul-

tado foi diferente: a maioria dos cursistas ficaram calados, poucos se manifesta-

ram ou tiraram suas dúvidas. Isto fez com que fôssemos obrigados a redimensi-

onar a nossa metodologia para de fato estabelecêssemos um diálogo com eles. 

Sendo assim, decidimos que os nossos encontros na plataforma zoom seriam 

muito mais para darmos as nossas orientações básicas e para dar o nosso feedback 

das informações passadas por eles. 

Resolvemos, da mesma forma, redimensionar o questionário dos pro-

fessores das edições passadas, transformando-o no Google Forms. O dividimos 

em duas partes: primeiro, com dados mais informativos; e o segundo, com per-

guntas subjetivas acerca do seu métier e da realidade que vivenciam na escola 

neste primeiro semestre. Como resultado, conseguimos ter acesso a informações 

qualitativamente interessantes para o nosso trabalho.  

Entretanto, era necessário que adotássemos um outro instrumento para 

aprofundar algumas questões importantes para a nossa pesquisa, o que fez com 

que elaborássemos uma carta pedagógica11 para os professores e, assim, 

 
11A escolha pela carta-pedagógica justifica-se pelo fato de ser um gênero textual livre e sempre dire-
cionada a alguém. É um documento que exige uma resposta e, para isto, exige comprometimento e 
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desenvolvêssemos um diálogo mais produtivo com eles. Para este fim, criamos 

um e-mail para onde as cartas são enviadas. É importante destacar o quanto esta 

iniciativa teve boa receptividade por parte dos professores, os quais responde-

ram bastante animados a carta e que pretendemos que este instrumento seja uti-

lizado durante todo o curso, tanto para a elaboração de cartas individuas quanto 

coletivas. Por outro lado, este material também será de grande valia para a ela-

boração do memorial a ser entregue no final da especialização.  

No terceiro encontro com o corpo docente, nós trouxemos o feddback 

das cartas escritas por eles, que relatavam sobre a sua história de vida e profis-

sional, além de suas expectativas em relação ao curso; ao mesmo tempo, em que 

também fizemos a nossa apresentação através de uma carta. Para recepcionar 

nossos colegas, decidimos sempre realizá-la através da adoção de uma playlist de 

músicas, construída de acordo com a temática do encontro. Neste dia, decidimos 

que as músicas selecionadas seriam referentes a cultura brasileira uma vez que 

identificamos que a maioria dos cursistas era composta por manauaras, mas te-

mos também gente de Maragogipe (Bahia), Santarém (Pará), Atalaia do Norte 

(Amazonas), Parintins (Amazonas), Juruá (Amazonas). Com o objetivo de nos 

conhecermos cada vez mais, também selecionamos uma música de cada lugar, o 

que trouxe à tona lembranças e socialização de memórias afetivas desses lugares. 

Ao mesmo tempo, elaboramos uma nova carta-pedagógica voltada para o re-

torno das aulas ao ensino semi-presencial, estabelecido pela Secretaria a partir 

do mês de junho, prevista para ser entregue dia 17/07/2021. 

Neste momento, é interessante comentarmos um pouco acerca da espe-

cificidade do Cemeja e de seu funcionamento. Primeiro, ele constitui-se num 

Centro de Educação de Jovens e Adultos cujo turno diurno é voltado mais para 

estudantes adolescentes e o noturno para o público mais adulto. Entretanto, os 

professores que se inscreveram para participar da especialização são os que 

atuam à noite, cujo ensino é voltado apenas para o segundo segmento da EJA. 

Mais o que destaca o Cemeja em relação as outras escolas de EJA é o fato de que, 

no turno noturno, ele funciona de forma semipresencial: presencialmente, 4 tur-

mas vão às segundas/quartas e mais 4 turmas às terças/quintas; nos demais dias 

o ensino se faz à distância com os estudantes utilizando um portal desenvolvido 

pelos próprios professores, através do qual têm acesso a uma série de atividades. 

Vale ressaltar que mesmo sendo um ensino semipresencial os estudantes man-

têm um acesso diário com o corpo docente da escola, seja presencial ou à distân-

cia. Às sextas-feiras são destinadas ao planejamento, formação, reuniões etc. 

Esta característica, segundo o gestor, é o principal atrativo para o Cemeja ser 

 
reflexão por parte de quem responde. E especificamente neste processo reflexivo docente propicia 
ao autor a possibilidade de mudança de sua práxis. 
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bastante procurado e ter suas salas constantemente lotadas, contribuindo tam-

bém para a pouca evasão escolar. 

Com a chegada da Covid-19 e o estabelecimento do lockdown, os estu-

dantes do turno noturno foram o que menos estranharam o estabelecimento de 

aulas remotas, ao contrário dos estudantes dos outros turnos. Isto porque eles 

já estavam acostumados a utilização de novas tecnologias na educação e ao en-

sino semipresencial. No caso específico dos estudantes do turno noturno, as di-

ficuldades foram outras, principalmente de natureza econômica. O medo da Co-

vid-19, associado ao desemprego, fez com que muitos educandos fossem para o 

interior do Amazonas, acreditando que lá estariam mais protegidos em relação 

ao vírus e a sua sobrevivência, bem como de sua família, mais fácil.  

Durante este período, o whatsapp tornou-se o principal mecanismo de 

contato entre os professores e os estudantes. O fato de que a escola já possuía o 

contato de vários estudantes, necessário para a própria utilização do portal, foi 

essencial nesse processo. Entretanto, a escola não possui o contato dos novatos, 

cerca de 50% dos estudantes, pois a matrícula não foi feita na escola e, sim de 

forma on-line, pela Secretaria. Apesar de várias medidas tomadas, ainda não con-

seguiram reverter esta situação. Pedagogicamente, as dificuldades agora são ou-

tras: apenas é possível postar as atividades no celular mas dificilmente os estu-

dantes tiram suas dúvidas ou o professor conseguia estabelecer algum tipo de 

conversa com os seus educandos. E as aulas e atividades postadas no portal ti-

veram que ser redimensionadas devido as limitações dos estudantes em relação 

à internet.  

E é claro, que sofremos o impacto de todas essas limitações, o que fez 

com que não fosse possível, da mesma maneira, entrar em contato e estabelecer 

com eles um diálogo. Neste sentido, decidimos realizar a pesquisa com os estu-

dantes a partir do nosso retorno à escola prevista para acontecer no dia 

28/07/2021. Por outro lado, temos informações acerca dos estudantes e são todas 

oriundas do corpo docente da escola. Da mesma forma, enfrentamos dificulda-

des em ter contato com os administrativos, pois no período do ensino remoto, 

eles não iam para a escola. Basicamente, eles retornaram juntamente com os es-

tudantes agora no mês de junho. Decidimos, portanto, pela realização da pes-

quisa com eles no início de nossas atividades presenciais na escola. Entendemos 

que este retorno, ainda assim é prematuro, pois professores não se imunizaram 

com as duas doses necessárias, colocando em risco toda a comunidade escolar e 

seus familiares12. 

 
12 A pesquisa com os estudantes será realizada no ano de 2022. 
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Conclusão  

A pesquisa realizada de forma remota, nesta primeira etapa do trabalho 

ocorreu de maneira processual pois foi construída de acordo com os desafios 

impostos aos formadores, tendo por base toda a experiência de formação conti-

nuada das edições anteriores, sem perder de vista os princípios freirianos, con-

siderando a complexidade e a incerteza vivida no momento presente. 

Avaliamos que os obstáculos provenientes das múltiplas determinações 

do contexto da sindemia forçaram uma guinada na nossa atuação como forma-

dores e pesquisadores. Podemos afirmar que constituem esses obstáculos o de-

safio da autoformação sem precedentes para o uso de ferramentas das Novas 

Tecnologias da Informação e da Comunicação, para o desenvolvimento da pes-

quisa qualitativa através do trabalho remoto. Fomos forçados a adequar, adotar 

e criar novos instrumentos de pesquisa para uma melhor compreensão da reali-

dade e das relações sociais de trabalho que foram impostas ao nosso tempo, es-

pecificamente para nós, professores. 

A pesquisa evidenciou algo sem parâmetros na educação: a necessidade 

de utilização de equipamentos e serviços de internet a custo elevado para que se 

tenha uma mínima possibilidade de trabalho, tanto para nós formadores, quanto 

para os professores do Cemeja. Sentimos também essas dificuldades quando no-

tamos que nossos costumeiros equipamentos e serviços, aqueles que já tínhamos 

antes da sindemia, não atendiam aos requisitos do sistema, quando a assinatura 

do plano de internet não supria as necessidades das pessoas da casa. Tal como o 

desafio de transformar toda atividade presencial para o virtual, considerando 

que isso não ocorre de forma automática e sim exige inúmeros processos de ade-

quações; assim como a subverção dos tempos de trabalho que são de naturezas 

diferentes.  

Tudo isso é muito preocupante, mas se comparado a outras situações 

que afetam a própria sobrevivência, quanto a falta de trabalho, de recursos, a 

fome e elevado número de mortos, nesse sentido a sindemia é extremamente 

cruel e excludente e afeta sobremaneira a educação, imprimindo em todos um 

estado permanente de medo. Essa eram as preocupações que perpassavam a to-

das as nossas discussões de planejamento e estudo. 

Com o estabelecimento das aulas semipresenciais por parte da Secreta-

ria novos desafios são impostos aos formadores como, por exemplo, as condições 

estruturais e sanitária das escolas para realização da especialização conside-

rando o abandono em que este espaço foi submetido durante o tempo que ficou 

fechado. De acordo com o gestor, a escola ficou abandonada e aconteceram rou-

bos, depredações, desgaste da estrutura e dos equipamentos, o lixo aumentou 

com o crescimento do mato e, na sua opinião, o retorno iria ser custoso para 
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colocar o prédio adequado para funcionamento seguindo os protocolos sanitá-

rios de segurança.  

Para conhecer de perto a realidade atual do Cemeja e das suas condições 

para realização da formação, resolvemos ir até o Centro e verificamos de fato o 

abandono do prédio, equipamentos com defeitos, outros sendo consertados, e 

outros esperando para serem substituídos. E principalmente o esforço do gestor 

em dar conta de todo esse processo antes do retorno das aulas. Portanto pode-

mos concluir que novos desafios virão exigindo de nós formadores novas ade-

quações pedagógico-metodológicas. 
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1 Introdução  

Este trabalho é o resultado de um estudo de caso envolvendo a plata-

forma adaptativa Geekie Games Enem; objeto de estudo e experimentação, dos 

alunos do ensino médio de uma escola pública. A experiência foi destinada às 

turmas dos 1º/2º anos e 2º/3º anos do período noturno, durante as aulas de Lín-

gua Portuguesa, Matemática, Química e História, da Escola Estadual Dom 

Bosco, no município de Lucas do Rio Verde, estado de Mato Grosso, Brasil.  

A experiência com a plataforma adaptativa ocorreu no retorno das aulas 

presenciais, em agosto de 2021, concomitantemente ao atual cenário pandêmico 

e disruptivo das escolas. A escola, que desde o ano anterior encontrava-se em 

teletrabalho, fruto de um ensino remoto, atendendo alunos 100% online; voltou-

se então à proposta e metodologias do ensino híbrido, atendendo alunos tanto 

online, quanto na presencialidade. Doravante, os alunos passaram a ser atendi-

dos em escalonamento semanal, perfazendo um total de diferentes agrupamen-

tos com até 50% dos alunos em sala de aula. 

A proposta voltada aos pressupostos e orientações da educação híbrida, 

era a seleção de plataformas interativas, adaptativas e personalizadas, aliadas à 

inteligência artificial e machine learning, que pudessem auxiliar para o fomento 

e desenvolvimento de novas competências digitais dos alunos, frente ao cenário 

disruptivo, oriundo da atual pandemia mundial, devido ao Covid-19.  
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4 Professora de Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Literatura; EMEF Olavo Bilac, EE Dom Bosco. 
Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. malubrizolla@gmail.com 

 

mailto:ferzilio@gmail.com
mailto:ferzilio@gmail.com
mailto:j.artur_prado@hotmail.com
mailto:alinedeboleto@hotmail.com
mailto:alinedeboleto@hotmail.com
mailto:malubrizolla@gmail.com


EDUCAR práticas, reflexões e partilhas 

244 

Neste contexto, deu-se a seleção da plataforma adaptativa Geekie Ga-

mes, por atender aos objetivos e demandas da escola, voltadas às diferentes áreas 

do conhecimento inerentes ao público-alvo em questão; e que pudessem contri-

buir para o fomento do ensino e da aprendizagem de cada disciplina trabalhada 

no ensino médio; de forma híbrida, mesclando momentos online (na plataforma 

para as atividades práticas voltadas à cada área do saber no ensino médio), e 

offline (com os professores em sala de aula para sanar as dúvidas).  

2 Do estudo de caso e análise das tecnologias: em busca de novas 

aprendizagens 

2. 1 Das plataformas adaptativas, inteligência artificial e Machine 

Learning  

Vivemos um período de grandes transformações na sociedade; fruto do 

novo cenário disruptivo contemporâneo que perpassa essa era do conhecimento 

no mundo digital. Nesse contexto nasce uma nova cultura digital, voltada aos 

ambientes de aprendizagem virtual por design (LOMBARDOZZI, 2015); cujos 

pressupostos caminham aliando ciência, tecnologia e educação; gestão do co-

nhecimento e e-learning (LIEBOWITZ & FRANK, 2011); tendo em vista apro-

priar-se de recursos tecnológicos que deem conta de garantir maior assertivi-

dade no processo de ensino e aprendizagem, em prol de novas aprendizagens e 

competências digitais (MARQUES, 2017). 

Tendo em vista contemplar com eficiência essas novas demandas, alia-

se à Ciência da Aprendizagem e da Educação, em especial, à Neurociência Cog-

nitiva – neuropsicologia, para melhor compreender acerca das inteligências hu-

manas, e das suas capacidades em adquirir conhecimentos ao longo da vida, a 

partir das novas experiências, principalmente das experimentações dos recursos 

oriundos desta cultura digital. (COSTA, 2018; LENT, 2010; MOREIRA, 2012; 

MARQUES, 2017, DINO, 2018). 

Faísca (2010) contribui para melhor compreendermos como as pessoas 

aprendem e transformam informações deste mundo digital em conhecimentos. 

Assim, entramos nos pressupostos da Teoria da Aprendizagem Cognitiva; e nos 

diferentes níveis de processamento psicológico que podem ser potencializados 

a partir das tecnologias. A partir de diferentes recursos tecnológicos, aplicações 

específicas oriundas das ciências da computação (CLARKE, 2017); simulações 

dos diferentes níveis de pensamento humano; pode-se experienciar informações 

em diferentes modalidades sensoriais que ampliam os horizontes dos sujeitos e 

ressignificam informações em conhecimentos. Assim, entramos nos campos pro-

fícuos de aprendizagem envolvendo as plataformas adaptativas, à inteligência 

artificial e machine learning. 
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A partir das considerações dos pesquisadores contemplados nesse es-

tudo, pode-se vislumbrar significativamente que nossa mente digital está sem-

pre em evolução, mediada, intermediada e interconectada a uma inundação ele-

trônica, cujos resultados ainda estão em construção. Via onipresença 

tecnológica, vivenciamos a quarta revolução industrial (SCHWAB, 2016); na 

qual, em caráter disruptivo, a interação osmótica entre objetos e ambientes di-

gitais podem e devem ser melhor explorados para aprimorar e desenvolver as 

novas competências que o cenário educacional e a sociedade digital requerem. 

Nesse sentido, a Inteligência Artificial – IA, as Plataformas Adaptativas 

e Machine Learning, se integram à Educação para contemplar essas prerrogati-

vas (VAZ & RAPOSO, 2002; RUSSEL & NORVIG, 2004; PEREIRA - IME-USP, 

s.d.). A partir do Sistema Tutor Inteligente – ITS, por exemplo, pode-se incor-

porar às ferramentas e recursos tecnológicos de aprendizagem à IA, para melho-

rar o desempenho dos estudantes, por meio de plataformas adaptativas de en-

sino e aprendizagem personalizadas e automatizadas por computador.  

Essa evolução das ferramentas, dos sistemas e plataformas, que condu-

zem diferentes trajetórias e caminhos personalizados de ensino e aprendizagem, 

que fazem com que as máquinas e computadores aprendam a partir dos dados 

de seus usuários, correspondem ao machine learning; voltado concomitante-

mente, aos pressupostos inerentes aos programas eficazes de ensino à distância 

(DISCENZA & SCHENK, 2002; MAIA & MATTAR, 2008); que atendem às de-

mandas emergentes de educação híbrida. A partir destas tecnologias digitais em 

constante evolução, pode-se trabalhar na escola com diferentes simuladores que 

acompanham os estudantes em sua trajetória de aprendizagem, indicando-lhes 

os melhores caminhos, recursos, em prol de melhores resultados e desempenhos; 

a partir de plataformas cada vem mais personalizadas, inteligentes e capazes de 

promover um ensino adaptativo por meio de sistemas inteligentes (FOX, 2004). 

As Plataformas Adaptativas de Aprendizagem Adaptativa – AA; corres-

pondem, portanto, à integração das tecnologias, tendo em vista melhorar o de-

sempenho individual dos alunos (LOPES, 2016). Nesta metodologia, o sistema 

interpreta as necessidades de cada estudante e se molda para melhor atendê-lo; 

em um processo de contínua adaptação e evolução. Além de promover a perso-

nalização, a motivação para aprender e experienciar o recurso, a autonomia é 

prerrogativa essencial para o aprendiz, que desenvolve novas competências da 

mente, doravante digital (WATSON, 2010); e aprende a aprender em um pro-

cesso contínuo. 
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2.2 Da plataforma adaptativa Geekie Games 

A plataforma brasileira Geekie Games, pauta-se pelo ensino adaptativo, 

é credenciada pelo MEC – Ministério da Educação, e traz a proposta basilar de 

auxiliar os alunos na trajetória de aprendizagem para o ingresso ao ensino supe-

rior. Para isso, seu design e estrutura é voltado à preparação e aprovação dos 

alunos nos vestibulares, bem como no SISU – Sistema de Seleção Unificada, que 

representa um sistema digital do Ministério da Educação, cuja proposta pauta-

se na oferta de vagas em universidades, dos alunos que participaram do Enem – 

Exame Nacional do Ensino Médio. 

Desde o seu lançamento em 2017, a Geekie Games Enem, a partir de di-

ferentes simulações, recursos e percursos personalizados de ensino e aprendi-

zado, auxilia o aluno a traçar sua própria trajetória para melhor aprender, supe-

rar suas dificuldades iniciais, e avançar em sua aprendizagem em todas as áreas 

de conhecimento, em prol de melhores desempenhos na prova do Enem, que pos-

sibilita o ingresso dos estudantes ao ensino superior. Ao participar das simula-

ções da plataforma, os algoritmos identificam as necessidades e dificuldades ini-

ciais dos alunos, como ponto de partida para traçar o melhor percurso em cada 

caso individual. 

Ao entrar no site Geekie Games Enem, o estudante tem a opção de criar 

um conta, seja nos planos, tanto gratuito ou pro (pago), escolher um curso al-

mejado para o ensino superior, e seguir as orientações da plataforma; percursos 

de aulas e simulações envolvendo todas as áreas do conhecimento. A vantagem 

do plano pago representa maiores possibilidades e recursos de personalização 

do percurso de AA - aprendizagem adaptativa. 

A partir dos estudos de Lopes (2016), pode-se inferir que as vantagens 

da utilização da AA em sala de aula, correspondem às prerrogativas conjunturais 

da escola contemporânea; tendo em vista promover um ensino adaptado às no-

vas necessidades dos sujeitos imersos no contexto educacional. Dessa forma, ao 

trabalharem juntos com a plataforma adaptativa, professores e alunos aprimo-

ram o processo de ensino e aprendizagem. Professores conseguem dados mais 

precisos e adequados à cada nível em que os alunos se encontram, podem acom-

panhar suas dificuldades, trajetória, bem como seu progresso; intermediando, 

auxiliando e tutoreando os alunos sempre que necessário, incentivando seu pro-

tagonismo e autonomia crescentes (LOPES, 2016).  

Os alunos, por sua vez, quando são expostos às plataformas adaptativas 

na escola, aprendem a liderar e a responsabilizar-se, e, portanto, se empoderam 

do processo de ensino e aprendizagem, deliberando acerca do melhor tempo e 

lugar para a realização dos estudos; que estão sempre avançando, progredindo 

para aprimorar a relação osmótica da aprendizagem que se estabelece a partir 

https://geekiegames.geekie.com.br/
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dos objetos, das tecnologias digitais e dos sujeitos imersos neste cenário educa-

cional disruptivo. Ou seja, todos aprender com todos em um processo contínuo 

e ao longo da vida. 

2.3 Do estudo de caso na Escola Estadual Dom Bosco: uma experiên-

cia com AA  

Tendo em vista contemplar estas novas competências digitais que per-

passam o cenário educacional contemporâneo, a Escola Estadual Dom Bosco, lo-

calizada no município de Lucas do Rio Verde, estado de Mato Grosso, Brasil; ao 

retornar do ensino remoto desde o ano de 2020, e as novas metodologias disrup-

tivas, oriundas do complexo cenário pandêmico devido ao Covid-19 e as prerro-

gativas de distanciamento social; iniciou uma retomada gradativa do atendi-

mento presencial, desde a segunda quinzena de agosto de 2021. Na perspectiva 

dos fundamentos de uma educação híbrida, a proposta que se apresentava dora-

vante, correspondia ao atendimento tanto online, quanto offline dos alunos da 

rede estadual de ensino. 

No intuito de contemplar as novas necessidades conjunturais digitais 

do público-alvo da escola, alunos pertencentes ao ensino médio (primeiros, se-

gundos e terceiros anos); recorreu-se aos ambientes virtuais de aprendizagem – 

AVAs, voltados a este segmento; para, em um processo de coparticipação com 

os educadores da escola, atuar em colaboração, aliando os recursos tecnológicos 

digitais à mediação presencial parcial dos educadores, no fomento do protago-

nismo dos alunos, do trabalho em equipe e da construção coletiva, partícipe e 

equânime de um processo personalizado de ensino e aprendizagem, nas diversas 

áreas do saber. 

Nesse sentido, selecionou-se a plataforma Geekie Games por contem-

plar as prerrogativas do ensino médio, em especial, por representar uma apren-

dizagem adaptativa, cujo recurso personalizado acompanha e orienta para o 

progresso e a evolução da aprendizagem dos alunos, a partir da exploração de 

games e simulações que contemplam as disciplinas de língua portuguesa, mate-

mática, química e história; bem como os novos saberes e conhecimentos que per-

passam as áreas nas avaliações do Enem – Exame Nacional do Ensino Médio. 

O estudo de caso apresenta, portanto, o relato dessa experiência com a 

Plataforma de AA Geekie Games, junto aos alunos do ensino médio do período 

noturno, com as turmas conjugadas dos 1º/2º (primeiros/segundos anos) e 2º/3º 

(segundos/terceiros anos); durante as primeiras semanas de aula, pós-retorno 

presencial parcial em agosto do ano corrente. Como as turmas retornaram às 

aulas em agrupamentos semanais parciais de 50%, após esse longo período de 

distanciamento, tornava-se vital iniciar os trabalhos motivando-os com 
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atividades digitais assertivas, como os games e simulações que tornam o apren-

dizado uma experiência mais positiva e, portanto, eficiente. Justamente pelo seu 

caráter voltado à gamificação, deu-se a escolha da plataforma para trabalhar com 

os alunos.  

Segundo Souza (2017), os aplicativos envolvendo games estão em cons-

tante ascensão, principalmente pelas possibilidades de uso concomitante em PC 

ou aplicativos móveis, que por sua vez, facilitam ainda mais o processo de ensino 

e aprendizagem. Além de promover a aprendizagem de forma lúdica e, portanto, 

envolvente, os alunos sentem-se mais motivados pelas estratégias gamificadas 

de recompensas e de evolução, mediante a superação gradativa das limitações e 

dificuldades, as conquistas e avanços no progresso contínuo mediante seus es-

forços em sua trajetória individual e personalidade de aprendizagem. Conforme 

o autor complementa, com ênfase: 

[...] novas metodologias são fundamentais para um ensino significativo e de 
qualidade, encontramos diversos docentes que utilizam games em suas salas 
de aula como ferramenta mediadora de conteúdos escolares (SOUZA, 2017, p. 
3). 

Nesta perspectiva, na segunda quinzena do mês de agosto, iniciaram-se 

as experiências com a plataforma Geekie Games nas aulas, com as referidas tur-

mas do ensino médio noturno. Os professores inicialmente apresentaram a pro-

posta aos alunos, explicando o motivo da escolha da plataforma, tendo em vista 

promover os conhecimentos dos alunos para a participação, tanto nas avaliações 

do Enem, bem como para o processo seletivo das demais universidades, em prol 

do ingresso no ensino superior; o que motivou consideravelmente às turmas, que 

já se encontravam preocupadas com esta questão. 

O laboratório de informática da escola ainda não estava disponível para 

a utilização pelos alunos; então, foi demonstrando na televisão, disposta nas sa-

las de aula da escola, como entrar na ferramenta, o passo a passo para a criação 

de uma conta; orientando sobre os diferentes planos oferecidos por este ambi-

ente virtual de aprendizagem. Com seu notebook conectado à TV, os professores 

também criaram uma conta, simulando suas pretensões de estudos, e traçando 

uma rota particular, um percurso inicial de aprendizagem, voltado aos seus in-

teresses; assim, os alunos puderam ter uma experiência coletiva prévia, instru-

mentalizando-se antes de realizar sua própria utilização da ferramenta.  

Em contrapartida às observações de maior parte da turma, alguns alu-

nos, mais experientes com o mundo digital, com seus celulares conectados à in-

ternet, foram concomitantemente, realizando o acesso à plataforma, através dos 

recursos móveis disponíveis pelos mesmos. Assim, professores e alunos iam tro-

cando ideias, sugestões de percursos em diferentes jornadas personalizadas de 

conhecimento, tendo em vista aprimorar as competências em todas as áreas de 
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conhecimento, explorando os diferentes recursos da ferramenta, desde os games 

às diferentes simulações que contemplavam diversas habilidades e objetos de 

conhecimento voltados às disciplinas, correspondentes ao segmento dos alunos 

pertencentes ao ensino médio. Os alunos, com seus celulares, mostraram-se 

muito mais avançados nas tecnologias, inteirando-se rapidamente aos objetos 

de aprendizagens dispostos na AA da plataforma; e já passando a experienciar 

os games dispostos referentes às áreas em questão. 

A experiência em cada aula e disciplina, contou com duas horas de rea-

lização; correspondendo à primeira parte de explanação oral, com debate dialo-

gado expositivo da proposta, seguido de apresentação da ferramenta na TV para 

a turma; desde o primeiro acesso, a criação da conta, escolha do respectivo plano 

e curso pretendidos, às experimentações dos recursos oferecidos pela plata-

forma; inicialmente pelos professores, e posteriormente contemplando com a 

experienciação dos alunos através dos celulares. Concomitantemente foram sa-

nadas algumas dúvidas que iam surgindo, durante algumas atividades envol-

vendo os games, as simulações dos diferentes usuários em sala de aula, e acerca 

dos variados percursos de aprendizagem oferecidos pela plataforma. 

Segundo os depoimentos dos alunos, a principal motivação, para além 

dos recursos digitais, era a contemplação da plataforma, acerca dos diferentes 

níveis iniciais e ritmos de aprendizagem em que os alunos se encontravam; per-

mitindo personalizar ritmos, velocidade, tempo e recursos, tendo em vista o fo-

mento e a promoção do desempenho escolar do aluno na área de conhecimento 

em questão; a superação gradativa das dificuldades individuais, e por fim, a con-

tínua evolução da aprendizagem do aluno, que, doravante, passa a ser mais au-

tônomo e confiante em sua trajetória para aprender; principalmente neste cená-

rio oriundo de um ensino remoto que já perdurava há quase dois anos. 

Ficou acordado com a turma, um momento semanal, durante as aulas, 

para a socialização da utilização da plataforma, no formato de uma mesa-re-

donda, para uma avaliação coletiva e individual, acerca dos trabalhos dos alunos 

com a plataforma Geekie Games Enem. Nessa perspectiva, a proposta do encon-

tro baseia-se em sanar as dúvidas que porventura vão aparecendo, paulatina e 

posteriormente ao uso da ferramenta, e para o compartilhamento dos diferentes 

caminhos e percursos de aprendizagem de cada aluno.  

O professor, nesses momentos será o mediador da ação, acompanhando 

concomitantemente, as participações coletivas, a colaboração da turma para 

com todos, o progresso individual de cada aluno, auxiliando a todos de forma 

equânime, mediante as necessidades pontuais; e avaliando de forma personali-

zada, tanto a superação das dificuldades inerentes às competências e habilida-

des, bem como acerca das progressões dos alunos; tendo em vista acompanhar 
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os avanços contínuos do desempenho de todos os alunos, e a promoção de novas 

competências digitais que seguirão os mesmos no aprendizado ao longo da vida. 

3 Considerações finais  

Ao vivenciar a escola diante das prerrogativas emergentes desta nova 

cultura digital da contemporaneidade, percebemos o quão necessário é promo-

ver mudanças no espaço escolar. Somos resultado das transformações do mundo 

nesta sociedade da informação e do conhecimento. Vivemos, trabalhamos, nos 

relacionamos de modo diferente, mediado pelas tecnologias que perpassam 

nossa vida; da mesma forma precisamos concomitantemente entender que ensi-

nar e aprender hoje precisa ser ressignificado; tendo em vista contemplar esses 

novos sujeitos que se apresentam. 

Nesses princípios, este estudo de caso veio para contribuir com às no-

vas demandas educacionais, fazendo das tecnologias educacionais, aliadas im-

portantes neste cenário digital. Representa um compromisso da escola, atuar 

diante da conectividade global e da facilidade do acesso às informações, em prol 

do desenvolvimento de novas habilidades, conhecimentos e competências digi-

tais. 

A utilização da AA Geekie Games no processo de ensino e aprendiza-

gem em língua portuguesa, auxiliou para a criação de um ambiente inovador nas 

aulas, melhorando as relações entre os sujeitos na escola; a partir da participação 

ativa dos alunos, durante e posterior à experienciação com a plataforma. Além 

do interesse em aprender a aprender, essa ação torna-se propícia para o desen-

volvimento pessoal, em especial para o protagonismo do estudante. 

Percebe-se que, quando a escola, professores e alunos passam a investir 

em tecnologias digitais; voltadas à esta nova cultura de personalização, inova-

ção, invenção, resolução de problemas, programação e colaboração do conheci-

mento; todos ganham. Aprender a aprender na escola é um ensaio importantís-

simo para aprender a aprender na vida. 
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INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM O TRANSTORNO 

DO ESPECTRO AUTISTA NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

Michele Morgane de Melo Mattos1 
Viviane de Oliveira Freitas Lione2 

1 Introdução 

A inclusão escolar é um tema que desperta muitas discussões impreg-

nadas de embates, lutas, sentimentos, dúvidas e (in) certezas. Em passos lentos, 

com seus avanços e retrocessos, a trilha rumo à educação inclusiva tem sido 

constituída por meio de políticas que visam ao acesso e permanência das crian-

ças e demais estudantes público-alvo da Educação Especial na rede regular de 

ensino. 

Não são somente as leis que garantem o sucesso da inclusão de crianças 

e jovens com deficiência em escolas regulares, são necessários apoio dos gover-

nos e gestores, recursos materiais e humanos, formação inicial e continuada, mu-

danças significativas na estrutura física, administrativa e pedagógica da escola, 

além da participação da família na construção do processo de inclusão do estu-

dante, bem como, o abandono de padronizações e de práticas pedagógicas que 

não consideram as individualidades e a diversidade humana, dentre outras 

ações. Para tanto, é fundamental a participação de todos os segmentos envolvi-

dos com a inclusão escolar, ou seja, educadores e demais profissionais da educa-

ção, famílias, gestores, governantes e sociedade civil, envolvidos com compro-

misso e participação de todos em sua construção.  

 
1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal Flu-
minense; mestra em Diversidade e Inclusão (CMPDI) pela Universidade Federal Fluminense; espe-
cialista em Psicopedagogia; graduada em Pedagogia; técnica em assuntos educacionais do Núcleo 
de Educação Especial e Inclusiva do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro; e mãe do Bernardo, criança de 9 anos de idade, com autismo.  
2 Doutora em Biociências, Professora da Faculdade Farmácia da UFRJ, e Coordenadora da Coorde-
nação de Acessibilidade da Faculdade de Farmácia daUFFJ. Professora do Curso de Mestrado Pro-
fissional em Diversidade e Inclusão da UFF; Professora do Curso de Doutorado da Pós Graduação 
em Ciências, Tecnologias e Inclusão; Coordenadora do GETEA-UFRJ (Grupo de Estudos em Trans-
torno do Espectro do Autismo), Coordenadora dos Programas de Atendimento da Associação da 
Caminho Azul, Membro do GAMAM (Grupo de Apoio a mães de Autista de Maricá), Pesquisadora 
e Mãe de uma criança com TEA. 
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Para discussão dessa construção e possibilidades em Educação Inclu-

siva, na perspectiva de uma Educação para todos, trazemos à tona a primeira 

etapa da Educação Básica, a Educação Infantil, fase em que as propostas peda-

gógicas devem ter como eixos norteadores as interações e brincadeira, o com-

partilhamento de um espaço comum entre as crianças em meio às diferenças. 

Desde cedo, a interação com pares possibilita a compreensão e o respeito à di-

versidade humana, sob a perspectiva benéfica de um sistema inclusivo para to-

dos.  

Por outro lado, para uma criança que integra o público-alvo da Educa-

ção Especial, compartilhar desse ambiente é viver e experimentar na sua turma 

regular parte do mundo tal como ele é, com toda a complexidade de suas ques-

tões. Porém, naquele espaço, ela tem a oportunidade de, mais do que conhecer, 

agir sobre o mundo. A educação inclusiva não é mais do que o seu direito de 

estar, conviver e aprender junto aos seus pares, experimentando e se benefici-

ando das propostas pedagógicas da Educação Infantil, pensadas também para 

atender e acolher as suas individualidades.  

Mas como pensar em propostas pedagógicas que atendam as individu-

alidades das crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na Educação 

Infantil? É necessário que a escola reflita e discuta possibilidades de atender a 

cada criança para garantir o seu direito de ser parte da instituição.  

Nesse sentido, nosso objetivo é suscitar uma reflexão sobre a educação 

e, especificamente, a Educação Infantil, como um direito de todas as crianças 

buscando trazer contribuições à construção do processo de inclusão de crianças 

com TEA. Para tanto, inicialmente, discorremos sobre o direito humano à edu-

cação e o direito de todas as crianças de 0 a 5 anos a pré-escola. Em seguida, 

abordamos o Transtorno do espectro autista, trazendo algumas possibilidades 

e caminhos para a inclusão da criança com TEA na Educação Infantil.    

2 Educação como um direito de todos 

Todos têm direito à educação. Está garantido na Declaração Universal 

dos Diretos Humanos. Por isso, a nenhum cidadão pode ser negado o direito de 

estudar e frequentar uma escola, independentemente de qualquer condição, 

como idade, gênero, condição física, sensorial ou psicológica, etnia, raça, religião 

ou qualquer outro fator.  

Buscando reafirmar esse direito humano básico, junto à luta dos grupos 

de excluídos por uma sociedade mais igualitária, foram elaborados diversos do-

cumentos com a participação de órgãos internacionais, visando estabelecer 

compromissos dos países signatários com uma educação para todos. Nesse sen-

tido, ressaltamos a Declaração Mundial de Educação para T odos, que busca 
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garantir a satisfação das necessidades básicas de aprendizagem; a Declaração de 

Salamanca, que reforça que todas as crianças devem aprender juntas, sempre que 

possível, independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas 

possam ter, por meio de escolas com orientação inclusiva. Esses e outros docu-

mentos internacionais influenciaram a construção das políticas de inclusão de 

diversos países, inclusive a brasileira (UNICEF, 1990; 1994). 

No Brasil, a consolidação da educação inclusiva se dá em 1996, com a 

Lei n° 9.394, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, quando determina 

que a educação de estudantes com necessidades educacionais especiais, seja re-

alizada, preferencialmente, em escolas e classes regulares. Os sistemas de ensino 

devem assegurar aos educandos currículo, métodos, recursos e organização es-

pecíficos para atender às suas peculiaridades e individualidades (BRASIL, 1996).  

A partir disso, políticas educacionais voltadas para as crianças e demais 

estudantes com deficiência foram sendo construídas e implementadas, gradati-

vamente. Em 1999, o decreto nº 3.298 dispõe sobre a Política Nacional para a 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência3 na sociedade que, embora ainda 

apresente um caráter focado na integração, ou seja, a pessoa com deficiência era 

que deveria adaptar-se à sociedade, há um avanço, ao compreender a educação 

especial como uma modalidade transversal à educação escolar (BRASIL, 2009).  

Nesse sentido, em 2001, as Diretrizes Nacionais para a Educação Espe-

cial na Educação Básica orientaram os sistemas de ensino para a matrícula de 

estudantes com deficiência na rede regular de ensino, possibilitando ainda o en-

sino especializado (MEC, 2001). Outros documentos foram elaborados na inten-

ção de nortear o atendimento educacional aos estudantes com deficiência na 

rede regular, mas o auge da construção de um sistema educacional inclusivo foi 

com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação In-

clusiva, no ano de 2008.  

Em 2008, foi assinada a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, realizada em 2007, pela 

Organização das Nações Unidas, mas ratificada no Brasil, em 2009, por meio do 

decreto nº 6.949, que visa assegurar à pessoa com deficiência o exercício pleno 

e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais (BRASIL, 

2008).  

O direito à educação inclusiva também é garantido às pessoas com TEA, 

foco principal da nossa discussão, através do inciso IV do artigo 3º da Lei n° 

12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa 

 
3 Termo não utilizado mais para se referir às pessoas com deficiência, mas mantivemos o nome do 
decreto.  
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com o Transtorno do Espectro Autista, que assegura, inclusive, acompanhante 

especializado, se houver necessidade (BRASIL, 2012).    

Mais recentemente, a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), Lei n° 

13.146/2015, que assegura e promove o exercício dos direitos e liberdades funda-

mentais às pessoas com deficiência, em seu capítulo IV, complementa que a edu-

cação, direito assegurado a essas pessoas em sistemas inclusivos e ao longo da 

vida, deve contribuir com o desenvolvimento possível de seus talentos e habili-

dades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, in-

teresses e necessidades de aprendizagem (BRASIL, 2015).  

Assim, na perspectiva da Educação Inclusiva, a Educação Especial 

passa a constituir uma modalidade de ensino transversal a todos os níveis, eta-

pas e modalidades da educação, inclusive na Educação Infantil, que tem como 

função a organização de serviços, recursos e estratégias de acessibilidade através 

do atendimento educacional especializado, visando eliminar barreiras que difi-

cultem o acesso, a inclusão e a participação da criança que apresente uma defi-

ciência ou alguma necessidade especial.  

Com a resolução CNE/CEB nº 04/2009, o público-alvo da Educação Es-

pecial é definido como as crianças e jovens com deficiência de natureza física, 

intelectual, mental ou sensorial; alunos com transtornos globais do desenvolvi-

mento4; alunos com altas habilidades/superdotação (CNE/CEB, 2009). 

2.1 Inclusão na educação infantil  

A Educação Infantil, que compreende a creche e a pré-escola, passou a 

se constituir, a partir da LDB, como a primeira etapa da Educação Básica. Isso 

significa que essas instituições, que, anteriormente, eram fortemente marcadas 

pelo assistencialismo, passaram a ter um caráter pedagógico, por meio da inte-

gração entre as suas funções: cuidar e educar. A primeira etapa da Educação Bá-

sica tem como função o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos de 

idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, considerando as 

suas formas de vivenciar o mundo, de construir conhecimentos, de se expressar, 

de interagir e manifestar desejos e curiosidades de modo bastante peculiar, cuja 

ação deve ser de caráter complementar à família e à comunidade (BRASIL, 2013).  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(DCNEI) reforçam uma nova concepção de Educação Infantil e entendem a cri-

ança como sujeito histórico e de direitos. Determinam que as propostas pedagó-

gicas dessa etapa devem garantir a criança o direito à proteção, à saúde, à 

 
4 O termo Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) é utilizado pelo CID-10 que engloba o 
Autismo e outras síndromes, como Transtorno Desintegrativo da Infância, a Síndrome de Rett e o 
Transtorno Global do Desenvolvimento Sem Outra Especificação. Atualmente, o termo que se usa 
é o Transtorno do Espectro Autista, de acordo com o DSM-V.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Transtorno_desintegrativo_da_inf%C3%A2ncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Rett
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transtorno_global_do_desenvolvimento_sem_outra_especifica%C3%A7%C3%A3o
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liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e interação com 

outras crianças, visto que nas interações, nas relações e nas práticas cotidianas 

que as crianças se desenvolvem.  As DCNEI também enfatizam a dimensão social 

no desenvolvimento de capacidades, que são histórica e culturalmente produzi-

das nas relações que estabelecem com o mundo material e social, mediadas por 

parceiros mais experientes (BRASIL, 2009). 

A criança com deficiência tem o mesmo direito de conviver com outras 

crianças, de compartilhar da mesma educação que seus pares, de ser sujeito his-

tórico e de ter considerada a sua forma peculiar de construir conhecimentos, 

bem como, de manifestar seus desejos, ou seja, as crianças com deficiência são, 

antes de tudo, crianças e devem conviver com as outras em ambientes cotidianos 

com sua complexidade habitual (OLIVEIRA, 2011).  

Todas as crianças, independentemente de qualquer condição, têm di-

reito a estar em um ambiente educacional com propostas pedagógicas que cor-

respondam aos seus interesses, necessidades e individualidades. O acesso, a per-

manência e a participação das crianças com deficiência de zero aos cinco anos 

de idade na Educação Infantil, são imprescindíveis para a consolidação do sis-

tema educacional inclusivo. Esses espaços são essenciais para que, desde cedo, 

as crianças convivam com as diferenças (MEC, 2015). 

As propostas pedagógicas da Educação Infantil devem ter como eixos 

norteadores as interações e a brincadeira, proporcionando o relacionamento e a 

interação dos educandos. Envolver as crianças com deficiência nas propostas 

pedagógicas é cumprir o papel social das creches e pré-escolas, além de garantir 

os direitos fundamentais de todas as crianças. A inclusão constitui um dos pila-

res da qualidade educacional e o Atendimento Educacional Especializado – o 

AEE – é fundamental para assegurar à criança com deficiência a acessibilidade 

física e pedagógica (MEC, 2015).  

Tendo em vista que as crianças com TEA podem apresentar formas pe-

culiares de brincar, Mattos (2019) realizou uma pesquisa com crianças com au-

tismo sobre as suas formas de brincar, visando trazer contribuições à inclusão 

desses indivíduos na Educação Infantil. A investigação mostrou a importância 

de investir no brincar das crianças com TEA para o seu desenvolvimento, apon-

tando possibilidades por meio de atividades simples e básicas que busquem con-

templar as suas necessidades, muitas vezes, relacionadas ao sensorial, incenti-

vando o faz-de-conta e ampliando as suas possibilidades de imaginar. 

Abaixo, disponibilizamos imagens da pesquisa realizada por Mattos 

(2019), que mostram um exemplo de brincadeira simples, tal como, fazer comi-

dinhas. Dependendo das características da criança com TEA, pode-se iniciar en-

volvendo um amigo e repetir a brincadeira diversas vezes, se necessário. Em 
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seguida, é só usar e abusar da imaginação... Envolver estímulos sensoriais tam-

bém será uma ótima ideia, desde que a criança sinta-se bem.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Figuras 1 e 2: Fazendo comidinha. Fonte: MATTOS, 2019 

 

Utilizamos panelinhas, brinquedos de praia, bonecos, farinha de trigo, 

água, mas, dependendo do espaço e da disponibilidade de recursos, a atividade 

pode ser feita com areia, folhas, papel picado, água etc. É importante disponibi-

lizar uma variedade de materiais para a criança brincar. Neste exemplo, as duas 

crianças com TEA que participaram da atividade, ficaram um bom tempo brin-

cando na presença de amigos convidado 

Temos ainda, brincadeiras com as bolinhas de sabão (Figura 2) que pro-

porcionam o movimento e a interação entre as crianças, sem falar na expectativa 

de seu surgimento com o sopro e na alegria de correr atrás delas.  

 

 

Figura 3: Fazendo bolinha de sabão. Fonte: MATTOS, 2019 

 
As bolinhas de sabão proporcionam o movimento e a interação entre as 

crianças, sem falar na expectativa de seu surgimento com o sopro e na alegria de 

correr atrás delas. Podemos utilizar essa simples brincadeira para trabalhar di-

versos aspectos importantes para o desenvolvimento da criança autista, sem 

perder de vista a perspectiva do grupo - a expectativa, ansiedade, atenção e o 

mais relevante na Educação Infantil: a interação. Se for com música, melhor 

ainda!  

Dica: 
Antes de soprar a 
bola, conte: “1,2, 
3 e já!” 
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3 conhecendo um pouco do transtorno do Espectro Autista  

O termo autismo vem do grego, autós, que significa de si mesmo, sendo 

empregado pela primeira vez pelo psiquiatra suíço E. Bleuler, em 1911, o qual 

buscava descrever a fuga da realidade e o retraimento interior de seus pacientes 

com esquizofrenia (CUNHA, 2014). Em 1943, em Baltimore, o psiquiatra infantil 

Leo Kanner descreveu as principais características do novo transtorno em seu 

artigo, denominado inicialmente de transtorno autístico de contato afetivo.  

Posteriormente, em 1944, o pediatra Hans Asperger, em Viena, descre-

veu um transtorno semelhante, com base na observação de seus pacientes, que 

se tornou conhecido como síndrome de Asperger, embora se diferenciasse em 

alguns pontos como a fala incomum e estereotipada (WHITMAN, 2015; CU-

NHA, 2014).  

Atualmente, o TEA engloba os transtornos antes chamados de autismo 

infantil precoce, autismo infantil, autismo de Kanner, autismo de alto funciona-

mento, autismo atípico, transtorno global do desenvolvimento sem outra espe-

cificação, transtorno desintegrativo da infância e Síndrome de Asperger 

(SCHWARTZMAN, 2011).  

O Manual Diagnóstico e Estatísticos de Transtornos Mentais5, DSM-5, 

produzido pela Sociedade Americana de Psiquiatria6, considera o autismo como 

um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado por prejuízo per-

sistente na comunicação social e na interação social, em múltiplos contextos, 

além de padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses ou ativi-

dades. Tais dificuldades, podem se manifestar no início do desenvolvimento da 

infância e podem limitar a vida da pessoa com TEA. Geralmente, os principais 

sintomas do transtorno costumam ser reconhecidos no segundo ano de vida da 

criança (12 a 24 meses), porém, de acordo com o DSM-5, podem também ser 

percebidos antes dos 12 meses de idade, nos casos em que os atrasos do desen-

volvimento forem graves, ou após os 24 meses, se os sintomas forem mais sutis 

(APA, 2014). O nível de gravidade de comprometimentos na comunicação social 

e em comportamentos restritos e repetitivos determinará o grau de apoio neces-

sário aos indivíduos com TEA, “exigindo apoio muito substancial”, “apoio subs-

tancial” ou apenas “exigindo apoio” (APA, 2014).  

Sem dúvidas, as questões relacionadas à comunicação no autismo é uma 

das mais relatadas e podem se manifestar de formas variadas, desde a “ausência 

total da fala, passando por atrasos na linguagem, compreensão reduzida da fala, fala em eco 

até linguagem explicitamente literal ou afetada” (APA, 2014, p. 53). A comunicação 

 
5 Em inglês, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.  
6 Em inglês, American Psychiatric Association (APA) 
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com uma criança com TEA pode constituir-se em um desafio, sendo necessário 

estimulá-la constantemente, incentivando-a a sua compreensão e fala, apon-

tando ou mostrando-lhe objetos concretos ou figuras, utilizando-se do brincar 

para o desenvolvimento da criança autista. 

No TEA, as questões relacionadas à interação social estão relacionadas 

à comunicação social, visto que, na quinta versão do DSM, esses dois sintomas 

passaram a se constituir como um só elemento. Crianças pequenas com TEA po-

dem apresentar “pequena ou nenhuma capacidade de interações sociais e de compartilhar 

emoções além de imitação reduzida ou ausente de comportamento de outros” (APA, 2014).  

Reações extremas à estímulos sensoriais também são sintomas desta-

cados no DSM-5 (APA, 2014). São as peculiaridades ligadas ao sensorial que, de 

acordo com Serrano (2016), as dificuldades do processo de integração sensorial 

que trazem consequências relacionadas à atenção e agitação psicomotora; ao 

controle postural e à coordenação motora; à organização; ao brincar; à lingua-

gem, aprendizagem; atividades de vida diária; comportamento; identidade pes-

soal; e na participação social (interação social).  

De acordo com Whitman (2015), quando o sistema sensorial registra 

informações de modo deficiente ou de forma a produzir estimulação excessiva, 

pode ser que essa pessoa seja hipersensível ou hipossensível a determinados es-

tímulos, levando à desorganização sensorial. A terapia ocupacional através da 

integração sensorial contribui com a oferta da devida estimulação para organi-

zar o processamento sensorial. 

Quando falamos de crianças com TEA na Educação Infantil, precisamos 

pensar que o diagnóstico, muitas vezes, virá junto ao desenvolvimento dessa 

etapa. Alguns de forma mais evidente, outros de forma mais sutil. Por isso, é im-

portante destacarmos que o desenvolvimento é um processo contínuo de evolu-

ção e transformações do indivíduo nas áreas motora, emocional, social e intelec-

tual, pois, o indivíduo é um ser biopsicossocial, cujo desenvolvimento, perpassa 

por todas essas áreas, o que não necessariamente acontece de modo linear. Além 

disso, a escola deve estar preparada para acolher às famílias que vivenciam o di-

agnóstico, oferecendo-lhes apoio e orientação, dentro das suas possibilidades.  

Embora ainda não sejam satisfatoriamente conhecidas as causas do au-

tismo, os seus comprometimentos têm sido relacionados às alterações biológi-

cas, hereditárias ou não (CUNHA, 2014). É muito complexo compreender o que 

é o TEA, visto que ele compreende uma gama de sintomas que se desencadeiam 

em níveis diferentes de comprometimento, que implicam em uma grande diver-

sidade de formas de manifestação dentro do transtorno, abrangendo desde pes-

soas que apresentam graves incapacidades necessitando de apoio e cuidado ao 

longo da vida até indivíduos independentes e autônomos. 
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Indivíduos dentro do espectro do autismo podem apresentar compro-

metimento intelectual e/ou de linguagem (APA, 2014). Ou seja, mesmo apresen-

tando inteligência média ou alta, o mesmo indivíduo pode apresentar um perfil 

irregular de capacidades, como uma alta habilidade específica para determinada 

área e uma dificuldade extrema em outra.  

Freitas e os seus colaboradores (2016), em um estudo sobre fatores ge-

néticos neurocognitivos da pessoa com TEA e Deficiência Intelectual (DI) de 

forma associada, afirmam que essas pessoas possuem um perfil cognitivo e ne-

cessidades diferentes de quem apresenta essas deficiências isoladamente. Essa 

combinação apresenta muitos desafios e déficits em vários comportamentos e 

habilidades, portanto, acontece de forma diferente de quem apresenta somente 

uma dessas deficiências. Com o agravamento dos sintomas, há menos autonomia 

para o desenvolvimento de atividades diárias, o seu processo de inclusão escolar 

pode demandar mais de todos os seus envolvidos e um funcionamento de fun-

ções adaptativas mais complexo. É necessário, então, investir em estudos que 

mostrem melhor essa relação entre o TEA e a DI, bem como, que viabilizem di-

agnósticos precoces para serem pensadas formas de intervenções terapêuticas e 

educativas, através do apoio multi/interdisciplinar.  

Assim, o professor que atua na primeira etapa da educação precisa estar 

atento ao desenvolvimento das crianças, não no sentido de estabelecer compa-

rações, mas sim, ser sensível às características que fogem muito do que se é es-

perado para essa fase do desenvolvimento infantil, principalmente, com relação 

às suas formas de comunicação e interação. Muitas vezes, as primeiras observa-

ções são feitas na escola pelos professores porque é onde a criança, constante-

mente, está em grupo.  

Alertamos que professor não faz diagnóstico, porém, a avaliação do 

comportamento e desenvolvimento, a partir de suas observações e registros so-

bre o educando, pode ser crucial para o médico chegar a um diagnóstico. Porém, 

o diagnóstico ainda é um desafio pois “antes dos três anos, e particularmente, 

antes dos dois, muitas das características centrais do transtorno ainda não se 

manifestaram claramente; em particular, atrasos na interação social e na comu-

nicação são difíceis de detectar” (WHITMAN, 2015, p. 40).  

Ao receber uma criança com TEA em sua turma, o professor deve se 

desprender de mitos e estereótipos sobre o autismo, pois cada criança é ser 

aprendente em desenvolvimento, um ser biopsicossocial, com a sua história de 

vida, com suas características individuais e de sua família, com suas dificulda-

des, potencialidades, interesses, gostos e preferências. Portanto, conhecer as ca-

racterísticas do TEA é importante, o professor não deve esperar que todas as 

crianças que o apresentam terão a mesma forma de manifestação, por isso se 

trata de um espectro, por compreender a diversidade que existe dentro dele. 
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Mais importante do que buscar qualquer informação sobre o autismo, é olhar 

para a criança, conhecê-la e se relacionar com ela. A importância em conhecer 

um pouco do autismo é para que a escola compreenda o motivo de determinados 

comportamentos e/ou reações da criança para pensar em alternativas e não para 

esperar que, conhecendo o transtorno, pode dispor de receitas prontas e acaba-

das a serem aplicadas para todas os educandos com autismo. A escola não pode 

e não deve se prender a um laudo diagnóstico, mas sim, orientar o seu trabalho 

educativo a partir das potencialidades e das necessidades da criança.  

3.1 alguns caminhos e possibilidades de intervenções educacionais 

para a criança com TEA na educação infantil 

A criança com TEA aprende ou a escola é somente para a sua socia-

lização? 

É importante sempre reforçarmos que o caráter da Educação Infantil 

para a criança com TEA, assim como para as demais, é pedagógico. A sua inclu-

são não pode se limitar a sua presença na classe regular. Muitas vezes, crianças 

com TEA podem estar presentes na escola, porém, totalmente fora do contexto 

de sua turma. Essa é uma inclusão excludente. E o pior: de forma perversa! (SA-

WAIA, 2001). Enquanto, a escola se orientar por padronizações e por práticas 

pedagógicas que não consideram a diversidade humana, sempre haverá exclu-

são.  

Todos nós podemos aprender: “Os seres humanos nascem com um dis-

positivo neurobiológico estratégico de autorregulação, que lhes permite adqui-

rir conhecimento por meio de processos de cooperação compartilhada e de me-

diatização” (FONSECA, 2018, p. 18). Fonseca (2018) ressalta que Vygotsky e 

outros autores reforçaram que “a cognição é primeiro de origem social, ou seja, 

interpessoal, e só depois se internaliza e interioriza e se assume como intrapes-

soal” (p. 20). Então, por isso a importância da criança com TEA estar desde cedo 

em espaços pedagógicos que promovam a interação com seus pares, todos apren-

dendo com todos. A Educação Infantil é um espaço privilegiado pela sua essên-

cia brincante e interativa. 

E qual é o primeiro passo? Como começar?  

Para a inclusão, não existe uma receita a ser aplicada em qualquer es-

cola, em qualquer contexto. Portanto, dúvidas e questionamentos sobre ela de-

vem ser compartilhados com a equipe de funcionários, docentes e técnicos do 

ambiente escolar, para que juntos busquem caminhos para o bem-estar da cri-

ança na instituição.  

Todavia, podemos dizer que o início é sempre a própria criança. É ne-

cessário que a escola olhe para as suas individualidades e, que, a partir disso, 
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inclua os interesses dela no planejamento escolar, podendo lançar mão de estra-

tégias que contemplem as suas reais necessidades. Assim, abordamos algumas 

estratégias que podem contribuir para a escola pensar o processo de inclusão da 

criança com TEA na Educação Infantil:  

a) Olhar para a criança e suas potencialidades  

Vygotsky (2011) incentiva um novo olhar para a deficiência apontando 

a característica da plasticidade do organismo, ou seja, as alternativas que o or-

ganismo cria para compensar a deficiência. Assim, a neuroplasticidade ou a plas-

ticidade cerebral é explicada por Relvas (2009) como “(...) a propriedade do sistema 

nervoso que permite o desenvolvimento de alterações estruturais em resposta à experiência e 

como adaptação a condições mutantes e a estímulos repetidos” (p. 49).  

O currículo deve extrapolar a concepção de deficiência e a prática pe-

dagógica deve ser rica em experiências educativas nas relações humanas. Se-

guindo o pensamento de Vygotsky, Cunha destaca que o derrotismo é o maior 

obstáculo para a aprendizagem, portanto, a concepção de educação deve ser cen-

trada prioritariamente no ser humano e não nas dificuldades (CUNHA, 2014, 

p.53).  

Portanto, é preciso olhar para a criança com TEA respeitando sempre 

as suas limitações, porém, incentivando-o a fazer o que ainda não consegue rea-

lizar sozinho. É o que Vygotsky chama de Zona de Desenvolvimento Proximal 

que, a partir dela, podemos entender que, devemos nos basear em uma visão que 

busca enxergar ao longe, por meio de uma mediação sensível à novas possibili-

dades, estabelecendo uma aprendizagem mediada, conforme mostrado na Fi-

gura 3 sobre Educação e Desenvolvimento. 

 

Figura 4: Educação e Desenvolvimento através da Aprendizagem Mediada. O 

conhecimento encontra-se disponível no ambiente e representa o Nível de De-

senvolvimento Potencial; o Mediador é o elo, já que se trata de um indivíduo 

mais experiente, ou seja, que já teve contato com esse saber e servirá como 

ponte/Elo para o Ser Aprendente e o Nível de Desenvolvimento Real. A trajetória 

percorrida entre Nível de Desenvolvimento Potencial e Nível de Desenvolvi-

mento Real é considerada por Vigotski como a Zona de Desenvolvimento Pro-

ximal. O processo de Educação e Desenvolvimento se dá pela constate criação 

de Zonas de Desenvolvimento nos seres aprendentes. Elaboração: LIONE, 2020. 
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b) Trabalho Colaborativo  

A parceria entre professoras/es regentes e professoras/es especialistas 

em Educação Especial, por meio de um ensino colaborativo, potencializa a cons-

trução de uma proposta pedagógica inclusiva. É importante sempre reforçarmos 

que a criança com TEA, assim como as demais crianças que são público-alvo da 

Educação Especial não são exclusivamente dos professores especialistas, elas 

são da escola!  

Em algumas redes, o profissional que realiza o trabalho diretamente 

com a criança é o/a professor/a especialista, em outras, é o/a agente de apoio, 

sem exigência de formação pedagógica. Além disso, algumas redes contam com 

estagiários que são estudantes de licenciaturas ou psicologia.  

Envolver os diversos profissionais da escola nessa construção de forma 

interdisciplinar pode ser muito positivo, principalmente, se a escola dispor de 

orientador/a educacional, coordenador/a pedagógico, psicólogo/a, nutricionista, 

fonoaudiólogo/a, dentre outros profissionais, pois conjuntamente, constroem os 

múltiplos olhares sobre a criança, levando em consideração os aspectos biológi-

cos, psicológicos, sociais e ambientais, que constituem todo e qualquer ser 

aprendente. 

c) Fortalecer a parceria com a família  

Ninguém melhor do que a família para participar da construção do pro-

cesso de inclusão, pois elas dispõem de informações fundamentais sobre a cri-

ança. Nesse sentido, a escola e família, por meio de uma relação fortalecida, serão 

parceiras nesse processo e olharão juntas e de lugares diferentes, com contribui-

ções únicas para a criança. Além disso, as famílias desempenham um importante 

papel de ponte que interliga informações entre a escola e os tratamentos, enri-

quecendo e ampliando as possibilidades de desenvolvimento da criança. Esta re-

lação é crucial para o desenvolvimento integral do ser, já que a troca de informa-

ções, proporciona o planejamento mais assertivo. 
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Dessa maneira, é importante que a escola aposte na qualificação dessa 

relação, visto que a família é o primeiro ambiente relacional de um indivíduo, é 

o local onde somos apresentados a um conjunto de valores, de informações que 

influenciaram no que somos; influenciarão no que seremos (BUSCAGLIA, 1997). 

Quando a família possui uma criança com deficiência uma nova dinâ-

mica nesse grupo social é estabelecida, novos conceitos são criados e a escola 

tem papel fundamental na orientação, pois a família é também a unidade básica 

de desenvolvimento humano, papel importante na determinação do comporta-

mento humano e na formação da personalidade (SANTIAGO et al., 2016). 

d) Usar formas alternativas de comunicação 

A comunicação alternativa surgiu no Canadá, na década e 70, quando 

uma equipe de profissionais de um centro de atendimento a crianças com ques-

tões neuromotoras, que não falavam, desenvolveu um meio alternativo de comu-

nicação que foi ganhando proporções maiores. A Comunicação Suplementar e 

Alternativa (CSA) é “toda forma de comunicação que complemente, substitua ou apoie a 

fala (...) constituída por símbolos que possibilitam representações visuais, auditivas ou táteis 

(ORRÚ, 2012, p. 68).   

Um dos sistemas visuais/simbólicos de comunicação mais conhecidos 

é o PECS7, Sistema de Comunicação por meio de Troca de Figuras, que, utili-

zando-se do mecanismo expressivo e receptivo da comunicação, leva a pessoa a 

perceber que é possível realizar desejos através da comunicação (RODRIGUES, 

HARTMANN, 2015). O PECS foi desenvolvido em 1993, por Bondy e Frost 

(WHITMAN, 2015).  

O uso de sistema de símbolos na Educação Infantil pode ser muito útil 

para estabelecer ou aumentar a comunicação com uma criança com TEA, que 

ainda não verbaliza ou apresenta dificuldades de compreensão. Antecipar o que 

será realizado com o uso de gravuras no cotidiano da Educação Infantil pode 

ajudar à criança a compreender a rotina da turma, diminuindo o seu sentimento 

de imprevisibilidade. Outra estratégia é a criação de um quadro de combinados 

dando funcionalidade à característica de inflexibilidade e apego a rotina tão 

exemplificado na criança autista. Abaixo, trazemos alguns exemplos simples de 

confecção de quadros que utiliza cartões contendo orientações sobre como a cri-

ança deve proceder no ambiente escolar.  

 

 

 

 

 

 
7 Em inglês, Picture Exchange Communications System  
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Figura 5 – Cartaz “Quando eu estiver com problema ...” 

 

Fonte: MATTOS, 2019, pesquisa de campo 
 

Figura 6 – Cartaz “Na escola eu devo ...” 

 

Fonte: MATTOS, 2019, pesquisa de campo 
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Figura 7 – Cartaz “Eu posso fazer”,. 

 
Fonte: MATTOS, 2019, pesquisa de campo 

 

 

Figura 8 – Cartaz “Não posso fazer”. 

 

  
Fonte: MATTOS, 2019, pesquisa de campo 
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Utilizando-se de formas alternativas de comunicação também é possí-

vel a confecção de cartões móveis que podem ser trocados de acordo com a ati-

vidade a ser realizada, conforme Figura 8. 

 
Figura 8 – Quadro “Combinados” 

 
Fonte: MATTOS, 2019, pesquisa de campo 

 

Alguns dos comportamentos inadequados que a criança pode apresen-

tar, possivelmente, são decorrentes da não adaptação às mudanças na rotina ou 

por não a ter compreendido. Portanto, antecipar o que irá acontecer ou construir 

com a criança uma rotina com gravuras informando as atividades da turma, são 

estratégias simples que podem trazer um sentimento de segurança e conforto 

para a criança autista. 

e) Plano educacional individualizado  

O Plano Educacional Individualizado (PEI) é um instrumento funda-

mental que pode auxiliar à criança com TEA na Educação Infantil. Ele organiza 

de forma individual as metas a serem alcançadas para cada educando. Glat e 

Pletsch definem como (...) “um recurso para orquestrar, de forma mais efetiva, propostas 

pedagógicas que contemplem as demandas de cada aluno, a partir de objetivos gerais elabora-

dos para a turma” (2013, p. 22).  

Nesse sentido, o PEI é elaborado pelo professor do Atendimento Edu-

cacional Especializado (AEE) em conjunto com os professores regentes, com a 

participação da família, prevendo estratégias que possibilitem a participação do 

educando nas atividades próprias da Educação Infantil.  

Como um caminho para a construção coletiva desse instrumento de de-

senvolvimento educacional, cabem os seguintes questionamentos: Quais as po-

tencialidades da criança? Quais são as suas necessidades? Quais as possíveis 
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barreiras que impedem a participação da criança nas propostas pedagógicas? 

Quais são os seus interesses? Como a criança se relaciona com o outro, com o 

ambiente e seus recursos?  

Envolver outros segmentos, além da escola na construção coletiva do 

PEI, tal como a família e a equipe de profissionais que assiste a criança tal como 

psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista, fisioterapeuta, 

entre outros, só tornará o PEI um instrumento mais assertivo para o desenvolvi-

mento do educando, promovendo a sua inclusão social.  

4 Conclusão  

Este texto teve como objetivo contribuir com o processo de inclusão de 

crianças com TEA na Educação Infantil, entendendo a potência que é essa etapa 

da Educação básica para a inclusão escolar, em suas propostas pedagógicas ali-

cerçadas nas interações e brincadeira.  

Concluímos que, a partir das características das crianças com TEA, a 

sua presença na escola é crucial para o seu desenvolvimento, bem como de seus 

pares. Todavia, é importante que a criança com TEA seja reconhecida como 

parte da escola, sem barreiras que possam obstruir a sua participação. Reitera-

mos que a escola não pode se orientar por laudo e diagnóstico, pois, cada criança 

é um ser aprendente com seus atravessamentos biopsicossociais.  

O olhar para as suas potencialidades pode apontar caminhos favoráveis 

para a inclusão escolar dessas crianças, sem deixar de considerar as suas limita-

ções e necessidades também como um caminho para sua aprendizagem com as 

demais crianças. 

Acrescentamos que uma escola inclusiva é a semente de uma sociedade 

mais justa, democrática e equitativa, portanto, a inclusão escolar é positiva para 

todos. 
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http://www.scielo.br/pdf/ep/v37n4/a12v37n4.pdf
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FILOSOFIA POLÍTICA ATRAVÉS DE TEXTOS, 

MÚSICAS, POEMAS, FILMES E 

DOCUMENTÁRIOS: UMA EXPERIÊNCIA 

PEDAGÓGICA EM PERMANENTE CONSTRUÇÃO, 

REFLEXÃO E REELABORAÇÃO 

Otávio Cândido da Silva Júnior 

1 Introdução 

 Nos nossos 16 anos de experiência docente na área da Filosofia no en-

sino médio, em diversas escolas da rede pública de ensino do Estado de São 

Paulo, no Vale do Paraíba Paulista, como na EE Arnolfo Azevedo, em Lorena; na 

EE André Broca, em Roseira; na EE Severino Moreira Barbosa, em Cachoeira 

Paulista; na EE Conselheiro Rodrigues Alves; na EE Nilo Santos Vieira, em Gua-

ratinguetá; na EE Olívia Canettieri, em Jacareí; na EE Manoel Cabral, em Tre-

membé e, finalmente, na EE Alice Vilela Galvão, em Canas, sempre encontramos 

muitas dificuldades na interlocução da Filosofia, como uma disciplina mera-

mente especulativa, com os educandos da escola pública paulista que se encon-

tram numa fase crítica do seu desenvolvimento físico-emocional, a adolescência. 

 Por isso, fizemos a opção pela Filosofia da Práxis, com foco na temática 

ou reflexão acerca do lugar do poder, da política, nas diversas sociedades huma-

nas. Utilizamo-nos, para tanto, da forma clássica de estudar a Filosofia Política, 

com seu viés histórico, a começar pela sociedade tribal, a política normativa 

grega, a ligação da política à religião, na Idade Média, a política moderna como 

uma categoria autônoma, o liberalismo do século XVIII e XIX, a concepção de 

Estado em Hegel, a crítica ao liberalismo pelos diversos tipos de socialismos, a 

saber, o socialismo utópico e o socialismo científico de Marx e Engels, bem como 

pela tradição marxista e anarquista, até chegarmos no século XX, com a análise 

dos diversos tipos de totalitarismos de direita e de esquerda, cujos representan-

tes mais emblemáticos são, respectivamente, o nazismo alemão e fascismo itali-

ano, espanhol, português, japonês, bem como o stalinismo russo e, aproximando 

um pouco mais da nossa realidade, fizemos uma análise das manifestações mais 

atuais do liberalismo autoritário e suas ditaduras, principalmente na América 

Latina, do neoliberalismo “triunfante”, do ultraliberalismo, da 
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internacionalização financeira do capital, bem como das manifestações socialis-

tas mais recentes, a saber, da social democracia, do eurocomunismo e do deno-

minado “socialismo real” que ruiu junto com o Muro de Berlim, em 1989, como 

já amplamente estudado por algumas autoras de livros didáticos do ensino mé-

dio, como Aranha e Martins (2009), Cotrim e Fernandes (2010) e Chauí (2007). 

 Procuramos analisar, ainda, a “evolução” das diversas formas de go-

verno, ao longo da história, dos impérios teocráticos, laicos, passando pelas ti-

ranias, oligarquias, aristocracias e democracia antiga, pelas monarquias absolu-

tistas, tanto as de origem divina quanto as de origem contratualista, pelas 

monarquias nacionais parlamentares até chegarmos às democracias atuais, às 

ditaduras sanguinárias, bem como aos presidencialismos e parlamentarismos 

nas suas versões “puras”. 

 No ensino médio, o que se pretende é fazer um convite ao filosofar e, 

este primeiro contato com esta disciplina deve estar imbricado, em nossa mo-

desta visão, ao aspecto teórico-prático da vida dos educandos. Para ser eficaz, 

eficiente e efetivo, o processo de ensino-aprendizagem da Filosofia tem que ser 

realizado com “sabor”, na acepção de Alves (1993), e saber, para que a prática 

pedagógica leve o educando à aquisição de um estilo reflexivo, do “bom senso”, 

possibilitando-lhe refletir, criticar e reformular os conhecimentos adquiridos 

durante a sua vida toda, através do “senso comum”, como nos ensina Saviani 

(1996). Não é de se estranhar que haja, por parte da maioria dos educandos, um 

preconceito inicial em relação à Filosofia. O propósito deste projeto experimen-

tal é quebrar essa barreira inicial e demonstrar-lhes que há mais familiaridade 

dos temas filosóficos com suas vidas do que possam imaginar, uma vez que é em 

seus cotidianos que surgem os problemas, e é justamente destes que deve partir 

a Filosofia, sem cair, no entanto, em nenhuma forma de achismo, superficia-

lismo, subjetivismo e, ou ainda, em alguma espécie de relativismo, para se con-

seguir sistematizar o conhecimento popular, que muitas vezes se encontra de-

sorganizado. A Filosofia surgiu exatamente da existência dos problemas 

cotidianos de sua época. Em cada época, a história apresentou à Filosofia uma 

gama de problemas que alimentaram o filosofar humano de maneira “radical” ou 

“funda”, “rigorosa” ou “clara” e “de conjunto” ou “larga” (RIOS, 1999, p. 17). 

 Mas não fizemos isso da maneira convencional, tradicional. Ousamos 

iniciar um jeito novo de ensinar Filosofia, ao focar, na parte da Filosofia Política, 

através de textos, músicas, poemas, filmes e documentários, uma experiência 

pedagógica em permanente construção, reflexão e reelaboração, pois que se ini-

ciou no final dos anos 80 do século passado até o princípio do século XXI e, de-

pois, retomado entre o final da primeira década e o início da segunda década 

deste século, quando deixamos definitivamente a atividade no magistério pú-

blico no Estado de São Paulo para cursar o mestrado. No entanto, jamais 
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deixamos de continuar a completar este projeto, em que pese não mais pudésse-

mos cotejá-lo com a práxis pedagógica cotidiana. 

 No plano idealizado e já, em parte, concretizado deste projeto, busca-

mos atingir a meta de 1.100 dias com as filosofias, ou seja, entregar aos educa-

dores, educandos, pais, enfim, à comunidade escolar que trabalha com os três 

anos do ensino médio, um conteúdo específico de Filosofia, com uma metodolo-

gia diferenciada, crítica e inovadora, uma atividade reflexiva para cada dia do 

ano. Atualmente já temos selecionado, 660 itens, entre textos, músicas, poemas, 

filmes e documentários, com mais de 850 páginas, ou seja, quase dá para dois 

anos de trabalho pedagógico corridos, 730 dias, para se trabalhar com a Filosofia 

na escola pública. O número de páginas será sempre maior do que o número de 

itens acima referidos, pois, em que pese termos procurado observar, até por uma 

questão didática e adequação ao tempo de aula, uma página do word para cada 

item, muitas vezes, o texto, o poema, o filme e as suas respectivas problematiza-

ções ultrapassam este limite. Observem que não estou a me referir aos 200 dias 

do calendário letivo, mas, sim, ao total dos 365 dias do calendário do ano civil, 

para que os educadores tenham uma boa margem de opções de escolhas das ati-

vidades que serão utilizadas em sala de aula. Claro está para nós que, ao seu 

término, este projeto será dividido em três volumes, um volume para cada ano 

de atividades de Filosofia para o ensino médio. 

2 Objetivo Geral 

 A sistematização desta experiência pedagógica pretende se apresentar 

como uma das alternativas metodológicas para o ensino de Filosofia, tornando-

o mais atrativo, agradável e prazeroso ao adolescente, ao mesmo tempo em que 

se busca evitar que este entre em contato, de imediato, com um texto filosófico 

árido, denso e hermético e, portanto, tenha como consequência, o seu afasta-

mento, estranhamento e que o torne hostil a esta disciplina tão importante e 

imprescindível na grade curricular do ensino médio no atual sistema educacio-

nal brasileiro, tendo em vista seu caráter originário inter e transdisciplinar. Não 

podemos, de maneira nenhuma, facilitar o trabalho do pragmatismo vil neolibe-

ral, de movimentos reacionários como o da “escola sem partido” e do regressismo 

da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que querem, mais uma vez, como 

fizera a Lei nº 5.692/71, no período da Ditadura Militar brasileira, retirar a Filo-

sofia do currículo do ensino médio. Temos que conquistar o apoio dos educan-

dos, pais e comunidade escolar, demonstrando-lhes a importância estratégica da 

Filosofia nesta tarefa hercúlea da luta contra o fascismo, o obscurantismo, o tec-

nicismo e o fundamentalismo e em defesa de uma escola pública, laica, gratuita, 

politécnica e de qualidade para todos, todas e todes. 
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3 objetivos específicos 

 Pretende-se, como objetivos específicos deste projeto: 

 a) Despertar nos educandos uma consciência política crítica, ao fazê-lo 

compreender a importância de sua participação na discussão e nos encaminha-

mentos dos problemas sociais que os cercam, bem como da necessidade que suas 

ações políticas atuais ou futuras sejam pautadas na ética, na estética e na valo-

rização do homem como sujeito ativo do processo histórico; 

 b) Trabalhar com os educandos a categoria “Democracia”, como sendo 

um valor universal, como nos ensina Coutinho (1984), e que só se efetivará atra-

vés de uma percepção positiva desta pelos educandos, a partir da compreensão 

das características da democracia, como o conflito, a livre circulação da infor-

mação, bem como a rotatividade do poder, como muito bem caracterizada por 

Chauí (2010); 

 c) Ajudar os educandos na diferenciação do que é o Estado e um Go-

verno: o primeiro como aquele que é constituído por instituições políticas per-

manentes, perenes e duradouras, como as leis (constituição federal, constitui-

ções estaduais, leis orgânicas municipais), as forças armadas (exército, marinha 

e aeronáutica), as polícias (militar e civil), os poderes judiciários (juízes, desem-

bargadores e ministros), os poderes legislativos (câmaras, assembleias e con-

gresso nacional bicameral) etc., e o segundo como aquilo transitório, com man-

datos delimitados (prefeitos, vereadores, governadores, deputados estaduais e 

distritais e presidentes, deputados federais e senadores), para que os educandos 

entendam que, mesmo que elejam governos populares, as mudanças sociais tão 

sonhadas pela maioria do povo brasileiro, como, por exemplo, o fim das desi-

gualdades socioeconômicas, a reforma agrária, o pleno emprego, a geração de 

renda, podem não acontecer, se não houver intensa participação política ativa, 

dos(as) cidadãos(ãs), dos movimentos sociais, enfim, de toda a sociedade civil 

organizada, pois, como nos disse Marx, “o Estado é o comitê dos negócios da 

burguesia” e age deliberadamente em favor desta classe e em desfavor das classes 

populares; 

 d) Fazer com que os educandos percebam a política de maneira posi-

tiva, vital e ampla. E, assim, eles possam romper com a visão distorcida de polí-

tica como aquela que se restringe apenas à macro-política, às diversas esferas de 

poder e ou governo, ou, ainda, à administração pública, e passem a perceber a 

política como aquela que está presente também nas relações cotidianas da mi-

cro-política, na família, na escola, no grêmio estudantil, nos diversos conselhos 

setoriais das políticas públicas, na igreja, no sindicato, no partido, no clube, na 

ONG, na associação de amigos ou de moradores do seu bairro; 
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 e) Demonstrar na prática cotidiana dos educandos que a participação 

política não pode se dar apenas e tão somente de quatro em quatro anos, de 

acordo com o calendário eleitoral, mas que a fiscalização do político eleito tem 

que ser realizada durante todo o exercício do seu mandato, a partir do acompa-

nhamento das sessões da Câmara Municipal, dos atos do Poder Executivo Mu-

nicipal e da elaboração das três leis orçamentárias que regem a administração 

pública local, a saber, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a Lei do Orça-

mento Anual (LOA) e o Plano Plurianual (PPA), bem como das suas respectivas 

execuções. Para que essa participação se dê de maneira qualitativa, a melhor 

forma de fazê-la é através do pleno, efetivo e profundo conhecimento de como 

funcionam as instituições políticas nas diversas esferas de governo, a saber, mu-

nicipal, estadual e federal; 

 f) Diferenciar, de maneira muito clara, cristalina e transparente, para o 

educando, a boa política (RIBEIRO, 2017), da politicagem, da picaretagem 

(WHITAKER, 1994). Sendo a primeira aquela que sempre existiu enquanto 

forma de melhor organizar a sociedade dos homens desde seu surgimento na 

Terra, preocupada com o bem comum e com a melhor forma de regular a distri-

buição dos bens produzidos por todos; já a segunda, como aquela em que apenas 

alguns poucos se apropriam de maneira indébita, através da corrupção, dos bens 

públicos, em benefício próprio ou dos seus familiares, através do nepotismo, em 

detrimento da grande maioria da população que paga impostos e não os vê re-

vertidos em políticas públicas que a beneficiaria; 

 g) Trabalhar a Filosofia através das várias linguagens existentes atual-

mente, tornando-a mais atraente e valorizando a interação com as várias áreas 

do conhecimento, contribuindo, assim, para a implementação da inter e da 

transdisciplinaridade na escola, bem como do tratamento pedagógico dos temas 

transversais na educação; 

 h) Desenvolver com os educandos a percepção [leitura] das mensagens 

explícitas e implícitas nas letras das músicas, poemas, filmes, textos e peças de 

teatros, demonstrando-lhes que, por mais ingênuas que lhes possam parecer, 

elas trazem, subjacentes, ideias, valores e concepções de mundo que, se não re-

fletidas, avaliadas e discutidas coletivamente, acabam por ficar arraigadas como 

sendo ideias, concepções e valores nossos, quando, na verdade, nos são estra-

nhos, pertencem a outrem, são alienados e nos são impostos de forma intencio-

nal ou não; 

 i) Ser mais uma contribuição para a leitura, interpretação e compreen-

são do mundo do trabalho pelo educando, através da reflexão sobre a importân-

cia deste enquanto processo de libertação do homem frente à natureza e os des-

caminhos deste ao longo da história, que levaram a diferentes processos 

clássicos de alienação da produção, como o taylorismo, o fordismo, o toyotismo, 
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dentre outros mais atuais, como a terceirização, a pejotização, a uberização, tra-

vestidos na ideologia propagandeada pelo atual ultraneoliberalismo como a me-

ritocracia, o empreendedorismo... 

4 estratégias pedagógicas 

 Como estratégias pedagógicas, propomos os seguintes procedimentos: 

a) Audição das músicas, poemas, textos, acompanhados de questões 

problematizadoras e debates dos filmes diretamente nos podcasts do projeto Fi-

losofia nas Redes, hospedados nos endereços https://zeno.fm/radio-lula-falcao/ e 

https://soundcloud.com/otavio-candido-silva-jr/sets/filosofia-politica-atraves-

de ou exibição em vídeo de música, documentários e ou filmes como forma de 

provocar o debate. Para tanto, estamos salvando no drive do Google 

https://drive.google.com/drive/folders/1Tyt2NfoLDTT5GEgq2CvAsI-

EBHBL9VoDh os filmes, para que educadores, educandos e comunidade escolar 

como um todo não tenham dificuldades em encontrar estes recursos pedagógi-

cos, bem como os debates sobre os filmes que também temos gravados e dispo-

nibilizados a todos, todas e todes; 

b) Aulas, através da exposição dialogada sobre o tema da Filosofia Po-

lítica, a ser trabalhado com os educandos, tendo por textos-base os principais 

manuais de Filosofia, tais como Aranha e Martins (2009), Cotrim e Fernandes 

(2010) e Chauí (2007); 

c) Leitura dirigida dos textos-base, dois capítulos do livro Ética e Cida-

dania: caminhos da filosofia, o primeiro, Política e Cidadania (GALLO, 1997, p. 25-

34), o segundo, Ética e Cidadania na Sociedade Tecnológica (GALLO, 1997, p. 

103-111), e a Cartilha O Neoliberalismo... o mecanismo de fabricar mais pobres entre os 

pobres (CONSULTA POPULAR, 2002), bem como de outros textos-base de ca-

ráter mais geral na área da Filosofia, como O Mundo de Sofia (GAARDER,1995), 

sempre através de roteiros de questões elaborados pelo educador; 

d) Resolução das questões propostas pelo educador, em grupos e ou in-

dividualmente pelos educandos. As respostas devem ser sempre escritas, a fim 

de que os educandos sistematizem, de maneira mais acurada, seus pensamentos, 

suas ideias, enfim, suas reflexões; 

e) Plenária de debate. Parte final do processo, quando o educando terá 

a oportunidade e a possibilidade de se expressar oralmente sobre as questões 

lançadas pelo educador, tendo como suporte as suas anotações e registros das 

respostas colocadas pelo educador. Este é um momento em que o educando po-

derá modificar, melhorar ou manter as suas respostas, de acordo com a avaliação 

do educador e/ou do grupo de educandos (autoavaliação) que participam do de-

bate ou da roda de conversa. 

https://zeno.fm/radio-lula-falcao/
https://soundcloud.com/otavio-candido-silva-jr/sets/filosofia-politica-atraves-de
https://soundcloud.com/otavio-candido-silva-jr/sets/filosofia-politica-atraves-de
https://drive.google.com/drive/folders/1Tyt2NfoLDTT5GEgq2CvAsIEBHBL9VoDh
https://drive.google.com/drive/folders/1Tyt2NfoLDTT5GEgq2CvAsIEBHBL9VoDh
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5 Desenvolvimento das atividades pedagógicas 

 No desenvolvimento das atividades pedagógicas, trazemos como pro-

postas: 

 a) Utilização de textos para embasamento teórico-conceitual no campo 

da Filosofia Política, que será acompanhado de um roteiro de questões, cum-

prindo com o objetivo de ser uma leitura dirigida pelo educador para que o edu-

cando se aproprie do conhecimento historicamente acumulado neste campo do 

saber; 

 b) Pesquisa, seleção e organização das músicas, textos, poemas, filmes 

e documentários, de acordo com os critérios elencados no item 6; 

 c) Elaboração de questões problematizadoras que auxiliem na reflexão 

radical, rigorosa e de conjunto de cada música, texto, poema, filme e documen-

tário; 

 d) Gravação em HD externo, CD, DVD, podcast e ou outro suporte téc-

nico que melhor se adaptar à realidade da escola, dos educandos, da comunidade 

escolar, das músicas, textos, poemas, filmes e ou documentários, de acordo com 

o cronograma do planejamento das aulas e da ordem em que serão trabalhadas, 

para melhor facilitar o manejo desse material pedagógico em sala de aula pelo 

educador; 

 e) Montagem de um livro-texto que contenha as letras das músicas, os 

poemas, as fichas técnicas dos filmes e ou documentários, bem como de todos os 

textos que serão trabalhados em sala de aula que, preferencialmente, deverão ser 

adquiridos pelos educandos, seja através de impressão gráfica, seja através de 

suporte digital a ser disponibilizado pelo educador. Na impossibilidade da aqui-

sição de uma ou de outra forma, o educador deverá, através de computador (lap-

top) com caixas de som, celular e datashow, realizar a exibição dos áudios e/ou 

vídeos de tais conteúdos em sala de aula; 

 f) A audição de uma música e ou poema por aula pelos educandos se 

fará acompanhada pelas letras no livro-texto ou através da exibição em datashow. 

Em relação a este último recurso e ou suporte pedagógico, vale também para os 

filmes e ou documentários; 

 g) A problematização alcançada através da resposta escrita dos edu-

candos, fomentada através das letras das músicas e dos poemas, bem como de 

textos, filmes e ou documentários, a partir de questões lançadas previamente 

pelo educador e que acompanham as letras das músicas e dos poemas, bem como 

os roteiros dos filmes e ou documentários no referido livro-texto, cumpre o ob-

jetivo de incentivar a habilidade de sistematização do conhecimento pelo edu-

cando. Desnecessário dizer que, para que esse momento do processo de ensino-
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aprendizagem seja profícuo, é imprescindível a mediação do educador, no que 

se refere à explicação das referidas questões aos educandos; 

 h) No debate final, coordenado pelo educador da área de Filosofia, as 

diversas respostas dos educandos às questões lançadas por ele sempre deverão 

ser avaliadas de acordo com o grau de radicalidade, profundidade; de sistemati-

cidade, metodicidade/organização e de totalidade, globalidade, enfim, se contri-

buiu ou não com uma análise baseada numa abordagem interdisciplinar e no 

pensamento crítico do problema analisado; 

 i) Sistematização, pelo educador, de todas as respostas relatadas pelos 

educandos, que poderão ser lançadas numa página ou blog e/ou miniblog da rede 

mundial de computadores, de forma a organizar um portfólio pelos próprios 

educandos, com a supervisão do educador, como forma de lhes dar autonomia, 

potencializar suas habilidades de fala, escrita e os seus conhecimentos das tec-

nologias de informação e comunicação (TICs), valorizar os seus trabalhos, suas 

reflexões e sínteses, bem como documentar todo o percurso do processo (itine-

rário) de ensino-aprendizagem destes. 

6 Critérios utilizados na seleção das músicas, poemas, textos, filmes 

e documentários 

 Na seleção dos recursos a serem utilizados, estabelecemos como crité-

rios: 

 a) Teor filosófico, explícito ou implícito, nas letras das músicas, poemas 

e textos, bem como nos filmes e documentários; 

 b) Pensamento crítico dos autores, compositores e diretores, enten-

dendo por isso seus posicionamentos práxicos anti-imperialistas, de combate ao 

subdesenvolvimento e à dependência econômica, política, cultural, social e reli-

giosa no Brasil e na América Latina, bem como a defesa do protagonismo e da 

tomada do poder político pelas classes populares em nosso continente; 

 c) Conteúdo de crítica social, política, econômica, cultural e religiosa 

muito forte em todas essas linguagens utilizadas, para serem trabalhadas em sala 

de aula; 

 d) Capacidade de tais obras de arte sugerirem tomada de posição por 

parte dos educandos frente aos problemas abordados; 

 e) Atualidade das questões apresentadas pelas diversas linguagens ar-

tísticas aos educandos; 

 f) Valor artístico e histórico no contexto da produção nacional, latino-

americana e, excepcionalmente, no contexto da produção internacional, quando 

o problema a ser debatido assim o exigir; 
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 g) Aceitação pelo público adolescente, mas sem a adesão ao gosto mi-

diático meramente comercial determinado pela indústria cultural; 

 h) No que se refere às músicas, a linguagem preferida pelos adolescen-

tes pertence prioritariamente aos gêneros que se convencionou chamar precari-

amente de pop-rock nacional, Música Popular Brasileira (MPB), samba e o 

Ritmo e Poesia [Rhythm And Poetry] (RAP). Não queremos dizer que houve ex-

clusão, a priori, de outros gêneros musicais, muito pelo contrário. Acontece que 

não são majoritários. Apenas serão contemplados na medida em que o debate 

demandar e ou que se encaixarem nos demais critérios acima elencados. 

7 considerações finais 

 A Filosofia tem por especificidade a reflexão teórica aliada à prática que 

a produziu; no entanto, entra em conflito com a sociedade contemporânea que, 

por sua vez, privilegia o que é pragmático, útil e o que é voltado exclusivamente 

aos interesses imediatistas. 

 A opção pela temática da Filosofia Política, dentre as várias possíveis 

oferecidas pela Filosofia, deu-se, primeiramente, em função da relevância que é 

a compreensão das relações de força (coerção), poder e persuasão na sociedade 

atual para propiciar aos educandos uma postura crítica nas relações em que es-

tão inseridos, na medida em que busca romper, assim, com os processos de alie-

nação e estranhamento em que, muitas vezes, estão submetidos e, na sequência, 

fazê-los perceber a ausência do espírito republicano presente na prática política 

vigente, o que faz com que a maioria dos políticos profissionais se aproprie do 

público como se o mesmo fosse privado. 

 O teatro, o cinema, a música e a literatura possuem linguagens que au-

xiliam num primeiro contato entre o educando jovem adolescente com o mundo 

da Filosofia. No entanto, as duas últimas se mostraram mais eficazes e adequa-

das ao processo de mediação da apropriação do estilo da reflexão filosófica pelo 

sujeito-educando. 

 Isto porque a música e a poesia são mais sincrônicas com o tempo da 

aula na escola, uma média de 50 minutos, o que permite que um tema possa ser 

explorado, bem debatido e concluído em uma mesma aula. Já a sétima arte ne-

cessita, em média, de quatro horas aula somente para a exibição do filme, o que 

ocasiona interrupções que podem prejudicar a compreensão global do mesmo, 

da sua linguagem específica, bem como do processo de debate e, consequente-

mente, da compreensão em relação à apropriação dos conceitos trabalhados com 

os educandos. As mesmas observações valem para o uso do teatro na escola, que 

prescinde de vários momentos de preparação da peça ou esquete, como a escrita, 

a definição e a escolha das personagens, bem como a leitura da mesma em grupo, 
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os ensaios com os textos decorados, até culminar com a apresentação final em 

sala ou para a escola como um todo. 

 Ademais, a linguagem musical e poética é muito familiar aos educandos 

jovens nos dias de hoje. Para tanto, bastaria que pensássemos somente no RAP. 

Mas, graças ao intenso desenvolvimento das tecnologias de informação e comu-

nicação (TICs), tais como rádios, CDs, DVDs, podcasts, vídeos, PCs, mobiles em 

geral, com o desenvolvimento da nanotecnologia utilizada nos celulares e a gi-

gantesca popularização do acesso à rede mundial de computadores, através da 

expansão da banda larga e/ou com o aumento do processo de inclusão digital, a 

música veio para ficar de maneira intensa, definitiva e cabal no universo da cul-

tura jovem. Portanto, se a Filosofia, em particular, e a Escola, no geral, souberem 

trabalhá-la em seu proveito, maiores e melhores serão os resultados de aprendi-

zagem alcançados. 

 A linguagem estritamente filosófica não possui as facilidades acima 

mencionadas, pois não lidamos nem com imagens sedutoras e muito menos com 

o encanto das poesias e das melodias. Trabalhamos com uma matéria prima 

“dura”, que são os conceitos abstratos, mesmo quando ligados com a nossa rea-

lidade, os conhecimentos dos diversos contextos históricos onde esses foram 

gestados, bem como com o conhecimento do nosso filósofo interlocutor com 

aquelas ideias produzidas em uma determinada época histórica. Esses pré-re-

quisitos e ou habilidades cognitivas não são facilmente dominados pelo universo 

dos educandos que conseguem acessar o ensino médio atual, tendo em vista a 

precariedade planejada da qualidade do ensino fundamental vigente, devido às 

políticas de promoção automática, um subproduto da demagogia pedagógica, 

tendo por base a pseudo-democratização da educação em curso. 

 Aqui cumpre esclarecer que não há qualquer aceno para uma avaliação 

autoritária, como forma de punição, para a reprovação e a expulsão em massa 

dos alunos das classes populares da escola. Apenas, se buscamos uma escola re-

almente pública, laica, democrática e de qualidade para todos, todas e todes, não 

é com a “empurroterapia” das defasagens trazidas pelos educandos que a alcan-

çaremos, mas com uma escola de tempo integral, composta por bons trabalha-

dores da educação, com laços de identidade com a comunidade local e preocu-

pados com a formação politécnica, plural e cidadã adequada à realidade e ao 

mundo do trabalho em que estão inseridos os nossos educandos. 

 A utilização privilegiada destas duas linguagens, que ora se defende 

como mediadoras para a aproximação da linguagem filosófica, não se dará em 

detrimento das demais linguagens ou artes aqui lembradas e ou esquecidas, 

como a pintura e a escultura, por exemplo. Ao contrário, na medida em que a 

prática pedagógica interdisciplinar as demandar, haverá um uso combinado ou 

compartilhado entre elas. 
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 Entende-se, enfim, que esta proposta metodológica é uma crítica às tra-

dicionais metodologias de ensino ou trabalho da Filosofia no ensino médio da 

rede pública estadual paulista, que se limitam a discutir as várias abordagens do 

conteúdo específico da disciplina de Filosofia, sem, no entanto, preocupar-se em 

buscar o auxílio de outras linguagens como elemento mediador desse processo 

de apropriação do conhecimento filosófico, do saber em si, do saber ser e do sa-

ber fazer, ou, quando muito, utilizam-nas apenas como recursos acessórios para 

dar um verniz de “moderninhas” às mesmas, sem a preocupação de ousar cons-

truir, de sistematizar, de organizar um novo caminho, uma nova porta de en-

trada para tentar furar a dureza, a aridez e o hermetismo de que o conhecimento 

filosófico é revestido e, na maioria das vezes, como ele assim se apresenta aos 

adolescentes do ensino médio. 

 Dentre as metodologias tradicionais, temos a abordagem linear da His-

tória da Filosofia, que começa com os filósofos gregos, uma vez que somos oci-

dentais, até chegarmos aos filósofos contemporâneos, na qual se busca fazer um 

amplo inventário das ideias produzidas pelos pensadores nesse itinerário. Te-

mos, ainda, a abordagem temática, a saber, a Ética, a Estética, a Lógica, o Traba-

lho, a Cultura, a Metafísica, a Epistemologia, a Linguagem, a Política, dentre ou-

tras áreas da Filosofia. Por último, temos aquela abordagem que estuda a 

Filosofia através de textos seletos, consagrados e relevantes daqueles autores 

que foram expoentes da Filosofia de sua época, com o objetivo de colocar o edu-

cando em contato direto com suas produções a fim de que consigam interpretá-

las. 

 Finalmente, é importante chamar a atenção para os riscos que se corre 

dos descaminhos que a proposta, ora apresentada por nós, pode levar, caso não 

seja bem orientada pelo educador da Filosofia que a estará conduzindo, ou caso 

o mesmo não possua um estofo teórico ou até mesmo experiência pedagógica à 

altura da ousadia pedagógica aqui sugerida, uma vez que, ao utilizar-se de uma 

linguagem subsidiária à Filosofia, pode-se cair, por um lado, num reducionismo 

vulgar da disciplina em questão, na diluição dos conceitos essenciais para a Fi-

losofia, bem como na ausência de uma sistematização, o que seria péssimo e ou 

desastroso para autoafirmação desta disciplina no currículo, cujo retorno ao en-

sino médio é muito recente historicamente e, por outro lado, cair na instrumen-

talização empobrecedora da estética musical tão em voga na atualidade devido 

à pressão mercadológica da indústria cultural. 

 Por último, uma reflexão para encerrar e fazer uma provocação teórica. 

O alimento das nossas ideias, do nosso “espírito”, do nosso conhecimento é como 

o alimento do nosso corpo. Se o alimentamos mal, por exemplo, ingerimos muito 

açúcar, tabaco e gorduras, isso com certeza nos causará sérios problemas de 
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“sustentação física” e alguns distúrbios, algumas doenças como diabetes, cânce-

res, pressão alta, dentre tantas outras, tão comuns nos dias de hoje. 

 Assim também o é com nossa “alma”, nossas ideias, que alguns também 

denominam de “cultura”. Se nós a alimentarmos mal com novelas, com esses pro-

gramas televisivos de baixaria, com esse jornalismo sensacionalista e filmes, sé-

ries e outros “enlatados importados”, ela será débil, alienada, reflexa de valores 

estrangeiros, superficial e somente sonhará com coisas pequenas, pobres e me-

díocres, como o consumismo exagerado, o ter tudo a todo custo e as futilidades 

em geral. Ela se contentará, conformar-se-á e aceitará, enfim, a sociedade que 

está posta, que está dada, justificando suas mazelas socioeconômicas historica-

mente ocultas, invertidas e particulares como sendo naturais, a-históricas, uni-

versais e que, portanto, jamais poderão ser desveladas, explicadas através da te-

oria, do bom senso e modificadas por nós, através da práxis, sujeitos históricos 

e protagonistas que somos da nossa história. 

 Ao passo que se alimentarmos nossa alma, nosso espírito com bons li-

vros, bons filmes, boas peças de teatro, com a boa música e as artes em geral, ela 

será vigorosa, pensará grande, buscará a transformação da nossa sociedade me-

díocre, mercantilizada, infeliz, doente, numa sociedade melhor do ponto de vista 

da qualidade, utópica, que busca a constante superação e a transcendência hu-

mana. Portanto, cuidemos todos e todas de nosso espírito, nossas ideias, da 

nossa alma, com “alimentos” de qualidade e, com certeza, construiremos novas 

utopias horizontais, em redes, e não distopias retrógradas, fascistas, desumanas, 

verticais e hierarquizadas. 
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UM EXERCÍCIO PRÁTICO DE COMO SÃO TRABALHADOS OS 

CONTÉUDOS DO PROJETO EM SALA DE AULA (ouvir a música, ler o texto, 

discutir as questões, tempo para as respostas que podem ser individuais ou em 

grupos e o debate) 

EU SÓ PEÇO A DEUS 

[León Gieco, O Melhor de Mercedes Sosa, 2005] 

 

Eu só peço a Deus 

Que a dor não me seja indiferente 

Que a morte não me encontre um dia, 

Solitário sem ter feito o que eu queria. 

 

Eu só peço a Deus 

Que a injustiça não me seja indiferente, 

Pois não posso dar a outra face, 

Se já fui machucado brutalmente. 

 

Eu só peço a Deus 

Que a guerra não me seja indiferente 

É um monstro grande e pisa forte 

Toda pobre inocência desta gente. 

 

Eu só a Deus 

Que a mentira não me seja indiferente 

Se um só traidor tem mais poder que um povo, 

Que este povo não o esqueça facilmente. 

 

Eu só peço a Deus 

Que o futuro não me seja indiferente, 

Sem ter que fugir desenganado 

Prá viver uma cultura diferente. 

 

Solo le pido a Dios 

Que la guerra no me sea indiferente 

Es um monstro grande y pisa fuerte 

Toda la pobre vida de la gente. 
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ODEIO OS INDIFERENTES 

[Antônio Gramsci, 11 de fevereiro de 1917] 

 

Odeio os indiferentes. Creio que viver significa tomar partido. Quem 

verdadeiramente vive, não pode deixar de ser cidadão e partisano. A indiferença 

e a abulia são parasitismo, são canalhice, não vida. Por isso odeio os indiferentes. 

A indiferença é o peso morto da história. A indiferença opera potente-

mente na história. Passivamente, mas opera. É a fatalidade, aquilo com que não 

podemos contar. Distorce programas e arruína os planos melhor concebidos. É 

a matéria bruta desbaratadora da inteligência. O que sucede, o mal que se abate 

sobre todos, acontece porque a massa dos homens abdica de sua vontade, per-

mite a promulgação de leis que só a revolta poderá derrogar; consente o acesso 

o poder de homens que só o amotinamento conseguirá derrubar. A massa ignora 

por despreocupação, e então parece coisa da fatalidade que a todos atropela: 

quem consente receberá o mesmo que quem dissente, o que sabia, sofrerá o 

mesmo que aquele que não sabia, o ativo terá o mesmo prêmio que o indiferente. 

Alguns reclamarão piedosamente, outros blasfemarão obscenamente, mas nin-

guém, ou alguns poucos se perguntarão: se eu tivesse tentado fazer valer minha 

vontade, teria ocorrido o que ocorreu? 

Também por isso eu odeio os indiferentes: porque me molestam suas 

queixas, sua forma de atuar como eternos inocentes. Cobrarei cada um deles: 

como fizeram para cumprir esse papel? Diante da missão que a vida lhes oferece 

diariamente, o que fizeram, e especialmente, o que não fizeram? Sinto-me no di-

reito de ser inexorável e, na obrigação de não desperdiçar minha piedade, espero 

não compartilhar com eles minhas lágrimas. 

Sou partidário, estou vivo, sinto já na consciência dos que estão ao meu 

lado o pulso da atividade da cidade futura que os do meu lado estão construindo. 

Nela, a cadeia social não gravita sobre alguns poucos; nada que está nela acon-

tece por acaso, nem é produto da fatalidade, e sim obra inteligente dos cidadãos. 

Ninguém que está nela fica olhando da janela, passivamente, o sacrifício e a san-

gria dos outros. 

Vivo, sou partidário. Por isso odeio quem não toma partido. Odeio os 

indiferentes. 

Disponível em: https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Poli-

tica/Odeio-os-indiferentes/4/39005 Acesso em 27 ago 2021. 

 

 

 

 

 

https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Odeio-os-indiferentes/4/39005
https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Odeio-os-indiferentes/4/39005
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PROBLEMATIZANDO! 

 

1) – Qual a crítica que a letra desta canção faz à indiferença de um modo 

geral? Por que a invocação de Deus para vencer a indiferença? 

2) – Qual a visão que a letra desta canção apresenta sobre a dor, a injus-

tiça, a guerra, o futuro e a mentira? 

3) – O quê ou qual(is) motivo(s), em sua avaliação, levaria(m) uma pes-

soa e ou um povo a “fugir desenganado, pra viver uma cultura diferente”? 

4) – Por que podemos dizer, até certo ponto, que a letra desta canção é 

utópica? O que você entende por Utopia? Explique. 

5) – Em nossa história temos muitos traidores da Pátria? Você consegue 

enumerar alguns traidores e justificar sua resposta, pois, como nos diz a canção 

“Se um só traidor tem mais poder que um povo, Que este povo não o esqueça 

facilmente.” 

6) – Será que a morte nos encontrará “Solitário[s] sem ter feito o que 

eu[nós] queria[íamos]? Como é isso? Morremos como nascemos, sozinhos? Con-

seguiremos fazer tudo o que planejamos antes do nosso encontro marcado com 

a morte? 

7) – Como a letra da canção dialoga com o pacifismo: “Pois não posso 

dar a outra face, Se já fui machucado brutalmente”? A violência reativa é aceitá-

vel, moral e eticamente falando? 

8) – Estabeleça uma comparação entre a canção do León Gieco e o texto 

do filósofo italiano Antônio Gramsci. 

9) – Quais outras questões que podem ser levantadas para o debate 

através da letra desta música, bem como do texto de Antônio Gramsci? 

10) – Qual a mensagem que você tira da letra desta canção? 
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CURRÍCULO NAS ESCOLAS CIDADÃS E 

INTEGRAIS PARAIBANAS: REFLEXÕES ENTRE A 

TEORIA E A PRÁTICA 

Paulo Célio Ramos Soares1 

Primeiras palavras 

O currículo tem sido debatido desde o início do século XX e desde então 

tem se mantido como foco nas reflexões dos modelos educacionais, sendo, in-

clusive, questionado e reformulado por muitos teóricos. 

Concordo com Freire (2015, p. 24) que “ensinar não é transferir conhe-

cimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”, 

sendo assim idealizo um currículo que transcenda a transmissão de conteúdos, 

mas que faça o aluno refletir de maneira responsável e autônoma sobre as apli-

cações desse conteúdo. 

A escola integral é uma realidade vivenciada por alguns alunos e pro-

fessores do Estado da Paraíba. Esse modelo de educação não é iniciado nesse 

século, na verdade ele é pensado desde o século XX, apoiado por alguns educa-

dores e sustentado por algumas políticas públicas. 

As iniciativas de escola em tempo integral ocorrem no Brasil desde meados do 
século XX. Inicialmente, era um ideal apregoado por alguns educadores e, re-
centemente, vem tornando-se experiências bem sucedidas e práticas consoli-
dadas, amparadas por iniciativas da política pública brasileira. (BASTIANI; 
MACIEL; COLLING, 2017, p. 69)  

Hoje se questiona a escola sobre como ela tem se comportado diante 

das necessidades da sociedade do século XXI, sobre isso Martins, Machado e 

Furlanetto (2016, p. 569) afirmam que: 

Para alguns autores, a escola não prepara os alunos para a realidade e, em fun-
ção disso, é acusada de ser uma instituição que aliena; outros teóricos afirmam 
que a instituição escolar não motiva as novas gerações para os estudos; ainda 

 
1 Graduado em Matemática (pela UFCG) e, licenciado em Filosofia (pelo Centro Universitário Ítalo 
Brasileiro); especialista em Educação para as Relações Étnico-Raciais (pela UFCG); especialista em 
Ensino da Matemática (pela faculdade Cruzeiro do Sul Virtual); especialista em Tópicos Especiais 
em Matemática (pela FAVENI); especialista em Educação, Diversidade e Cidadania pela (FAEL), 
Mestrando em formação docente pela Funiber. Professor do quadro permanente da Paraíba minis-
trando as disciplinas de Matemática, de Orientação de Estudos, de Orientação de TCC para cursos 
técnicos, de disciplinas eletivas e, das disciplinas empreendedoras da base técnica. 
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há aqueles que, embasados por argumentos econômicos, a criticam por falta 
de eficácia, acentuando as responsabilidades que recaem sobre professores e 
diretores. 

O currículo não pode ser visto como um texto simplesmente, ele deve 

conciliar as formalidades necessárias, as atitudes e valores do cotidiano escolar 

e as vivências dos atores da comunidade escolar, segundo Lopes (2011, p. 37) 

“para descrever o currículo é preciso falar do formal, do oculto e do vivido”.  

Falar de currículo para o século XXI é falar de tecnologias, de jovens 

competentes, precisamos repensar no currículo que se adapte as transformações 

da sociedade, sobre a inserção das tecnologias Moreira e Tadeu (2013, p. 42) ob-

servam que: 

As novas tecnologias e a informática ilustram as profundas transformações 
que se estão dando na esfera da produção do conhecimento técnico/adminis-
trativo, transformações que têm implicações tanto para o “conteúdo” do co-
nhecimento quanto para sua forma de transmissão.  

As escolas cidadãs e integrais conhecidas, também, por escola da esco-

lha, no Estado da Paraíba concebem o currículo orientado pela BNCC (Base Na-

cional Comum Curricular), orientadas pelas diretrizes estaduais e objetivando 

o desenvolvimento do protagonismo juvenil, conforme Soares (2020, p. 370): 

As escolas integrais paraibanas constroem seu currículo orientado pelas com-
petências e habilidades propostas pela BNCC, e amparadas pelas diretrizes 
operacionais estaduais, conseguindo assim atingir a meta de desenvolver no 
discente seu protagonismo. 

O currículo das eci’s é construído visando desenvolver o protagonismo 

no alunado e pautado na ideia do projeto de vida do estudante, diante disso 

posso afirmar ser um currículo, teoricamente, voltado para o individual. Barreto 

(2019 a, p. 36) define que: 

Ser protagonista é ser capaz de se colocar como sujeito construtor do seu Pro-
jeto de Vida e de se ver como solução de problemas reais, de não ser indiferente 
a eles, mas de atuar como elemento que contribui para a sua solução. 

Revisitar esse tema é necessário para, conforme Menezes e Santiago 

(2014), compreender o currículo de forma não fragmentada e, sim em seus as-

pectos políticos e pedagógicos; é necessário esclarecer que o currículo retrata os 

valores e concepções culturais da sociedade se materializando no âmbito esco-

lar, no caso das eci’s em todos os ambientes de ensino proporcionados.  

O objetivo desse artigo é refletir o currículo da escola da escolha pon-

derando o que está na teoria com a prática na escola. Para tal intento usei uma 

revisão bibliográfica sobre currículo, sobre educação integral e, sobre o currículo 

existente nas eci’s. 
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Pretendo instigar o debate, tão necessário, sobre os pontos em que essa 

educação precisa progredir, debate baseado nas necessidades da escola no cená-

rio do século XXI. 

Currículo: algumas reflexões 

Existem muitas tradições que definem o currículo considerando seu 

contexto histórico e suas necessidades sociais, Lopes (2011, p.41) afirma que: 

Assim como as tradições que definem o que é currículo, o currículo é, ele 
mesmo, uma prática discursiva. Isso significa que ele é uma prática de poder, 
mas também uma prática de significação, de atribuição de sentidos. 

Compreendendo que o currículo deve ser revisitado e reorganizado 

para atender a demanda social, concordamos com Soares (2020, p. 368) ao afir-

mar que “O currículo deve ser mais do que um itinerário de conteúdos, e sim um 

documento largamente estudado e adaptado para as competências exigidas 

neste século XXI”. 

Neste sentido podemos refletir sobre a necessidade de rever o currículo 

vigente e organizá-lo mediante as exigências sociais, devendo, portanto, ser um 

documento vivo e em constante ponderação.  

Currículo é expressão de conhecimentos, é a reunião de valores sociais 

que pretendemos trabalhar no âmbito escolar e habilidades que desejamos de-

senvolver com os educandos; norteia mais do que os conteúdos a serem minis-

trados. Prado (2000, p. 94) pondera: 

Pode-se dizer que currículos compreendem a expressão dos conhecimentos e 
valores que uma sociedade considera que devem fazer parte do percurso edu-
cativo de suas crianças e jovens. Eles são traduzidos nos objetivos que se de-
seja atingir, nos conteúdos considerados os mais adequados para promovê-
los, nas metodologias adotadas e nas formas de avaliar o trabalho desenvol-
vido. 

A prática educativa é associada ao currículo escolar e que suplanta os 

muros da escola, pois prepara o discente para a vivência em sociedade, apresen-

tando-o os conhecimentos necessários e as experimentações culturais. 

A prática educativa não é apenas uma exigência da vida em sociedade; mas 
também o processo de prover os indivíduos dos conhecimentos e experiências 
culturais que os tornam aptos a atuar no meio social e a transformá-lo em fun-
ção de necessidades econômicas, sociais e políticas da coletividade. (LIBÂ-
NEO, 2013, p. 15) 

Um currículo para ser real para o aluno precisa fazê-lo mudar de com-

portamento, no sentido de torna-lo capaz de reinventar o que lhe foi ensinado: 

Não temo dizer que inexiste validade no ensino de que não resulta um apren-
dizado em que o aprendiz não se tornou capaz de recriar ou de refazer o 



EDUCAR práticas, reflexões e partilhas 

300 

ensinado, em que o ensinado que não foi apreendido não pode ser realmente 
aprendido pelo aprendiz. (FREIRE, 2015, p. 26) 

Devemos entender o currículo em sua profundidade, entendê-lo como 

algo além de um texto inocente e norteador de práticas docentes e escolares. 

Devemos compreendê-lo como visões sociais, políticas e ideológicas. Moreira e 

Tadeu (2013, p.14) define currículo da seguinte maneira: 

O currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão desinteres-
sada do contexto social. O currículo está implicado em relações de poder, o 
currículo transmite visões sociais particulares e interessadas, o currículo pro-
duz identidades individuais e sociais particulares. O currículo não é um ele-
mento transcendente e atemporal – ele tem uma história, vinculada a formas 
específicas e contingentes de organização da sociedade e da educação. 

Salutar compreender que a aprendizagem escolar deve está amarrado 

ao contexto escolar do aluno, pois isto irá facilitar a compreensão dos temas e 

conteúdos trabalhados. Em outras palavras, o conhecimento advindo da apren-

dizagem escolar precisa ter significado para o aluno e, esse é encontrado no con-

texto da comunidade escolar.  

A aprendizagem escolar tem um vínculo direto com o meio social que circuns-
creve não só as condições de vida das crianças, mas também a sua relação com 
a escola e o estudo, sua percepção e compreensão das matérias. A consolidação 
dos conhecimentos depende do significado que eles carregam em relação à ex-
periência social das crianças e jovens na família, no meio social, no trabalho. 
(LIBÂNEO, 2013, p. 94) 

O ensino, por seu turno, está ligado à prática social, é organizado me-

diante as exigências da sociedade vigente, das relações políticas, culturais e so-

ciais, pensado a partir da análise dos embates observados na sociedade, nos con-

flitos de poder e de identidade; o ensino é pensado como a relação entre o aluno 

e a sociedade. Libâneo (2013, p. 96-97) discorre sobre as funções do ensino, con-

forme a seguir: 

O ensino tem três funções inseparáveis: a) Organizar os conteúdos para a sua 
transmissão, de forma que os alunos possam ter uma relação subjetiva com 
eles. [...] b) Ajudar os alunos a conhecerem as suas possibilidades de aprender, 
orientar suas dificuldades, indicar métodos de estudo e atividades que os le-
vem a aprender de forma autônoma e independente. c) Dirigir e controlar a 
atividade docente para os objetivos da aprendizagem. 

A formação dos professores que vão atuar nas escolas cidadãs e inte-

grais paraibanas são mediadas por um material específico organizado pelo ICE 

(Instituto de Corresponsabilidade pela Educação), cujo conceito de currículo eu 

apresento a seguir: 

Longe de ser apenas um rol de componentes curriculares, o currículo funciona 
como um elo entre a teoria educacional e a prática pedagógica. Estabelece a 
relação entre as competências de aprendizagem e as competências de ensino, 
com a finalidade de integrar indivíduo e sociedade. Nessa perspectiva, extra-
pola o espaço da sala de aula, e até mesmo da escola, em busca de ambientes 
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educacionais flexíveis, que contribuam com o processo de ensinar e de apren-
der de todos os educandos e que dessa maneira realize a missão projetada no 
Plano de Ação da escola. (BARRETO, 2019 a, p. 38) 

O currículo das Escolas Cidadãs e Integrais (ECI’s) 

Prado (2000) lembra que a Lei nº 9394, de dezembro de 1996, a conhe-

cida Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional, assegura que o currículo 

das unidades federativas tem uma base comum nacional, para assegurar a for-

mação mínima para todos os cidadãos brasileiros e uma parte diversificada a cri-

térios dos estados e municípios para debate de temas relevantes a cultura local.  

É importante enfatizar que o modelo das escolas integrais nas unidades 

federativas, segundo Bastiani; Maciel; Colling (2017, p. 60) “assumem caracte-

rísticas diversas”; isto significa, que cada Estado da federação possuem uma re-

alidade na forma e financiamento do modelo e de conceber seu currículo. 

Observo, de forma positiva, a influência do pensamento freireano ao 

nortear o currículo das eci’s paraibanas no que tange a autonomia e a escuta do 

projeto de vida do estudante, mesmo que teoricamente por diversas limitações, 

em busca da independência humana em sociedade preservando o cuidado cole-

tivo e cultural da mesma. Afinal, concordo com o seguinte pensamento: 

A concepção freireana de educação, na qual as finalidades, os conteúdos, as 
ações estão articulados para possibilitar a humanização e a libertação dos su-
jeitos contribuiu na orientação das políticas curriculares, construindo um ho-
rizonte de possibilidades para a emancipação humana a serviço da transfor-
mação social. (MENEZES, SANTIAGO, 2014, p. 48) 

O currículo das eci’s é formado pelas disciplinas da Base Nacional Co-

mum Curricular (BNCC) e parte diversificada (como a disciplina de orientação 

de estudo, práticas experimentais e disciplinas eletivas), a parte diversificada é 

desenvolvida de forma interdisciplinar, e para o desenvolvimento dessas disci-

plinas é necessário a integração dos campos dos saberes, a interdisciplinaridade 

não é superficial, em conformidade com Lopes (2011, p. 132): 

Para o desenvolvimento da interdisciplinaridade, há que existir cooperação e 
coordenação entre os campos disciplinares, de maneira a serem incorporados 
resultados das várias especialidades disciplinares, bem como instrumentos, 
técnicas, conceitos. 

O modelo de escola cidadã e integral permite a releitura das práticas 

que ocorrem no espaço escolar, permitindo reflexões sobre como aproximar o 

currículo da realidade vivenciada pelos alunos, através das disciplinas da parte 

diversificada do currículo. 

A escola, neste sentido, torna-se capaz de atender as expectativas do 

alunado, superando as impaciências e respondendo às necessidades observadas 

para este século: 
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A cultura escolar sacralizada em práticas de sala de aula cada vez mais distan-
tes da realidade vivenciada por alunos se vê às voltas com a necessidade de 
responder a questionamentos e inquietações das crianças e jovens que fre-
quentam os bancos escolares e que exigem a (re)organização constante de 
práticas dos profissionais da educação. (MARTINS, MACHADO e FURLA-
NETTO, 2016, p. 571) 

A escola pensada conforme o pensamento freireano e adequando-se às 

necessidades da sociedade precisa, na prática, entusiasmar os alunos não apenas 

propondo o tempo e espaço de estudo, mas também proporcionando momentos 

culturais. Deve também pensar na formação de seus profissionais e compreendê-

los como seres humanos nos aspectos físicos, emocionais e culturais. 

As eci’s têm como característica curricular colocar o aluno como prota-

gonista, desenvolver atitudes e valores que propiciem, nele, ser criativo e curi-

oso, podendo assim recriar o que aprendeu, Freire (2015, p. 26-27) no diz que 

aprender: 

É um processo que pode deflagrar no aprendiz uma curiosidade crescente, que 
pode torna-lo mais e mais criador. O que quero dizer é o seguinte: quanto mais 
criticamente se exerça a capacidade de aprender, tanto mais se constrói e de-
senvolve o que venho chamando “curiosidade epistemológica”, sem a qual não 
alcançamos o conhecimento cabal do objeto. 

O currículo das eci’s é dividido entre as disciplinas que compõem a base 

comum curricular nacional e as disciplinas que compõem a parte curricular di-

versificada (estudo orientado, nivelamento, projeto de vida, eletivas) e em prá-

ticas que desenvolvem protagonismo juvenil como a figura do aluno monitor das 

disciplinas. Passo a discutir, baseado na observação da prática e conversas com 

a comunidade escolar, sobre as disciplinas eletivas e a figura do aluno monitor. 

As disciplinas eletivas têm o objetivo de desenvolver ou aprimorar, no 

aluno, habilidades de maneira mais lúdica e interdisciplinar mostrando a inten-

cionalidade em toda a sua prática. Soares (2020, p. 369-370) apresenta a organi-

zação dessas disciplinas, conforme a seguir: 

As disciplinas eletivas são disciplinas com horários fixados nas segundas fei-
ras, duas horas-aula, que inicia com o chamado feirão das eletivas, onde os 
professores expõem a estrutura e organização da disciplina semestral, o pro-
tagonismo inicia no ato da escolha do aluno com a eletiva que mais se identi-
fica, a partir disso o aluno passa a ser ativo na disciplina, debatendo, questio-
nando, sugerindo e desenvolvendo em vários momentos seu protagonismo e 
escrevendo assim seu projeto de vida. 

O currículo da escola cidadã tem por centro o projeto de vida do aluno, 

sendo assim as disciplinas eletivas são pensadas e concatenadas de posse á aná-

lise do consolidado dos sonhos do alunado; ouvindo também as sugestões deles 

sobre o que eles compreendem como interessante para seu progresso acadêmico 

e cidadão.   



EDUCAR práticas, reflexões e partilhas 

303 

O maior benefício das disciplinas eletivas é proporcionar espaços livres 

de protagonismo, espaços em que o aluno tem a oportunidade de construir ou 

reconstruir seu pensamento, de corrigir as lacunas observadas no processo es-

colar. 

Nas disciplinas eletivas os alunos se sentem livres para errar e observarem o 
motivo do erro, isto é, são convidados a repensarem seus caminhos, além de 
trabalharem em equipe e um auxiliar o outro. Percebemos que eles se tornam 
protagonistas do processo de aprendizagem em que estão inseridos. (SOA-
RES, 2020, p. 369) 

Outra ação do currículo das eci’s que merece destaque por despertar o 

protagonismo juvenil é a figura do aluno monitor, esse auxilia o professor a di-

rimir dúvidas dos demais alunos, um protagonista escolar muito aceito por toda 

a comunidade escolar e que desperta neles os interesses em se dedicar mais para 

poder ser o monitor da disciplina na turma; mostrando inclusive o interesse por 

compreender melhor o conteúdo. Soares (2020, p. 370) reflete: 

O monitor da disciplina é geralmente o aluno cm maior destreza na disciplina, 
indicado pelo docente e aceito, pelos demais alunos da turma. O protagonismo 
se dá quando o monitor cria métodos e modelos para explicar a seus colegas 
de classe o assunto ministrado pelo docente, a busca por aprender com o pro-
fessor e dialogar outras formas de transmitir o conteúdo numa linguagem mais 
acessível ensina não apenas os discentes como também auxilia na reflexão do 
docente, lembrando que o processo de ensino-aprendizagem é um pensar 
constante. 

A centralidade do currículo das eci’s é o Projeto de Vida que se caracte-

riza por ser mais do que uma disciplina e, sim do acompanhamento e suporte 

por meio de ações escolares. Vejamos a figura 1 a seguir para entender essa cen-

tralidade: 

 
Figura 1: Concha do ICE 

 
Fonte: Barreto 2019 b, página 40. 
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Não podemos manter o currículo engessado, acreditar que a transmis-

são de conteúdos seja suficiente para desenvolver as habilidades e competências 

necessárias para o convívio em sociedade no século XXI, o mundo globalizado 

exige muito mais do que o conhecimento tratado de forma informacional; dese-

jamos que o indivíduo seja capaz de transformar esse conhecimento em habili-

dades para sua rotina pessoal e profissional. Prado (2000, p. 95) pondera que: 

Os conteúdos estudados passam a ser os meios com os quais o estudante de-
senvolve capacidades intelectuais, afetivas, motoras, tendo em vista as deman-
das do mundo em que vive. A formação se sobrepõe à informação pura e sim-
ples, modificando o antigo conceito de que educação é somente transmissão 
de conhecimentos. 

Sendo assim o currículo é baseado na BNCC, na parte diversificada e 

nas metodologias de êxito, Barreto (2019a, p. 39) explica que: 

O currículo, articulado por meio da Base Nacional Comum Curricular e sua 
Parte Diversificada, considerando as diretrizes e parâmetros nacionais e lo-
cais, por meio de metodologias, estratégias e as práticas educativas inovadoras 
concebidas pelo ICE, fundamentadas na diversificação e enriquecimento ne-
cessários para apoiar o estudante na elaboração do seu Projeto de Vida: essên-
cia do Modelo e no qual reside toda a centralidade do currículo desenvolvido. 
Para essa diversificação e enriquecimento, são introduzidas inovações em con-
teúdo (o que ensinar enquanto aquilo que tem sentido e valor), método (como 
ensinar) e gestão (condução dos processos de ensino e de aprendizagem tra-
tando do conhecimento a serviço da vida), suas respectivas metodologias de 
êxito - para reorientar a prática pedagógica - e os seus respectivos processos 
educativos, assegurando que a escola possa formar um jovem autônomo, soli-
dário e competente. 

O currículo no século XXI: Contribuições do pensamento freireano 

e as competências 

De acordo com Zabala (2014) o termo competência surge na área em-

presarial, ainda na década de 1970, com o significado de o indivíduo realizar uma 

determinada tarefa de maneira eficiente. O termo ganha espaço também no âm-

bito escolar, em especial na formação profissional. 

O currículo encontra uma dificuldade com relação a desenvolver as 

competências, pois, os conteúdos das disciplinas são conceituais e desligados da 

prática, muitas vezes distantes do contexto do aluno, e essa separação entre a 

teoria e a prática se materializa nas avaliações escolares e nos critérios das ava-

liações externas e de concursos (ZABALA, 2014), nesse sentido observo a neces-

sidade de amadurecer o currículo para aproximá-lo da realidade do aluno. 

Sendo assim, as competências não se desenvolvem num ambiente edu-

cacional tradicional, que considera apenas a transmissão de conteúdos e repro-

dução do mesmo, um ambiente distante da realidade do aluno, cuja avaliação 
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desconsidera o aluno no sentido de sua evolução processual; para Zabala (2014) 

ensinar competências significa interferir em situações reais, é intervir na reali-

dade em que se detecta um problema, pois, pela particularidade procedimental 

das competências é necessário aprender fazendo. 

As eci’s têm essa vantagem de ter como princípio educativo os quatro 

pilares d educação, o que quebra a ideia do currículo tradicional e desenvolve o 

“saber fazer”, este se observa tanto no currículo guiado pela BNCC  como no cur-

rículo diversificado. 

A educação ofertada nas eci’s supera o ensino tradicional que prevê a 

transmissão do conteúdo e sua reprodução para uma visão mais ampla da edu-

cação, o professor passa a ver o aluno como um ser integral e o currículo tem 

uma visão de educação interdimensional que aloca as dimensões do pensamento, 

do sentimento, da corporeidade e da alma. 

É nesse sentido que a escola de tempo integral pode desenvolver atividades 
formativas, considerando o ser humano de forma integral, construindo com 
ele seu percurso educativo para além das atividades tradicionais das escolas 
em tempo regular, que dão conta de um currículo formal de conhecimentos 
postos como imprescindíveis nas diretrizes nacionais. (BASTIANI; MACIEL; 
COLLING, 2017, p. 66) 

A educação é para Paulo Freire (2015) uma prática de liberdade em que 

devemos considerar a autonomia do aprendiz ajudando-o a desenvolver as com-

petências necessárias para a mudança de comportamento, posso dizer que a es-

cola da escolha aproxima-se do pensamento freireano, pois: 

A educação integral pressupõe o desenvolvimento do sujeito em todas as suas 
dimensões, mas como conseguir isso sem, como expõe Freire, aproximar-se 
criticamente da realidade, da realidade de cada um, da realidade do mundo de 
cada um, da palavra de cada um? É com a criticidade que a educação deve 
aproximar-se da realidade, para aprendê-la, para entendê-la, para transformá-
la. (BASTIANI; MACIEL; COLLING, 2017, p. 68) 

Reflexões entre a teoria e a prática 

Entender os movimentos curriculares nas escolas é um debate saudável 

para a comunidade escolar, refletir sobre o que temos na teoria e a prática é vital 

para analisarmos o que temos e atentar sobre o que precisa ser melhorado nesse 

modelo para fazer sentido falar de projeto de vida e protagonismo juvenil, as 

críticas e reflexões que farei nesse tópico tem esse sentido. Tal análise surge de 

observações nessas escolas e de conversas com alunos, professores, funcionários 

e pais de alunos. 

As próprias formações dos professores precisam ser revistas, a forma-

ção inicial e a formação dada àqueles que vão ingressar no modelo das escolas 

cidadãs, que cria lacunas entre a teoria e a prática.  
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A grande diferença entre a formação tradicional e a que se propõe nos novos 
referenciais é que, ao invés de ser organizada como um ele no de disciplinas, a 
formação de professores passe a ser definida a partir do trabalho do professor, 
isto é, das questões que enfrenta efetivamente na sua atuação profissional. 
(PRADO, 2000, p. 97) 

A formação profissional para um mundo globalizado deve considerar o 

uso das diversas tecnologias da comunicação, digitais ou não, adequar a escola 

para acompanhar esse movimento tecnológico só é possível se os profissionais 

tenham formação para tal intento. 

A tecnologia é hoje grande aliada da juventude, a escola perdeu o mo-

nopólio do conhecimento, o acesso às informações está mais facilitado a cada 

dia, a escola pelo que parece não ocupa mais o centro da vivência em sociedade. 

A história da educação explica esse movimento para entendermos o 

presente: 

A peculiaridade do presente [...] é que, se no século XIX a escola ocupou a 
centralidade da vida social, hoje parece não ser mais assim. O progresso tec-
nológico [...] ao mesmo tempo em que facilitou a difusão do conhecimento, 
obscureceu a centralidade da escola, de modo que ela hoje se defronta com a 
crise específica de definir seu papel em um mundo de economia globalizada, 
numa sociedade informatizada e de consumo. (BITTAR, 2009, p. 107) 

Existe a necessidade de repensar o modelo de escola, de adequar-se para 

o século XXI, superar o modelo industrial curricular, tornar a escola um espaço 

real para o aluno. Transformar a escola em espaço cultural, trazer para dentro 

dela as tecnologias, de maneira funcional, vivenciar debates não é uma escolha, 

é cidadania. 

A crise que a escola enfrenta hoje não é de hoje, a história prova isso, 

Bittar (2009, p. 107) afirma que: 

O fato é que hoje, submetida aos valores da sociedade de consumo, da “indús-
tria cultura”, da sociedade do espetáculo, do poder da mídia, a escola contem-
porânea se encontra em crise. Mas, olhando retrospectivamente, será que al-
gum dia em sua longa trajetória, a escola viveu sem passar por crises? Não 
esteve ela oscilando entre posições conservadoras e progressistas desde a Gré-
cia Antiga? Entretanto, precisamos compreender os traços da crise atual. 

O novo século tem como característica o uso das tecnologias da infor-

mação que mudam a forma de agir do aluno e impõe à escola a necessidade de 

repensar o modelo curricular: 

O século XXI vem criando demandas completamente diferentes a gestores, 
professores e funcionários, exigindo urgência na redefinição desse modelo, 
tendo em vista que as novas tecnologias de informação colocam o mundo den-
tro da escola em tempo real, por meio do acesso a informações, fatos e aconte-
cimentos que fazem parte do cotidiano de boa parte de crianças e jovens. 
(MARTINS, MACHADO E FURLANETTO, 2016, p. 571) 

Na teoria o que deve ocorrer nas eci’s é uma educação que ocorre não 

apenas nas salas de aulas, considerando a prática docente em seu sentido mais 
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amplo e articulado a todas as articulações do currículo. Na prática isso nem sem-

pre é possível por limitações estruturais das instituições e falta de apoio aos pro-

fissionais da educação. De maneira teórica podemos citar Barreto (2019 b, p. 39-

40): 

A prática pedagógica na Escola da Escolha não ocorre apenas no nível da sala 
de aula, nessa Escola a sala de aula não é tratada no seu sentido restrito, ou 
seja, os espaços educativos são os diversos ambientes dotados de conteúdos 
educativos onde todos convivem e aprendem. Tendo isso em vista, aqui con-
sideraremos a prática pedagógica no seu sentido amplo, que abrange todos os 
educadores que interagem com os estudantes - a criança, o adolescente e o 
jovem, e que junto a eles promovem todos os processos educativos articulados 
ao currículo. 

O currículo dá vida à prática docente e aos processos de ensino e apren-

dizagem. Por isso, ele precisa ser planejado considerando o contexto em que será 

aplicado, deixar claro os objetivos, as intencionalidades por trás das atividades 

que serão propostas, o processo de avaliação que adotará. Sem perder de vista as 

atitudes e valores que são desenvolvidas ao longo do processo formativo do edu-

cando consolidado pelo currículo oculto. 

Para continuar o debate entre aquilo que acontece teoricamente e o que 

ocorre na prática escolar precisamos compreender as dimensões de ensino e 

aprendizagem. 

A importância do ensino no planejamento curricular é vital para o de-

senvolvimento das ações escolares, escolha de assuntos a serem estudados. Para 

Libâneo (2013, p. 85): 

O ensino tem, portanto, como função principal assegurar o processo de trans-
missão e assimilação dos conteúdos do saber escolar e, através desse processo, 

o desenvolvimento das capacidades cognoscitivas dos alunos. Que são os con-
teúdos do saber escolar? São conhecimentos sistematizados, selecionados das ba-
ses das ciências e dos modos de ação acumulados pela experiência social da 
humanidade e organizados para serem ensinados na escola; são habilidades e 
hábitos, vinculados aos conhecimentos, incluindo métodos e procedimentos 
de aprendizagem e de estudo; são atitudes e convicções, envolvendo modos de 
agir, de sentir e de enfrentar o mundo. 

Ao analisar o conceito de ensino acima, refletimos sobre os conteúdos 

escolares e, podemos constatar que vão além do tradicionalismo, que observam 

as individualidades do contexto, que trabalham valores, atitudes e convicções.  

A aprendizagem escolar, segundo Libâneo (2013, p. 88): 

É, assim, um processo de assimilação de determinados conhecimentos e mo-
dos de ação física e mental, organizados e orientados no processo de ensino. 
Os resultados da aprendizagem se manifestam em modificações na atividade 
externa e interna do sujeito, nas suas relações com o ambiente físico e social.  
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O ambiente escolar e a materialização do currículo 

Nas eci’s se observa a oportunidade de reflexão sobre o ser e seu lugar 

no mundo, o aluno é convidado a pensar no seu projeto de vida de maneira orga-

nizada, de tal forma a tornar seu sonho em história. Paulo Freire já inspirava 

sonhos, sejam eles quais fossem já nos convidava a pensar sobre nossa existência 

e a não possibilidade de viver sem ação e, dizia que: 

Estar no mundo sem fazer história, sem por ela ser feito, sem fazer cultura, 
sem “tratar” sua própria presença no mundo, sem sonhar, sem cantar, sem mu-
sicar, sem pintar sem cuidar da terra, das águas, sem usar as mãos, sem esc ul-
pir, sem filosofar, sem pontos de vista sobre o mundo, sem fazer ciência, ou 
teologia, sem assombro em face do mistério, sem aprender, sem ensinar, sem 
ideias de formação, sem politizar não é possível. (FREIRE, 2015, p. 57) 

Devemos pensar no currículo de forma familiar aos alunos, o que tem 

divergido entre a teoria e a prática, um ponto de divergência é que: 

O currículo escolar tem ficado indiferente às formas pelas quais a “cultura po-
pular” (televisão, música, videogames, revistas) têm constituído uma arte  cen-
tral e importante da vida das crianças e jovens. Apesar do profundo envolvi-
mento implicado nas economias do afeto e do desejo utilizadas pela “cultura 
popular”, o currículo tem ficado solenemente indiferente a esse processo. 
(MOREIRA, TADEU, 2013, p. 41-42) 

No ambiente escolar, desse modelo educacional, o currículo é pensado 

no protagonismo que se materializa na visão de um aluno autônomo, solidário e 

competente. As atividades dentro e fora da sala de aula proporcionam reflexões 

e ações visando tal protagonismo e seu projeto de vida. 

Na escola da escolha incitar o protagonismo juvenil através da autonomia, so-
lidariedade e competência se torna uma atividade corriqueira e constante no 
currículo. Práticas que incentivam os discentes a serem protagonistas e mate-
rializada na construção do seu Projeto de Vida. (SOARES, 2020, p. 369)  

Teoricamente o currículo das eci’s é construído pensando no protago-

nismo juvenil conforme Soares (2020, p. 371) assevera: 

Percebemos que um currículo construído baseado nas competências da 
BNCC, deve ser um currículo voltado às necessidades dos jovens protagonis-
tas, respeitando suas individualidades e considerando suas identidades. O 
modelo de escola integral cumpre o papel fundamental e socializador de for-
mar cidadãos protagonistas de sua história. 

No material de formação dos professores encontramos a seguinte rela-

ção entre protagonismo, aprendizagem e ação escolar: 

Do ponto de vista da dinâmica escolar. Isso significa criar um ambiente soci-
almente solidário para todos. Do ponto de vista da aprendizagem, esses com-
promissos se relacionam diretamente com as aprendizagens dos Quatro Pila-
res da Educação: Aprender a Conhecer, Aprender a Fazer, Aprender a 
Conviver e Aprender a Ser. [...] As aprendizagens não se restringem apenas à 
transmissão de conteúdos, mas implicam na reconstrução de todos os 
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conteúdos pelos educandos de acordo com seus conhecimentos prévios, suas 
capacidades cognitivas, suas experiências e na sua capacidade de aplicar em 
suas vidas o que aprenderam. (BARRETO, 2019a, p. 36) 

Um ponto a ser analisado na prática das eci’s é a figura do tutor, que 

acompanha academicamente o aluno tutorado, dando suporte escolar e muitas 

vezes psicoemocional através da escuta ativa, que nem sempre ocorre entre pro-

fessores e gestores. Observei como os ânimos melhoram dentro das escolas com 

o apoio do tutor ao estudante, realmente é transformador. Ambos se tornam hu-

mildes e apoiadores dos sonhos e torcedor das conquistas, é mútuo o sentimento 

de companheirismo. Entendo que o diálogo: 

Só é possível com humildade, pois, quando existe o sentimento de que cada 
um acredita ser superior o outro, esses não podem tornar-se companheiros de 
“pronúncia do mundo”. O diálogo requer confiança, fé no outro. [...] são con-
dições para a prática do diálogo: escuta, silêncio, crença no outro, respeito. 
Alia-se a essas condições a esperança crítica, mobilizadora do diálogo. (ME-
NEZES, SANTIAGO, 2014, p. 53) 

Com o auxílio do tutor do estudante que pensa meios para que o aluno 

tenha incentivos acadêmicos e sócios emocionais para permanecer confiante em 

seu projeto de vida. É o tutor que faz a ponte entre família e escola, debatendo 

com a família os avanços acadêmicos, sociais e emocionais e culturais que o 

aluno demonstra apresentar, apontando também as fragilidades na formação do 

discente. 

O tutor exerce papel essencial para o desenvolvimento e acompanha-

mento do estudante na educação interdimensional, um dos princípios educati-

vos do modelo. É importante frisar que o tutor é escolhido pelo discente, usando, 

geralmente, critérios de confiabilidade e companheirismo, é uma pessoa que o 

aluno sente seguro para conversar e pedir apoio para seu desenvolvimento esco-

lar, profissional e emocional. 

Na prática observo que muito ainda deve ser feito para que esse prota-

gonismo seja amplamente desenvolvido, em partes por causa da formação ofere-

cida ao professor que vai adentrar no modelo é superficial e também, pois na 

prática docente existe pouco ou nenhum apoio das instancias governamentais; 

desmotivando o trabalho e cansando física e emocionalmente toda a comuni-

dade escolar. 

Noto, na prática, à ampliação do tempo dedicado a educação integral 

em espaço inapropriado, diversas ações conduzidas exclusivamente pelos pro-

fessores, algumas vezes custeadas com recursos próprios. Cavaliere (2014 citado 

por Mól 2017, p. 62) justifica esse fato de maneira histórica e filosófica da se-

guinte forma: 

Nenhuma atividade pode carregar em si o atributo de integração integral,  que 
parece não coincidir, ao nosso ver, com uma ampliação da jornada escolar 
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pouco ou nada embasada ao projeto pedagógico da escola ou atrelada à ideia 
de complementação ou da mera ocupação do tempo.  

Sendo assim, o que está acontecendo no estado paraibano é reflexo do 

que ocorre na sociedade contemporânea, a educação integral tem existido no 

tempo integral devendo ser observado o fator humano, os profissionais cansa-

dos, os alunos exaustos pelas jornadas. Se quisermos desenvolver o protago-

nismo precisamos olhar para o humano além do tempo integral.  

Este fato é explicado por Mól (2017, p. 63) quando afirma que a educa-

ção integral: 

Oferece apenas um regime escolar diferenciado para os alunos mais necessita-
dos, gerando uma dispersão de objetivos. O “coração” da instituição, nesse 
sentido, permanece intocado, podendo levar a um trabalho com identidade 
educacional inespecífica, ao saber das idiossincrasias locais e pessoais, ainda 
que alivie tensões em alguns casos. 

Ainda se faz necessário refletir sobre a forma tradicional de conduzir as 

práticas docentes, observadas nos inúmeros instrumentos burocráticos, na ava-

liação semanal, na exigência dos índices e avaliações externas, na exigência na 

participação de diversas olimpíadas e eventos escolares ou estaduais, exigências 

que desrespeitam os limites dos professores e dos alunos, desrespeitando a in-

dividualidade e o projeto de vida de alguns estudantes em alguns momentos. 

Não se deve continuar com a ideia de que se for o melhor para o coletivo 

obrigar o individual a aderir, esta prática não condiz com a teoria da escola da 

escolha. O aluno precisa se sentir instigado a participar dessas olimpíadas, dos 

eventos e não imposta é uma contradição ao protagonismo curricular. 

Palavras de continuidade 

Posso concluir que currículo é um instrumento norteador da prática es-

colar, um instrumento que revela poder, identidade, cultura, historicidade so-

cial. É a partir das suas ponderações que o corpo docente define os conteúdos a 

serem estudados, os objetivos a serem alcançados e a avaliação adotada. Trata-

se de uma reflexão sociocultural, uma relação entre a sociedade e a micro socie-

dade chamada escola. È norte para o trabalho a ser desenvolvido no ambiente 

escolar, e fora dele, é critério para justificar o cidadão que desejamos na socie-

dade. Currículo é, pois, mais que um documento a ser engavetado, é célula, nú-

cleo e vivo. 

No texto debati sobre currículo, aprendizagem e ensino, apresentando 

a forma de conceber o currículo das eci’s e sua relação entre a teoria e a prática.  

A aprendizagem precisa está associada ao contexto do aluno para fazer 

sentido para o mesmo e o ensino pensado de acordo com as necessidades socio-

econômicas e culturais da sociedade. Sendo assim, o processo de ensino e 
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aprendizagem deve ser planejado considerando a realidade do aluno e, vê-lo 

como um indivíduo histórico, um ser social envolto a movimentos políticos e 

culturais. 

A estrutura curricular das eci’s paraibanas é pensada para desenvolver 

um aluno protagonista, capaz de consolidar seu projeto de vida, apoiado pelo 

seu tutor e, teoricamente, inspirado por espaços educativos e metodologias de 

excelência como as disciplinas eletivas. 

O problema é quando se analisa o que ocorre na prática, ouvindo a co-

munidade escolar, a escola se torna enfadonha pelo excesso de aulas para os alu-

nos, adicionado a grande demanda burocrática para os professores. Esse ponto 

precisa ainda ser mais bem refletido para aperfeiçoamento do modelo no Estado. 

Muito tem se avançado nas escolas cidadãs, muitos debates têm ocor-

rido para que ela se torne um espaço educacional menos teórico e mais prático e 

acredito que esse debate irá amadurecer o modelo. 

Na escola da escolha observo a flexibilidade de desenvolver o currículo 

de forma menos tradicional, o que facilita o desenvolvimento de competências 

nos alunos; tal flexibilidade ocorre tanto no currículo comum nacional quanto 

no currículo diversificado, fortemente apoiado pelo pilar da educação do saber 

fazer, que contempla o caráter procedimental das competências.  

As disciplinas eletivas, o monitor de turma e o tutor do aluno são bons 

princípios para ampliar a discussão do que já está dando certo no ambiente des-

sas escolas, o como o aluno se sente protagonista pela oportunidade de escolher 

e pelo companheirismo que identifica nesses espaços. 

Os pontos que divergem entre a teoria e a prática apresentados no texto 

não tem a intenção de criticar por si só, mas de chamar atenção de todos que 

fazem parte da comunidade escolar para as necessidades de mudanças, muitas 

vezes tendo que ser cobradas das autoridades competentes. 

O debate não se encerra aqui, é um debate que deve permanecer vivo 

nos ambientes escolares e fora deles, tratasse de um debate saudável em busca 

das melhorias dos espaços e das relações pessoais, o objetivo é a educação de 

qualidade, profissionais melhores formados, cidadãos mais seguros e protago-

nistas. 

Acredito, firmemente, que a educação é o bem maior da sociedade e que 

a educação integral deve ser mais do que horários, do que conteúdos excessivos. 

A integralidade da educação consiste na formação de um ser capaz de desenvol-

ver seu projeto de vida sem anular o projeto dos outros. Falo de um indivíduo 

capaz de conviver em paz com os outros, de profissionais competentes, seres 

autônomos sem egoísmo, solidários com a sociedade e o ambiente em que vive. 

A escola integral apenas na teoria apenas adoece a todos os envolvidos 

no processo, demandas burocráticas, currículo que mantêm traços do 
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tradicionalismo, protagonismo em pedaços, são alguns dos fatores que deixam 

as eci’s paraibanas vulneráveis e que se não forem debatidos e corrigidos, aquilo 

que deve ser, tende a fracassar com a educação interdimensional e com a forma-

ção integral. 
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FILMES NO ENSINO DE FILOSOFIA EM 

AFROPERSPECTIVA PARA COMBATER O 

RACISMO EPISTÊMICO NA ESCOLA 

Paulo Roberto da Costa1 

1 Introdução 

A educação das relações étnico-raciais e a História e cultura africana e 

afro-brasileira, representam a ação política e social da população negra brasi-

leira ao longo dos séculos, no combate ao racismo, preconceito e discriminação. 

Resultado das lutas e resistências dos movimentos sociais negros, a Lei n. 

10.639/03, se apresenta como um mecanismo de reflexão e ação para contribuir 

para transformação das relações raciais na sociedade brasileira e no processo 

educacional. Isso nos possibilita pensar numa educação plural silenciada pelo 

racismo presente além dos muros da escola.  

Refletir a educação das relações étnico-raciais por meio da Lei n. 

10.639/03 inicialmente é contar uma história, que ao longo da colonização foi 

negada aos povos historicamente oprimidos, possibilitando aos afro-brasileiros 

e aos indígenas, por meio da Lei 11.645/08, o direito do reconhecimento de si e 

do outro para emancipação humana. Dessa forma, a lei 10.639/03 coloca desafios 

em todas as áreas do conhecimento, e o ensino de filosofia não passa ileso ao 

largo dessa provocação. Pois, a filosofia nos obriga a pensar o nosso modo de 

refletir sobre nós mesmos, sobre o nosso senso comum, sobre aquilo considera-

mos verdade ao longo da nossa vida, dessa forma, o ensino de filosofia nos chama 

atenção para o papel da identidade étnico-racial na realidade social brasileira. 

Filmes, como a COR PÚRPURA (EUA, 1985), FAÇA A COISA 

CERTA (EUA, 1989) e VISTA A MINHA PELE (BRASIL, 2003) entre outros, 

são produções cinematográficas que contribuem para o debate das questões ét-

nico-raciais possibilitando aos componentes curriculares como Filosofia, Soci-

ologia, História, Geografia e linguagens a reflexão sobre temas como relações 

étnico-raciais, violência de gênero, escravidão. 

 
1 Licenciando em Filosofia, no Centro Universitário Internacional – Uninter 
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É diante desse contexto que a riqueza do ensino de filosofia em afro-

perspectiva abre variados leques para compreender a diversidade étnica-racial 

presente na sociedade brasileira, e mais do que compreender, possibilita que os 

grupos étnicos-raciais possam se colocar de maneira assertiva no processo de 

ensino e aprendizagem. Dessa forma, pensar a aplicação da Lei 10.639/03 no en-

sino de filosofia é fundamental para entender que a elaboração do conhecimento 

não obedece a um centro de saber, mas sim, deverá atender diferentes perspec-

tivas polos de saberes. 

Enfim, ao utilizar as produções cinematográficas com temáticas étnica-

raciais como recurso didático no ensino de filosofia em afroperspectiva nos leva 

a entender que essa perspectiva filosófica é uma reunião de estudos africanos e 

de afrodiaspóricas para compreender e aceitar as diferenças como fundamento 

das relações humanas, em outras palavras é a dinamicidade da educação das re-

lações étnico-raciais.    

2 Metodologia 

Minayo (2012), nos diz que a metodologia é relação entre teoria e a prá-

tica, onde usa-se além dos instrumentos técnicos, utiliza também a experiência, 

a capacidade pessoal e a sensibilidade de quem se propõe fazer pesquisa.  

Silva (2011), nos fala na relação entre a teoria e a realidade no processo 

de aprendizagem que se constrói a pesquisa. Nesse sentido, é preciso o processo 

da pesquisa nos leve a considerar novos olhares, novos saberes que reelaboram 

o sentido do conhecimento levando-nos a entender que é um processo calcado 

nas relações cotidianas.  

Corroborando essa ideia, Freire (2007), nos alerta que a pesquisa deve 

estar orientada no ato de estudar, de relacionar entre a teoria e as experiências 

que vão escrevendo e dando forma ao ato de pensar e de pesquisar.  E a partir 

dessa consciência do pesquisar relacionado a vida, que nasce o desejo, as inqui-

etações desse artigo.  

A metodologia utilizada é calcada em primeiro plano, naquelas que bro-

taram no coração e na trajetória de pesquisador e seu ofício de professor: a ob-

servação e o diálogo que são instrumentos importantes na coleta de dados, dre-

nada pela sensibilidade e reflexão sobre o racismo estrutural presente no 

processo educacional e na escola. No segundo plano, não menos importante está 

a fonte bibliográfica. Segundo Gil (2010), a pesquisa bibliográfica se vale de ma-

terial publicado, como jornais, livros, artigos, dissertações e teses.  
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3 O ensino de filosofia na perspectiva da Lei n. 10.639/03 

Pensar a filosofia como capaz de possibilitar ao estudante uma reflexão 

crítica e descolonizadora, nos obriga a refletir sobre os desafios dessa disciplina 

no processo educacional brasileiro. De acordo com Pontes (2017), a filosofia per-

mite ao estudante reflexão sobre a identidade coletiva e a sua própria identidade 

dentro da perspectiva dos povos historicamente discriminados e oprimidos na 

história da sociedade brasileira, em particular o racismo, o preconceito e a dis-

criminação que sofre a população negra. Sendo assim, o ensino de filosofia deve 

contribuir para pensar e estabelecer uma educação antirracista.  

É, neste sentido, que a Lei n. 10.639/03 que obriga o ensino e história e 

cultura africana e afro-brasileira nos estabelecimentos públicos e privados, é 

fruto das reivindicações dos movimentos sociais negros que historicamente de-

manda o espaço cultural e histórico nos currículos educacionais brasileiros 

(DIAS, 2005, p. 59)  

Dentro dessa perspectiva que se apresenta a educação da relações ét-

nico-raciais que ao resgatar o patrimônio cultural, social e filosófico dos povos 

oprimidos e discriminados ao longo da história, também desconstrói preconcei-

tos, visões de mundo e práticas sociais.  

Para confirmar esse argumento temos a concepção de Silva (2011) que 

nos diz que pensar a educação das relações étnico-raciais é construir e recons-

truir valores, formas de agir, pensamentos e vivências de grupos historicamente 

oprimidos e humilhados ao longo da história brasileira; para tanto, é necessário 

ensinar-aprender como foco do processo do conhecimento, trocas e práticas so-

ciais e educativas com as pessoas no contexto da identidade, da cultura para que 

se refaça os jeitos de ser e viver nas relações raciais brasileiras. 

Contudo, no ensino de filosofia, Noguera (2014) nos mostra que ao 

longo da história da filosofia, questões como racismo antinegro, enfim o ensino 

da História Africana e Afro-brasileira ocupa poucos espaços na formação filosó-

fica, pois os debates filosóficos estão relacionados às concepções eurocêntricas. 

Diante dessa constatação, Noguera (2014, p. 19) afirma que “ao ensinar filosofia 

é preciso ensinar e promover relações étnico-raciais equânimes através do es-

tudo de História e Cultura Afro-brasileira e Africana”. 

Enfim, Noguera (2014) nos coloca para pensar que a relação entre o en-

sino de filosofia e a História da Cultura afro-brasileira e africana vai além dos 

cânones filosóficos, estabelece uma visão própria do pensar filosófico afro-bra-

sileiro e africano combatendo o racismo epistêmico presente na academia e no 

modo de aprender e ensinar filosofia.  
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4 A filosofia em afroperspectiva e a descolonização do currículo es-

colar 

Egypt is far older as a civilization of thinkers than Greece. Is predates Greece 
not Only in political terms, but in age. Egyt is thousands of Years old in terms 
of its development of Science, method, theory and philosophy. Only When 
this clearly seen and understood can understand that Africa is the mother of 
all philosophy and that the ancient Nile Valley thinkers contributed to world 
full body of intelectual and creative works long before Thales, Anaximander, 
and Anaximenes of Miletus and Heraclitus of Ephesus, or Isocrates the Ionian 
came study with them in the 6th century BC. (ASANTE, 2000, p. 8)2 

Esta epígrafe do filósofo, professor e cientista estadunidense, demons-

tra o espírito da filosofia em afroperspectiva, que nos provoca para mudar nossos 

olhares, nossas visões, perspectivas de conhecimentos para outros horizontes, 

outras paragens, em outros termos libertar nossa mente do conhecimento euro-

centrado, numa visão etnocêntrica e epistemicida.   

Sendo assim ao Refletir sobre o ensino de filosofia em afroperspectiva, 

percebemos que ao longo da História da filosofia, os debates e reflexões relativas 

às relações étnico-raciais da sociedade brasileira, pouco estão presentes no 

mundo acadêmico filosófico. Os referenciais filosóficos são orientados pelas vi-

sões etnocêntricas balizadas pelo saber eurocentrado. Debatendo essa posição 

hegemônica, Noguera (2014) nos fala que é preciso desconstruir a História da 

Filosofia da forma que nos é colocada, para incluir os conhecimentos construí-

dos de diversos povos, em particular os saberes filosóficos africanos e afrodiás-

poricos.  

Noguera (2014) nos fala que a filosofia em afroperspectiva leva à con-

cepção pluralista – olhares para a diversidade, onde deve prevalecer as diversas 

visões que contribuem para elaborações de trabalhos africanos e da afro diáspora 

para desconstruir o racismo epistêmico, no qual prevalecem os conhecimentos 

eurocêntricos ditos como universalistas. 

No arcabouço da Filosofia em afroperspectiva Noguera (2014), nos diz 

que é preciso levar em conta os saberes filosóficos dos povos ameríndios, asiáti-

cos, da Oceania e dos africanos e dos afro diaspóricos, desfazendo e desconstru-

indo as visões e histórias únicas da filosofia ocidental, na qual invisibiliza e hie-

rarquiza saberes. A filosofia em afroperspectiva nos possibilita reconhecer os 

saberes em diversas dimensões e direções.  

 
2 O Egito é muito mais antigo como uma civilização de pensadores do que a Grécia. É anterior a 
Grécia não só em termos políticos, mas também em idade. Egito tem milhares de anos em termos de 
desenvolvimento da ciência, método, teoria e filosofia. Somente quando isso for visto e compreen-
dido com clareza, pode-se entender que a África é a mãe de toda filosofia e que os antigos pensadores 
do vale do Nilo contribuíram para um corpo mundial de obras intelectuais e criativas muito antes 
de Tales, Anaxímandro, e Anaxímenes de Mileto e Heráclito de Éfeso, ou Isocrátes, o Jônico veio 
estudar com eles no século 6 AC( Asante, 2000). Tradução minha.  
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Dessa forma, a filosofia em afroperspectiva, nos chama atenção para 

construção dos saberes eurocêntricos como processo de dominação geopolítica, 

que ao longo da história coloca o significado de conhecimento a partir da racio-

nalidade ocidental como universal. Essa abordagem filosófica nos mostra que 

esses saberes colonizatórios podem ser colocados em xeque, a partir do argu-

mento que os povos africanos e afro-brasileiros, constroem saberes, produzem 

conhecimentos no diálogo com o mundo a partir de suas experiências em seus 

espaços de vivências e existências (NOGUERA, 2014). 

A filosofia em afroperspectiva é uma das maneiras para se pensar a edu-

cação nas relações étnico-raciais. A Lei n. 10.639/03, como instrumento de edu-

cação antirracista, contrariando a história oficial do negro na sociedade brasi-

leira. A partir desse mecanismo legal é possível, construir uma nova concepção 

do homem negro antes da colonização, no processo de colonização e no longo 

processo de luta e resistência para libertação do povo negro em África e na diás-

pora. 

Ao longo da história os movimentos sociais negros, tem como foco a 

educação para o povo negro e para todos aqueles que sofrem o processo de mar-

ginalização presente na sociedade brasileira.  

Segundo Jesus (1997), o programa de ação do MNU, principalmente no 

que tange à educação, objetiva uma ação política voltada para os interesses da 

população negra e, também, é de todos os outros povos que sofrem o processo 

de opressão. E mais, uma escola que esteja voltada para o processo educacional 

que trabalhe as questões cotidianas, referente a particularidade do negro, assim 

como a sua cultura e formar cidadãos e cidadãs conscientes do seu papel como 

sujeitos dos seus destinos.  

É neste contexto de lutas, resistências e de demandas da população ne-

gra que nasce a Lei n. 10.639/03, que altera a LDBEN n. 9.394/1996, tornando 

obrigatório o ensino da história da África e dos africanos no currículo escolar do 

ensino fundamental e médio. Esta Lei também oficializou o dia 20 de novembro 

como Dia Nacional da Consciência Negra no calendário escolar (DIAS, 2005).  

O ensino de História e cultura africana e afro-brasileiro é como vimos é 

uma demanda histórica dos movimentos sociais negros. Contudo, sabe-se que 

sua implementação demanda uma mudança de postura de gestores, professores, 

enfim de diversos agentes escolares no que tange ao currículo escolar. Refletir 

sobre currículos é pensá-lo diante das contradições da sociedade brasileira que 

vai de encontro ao processo educacional. E mais, repensar o currículo é entendê-

lo nas perspectivas dos diversos sujeitos que estão presentes na escola.  

Segundo Gomes (2012), com a ampliação do direito à educação e a uni-

versalização da educação básica, começam a entrar na escola variados sujeitos 
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sociais, com diversos olhares, trazendo demandas coletivas como o direito de 

disputar o espaço do aprender e ensinar.  

Estes sujeitos até então invisibilizados e silenciados são marginalizados 

em diversos espaços e territórios e a escola é um deles, onde nega-se histórias, 

conhecimentos e saberes ancestrais trazidos ao longo de suas lutas e resistên-

cias. É preciso afirmar e confirmar o ensino de história e cultura africana e afro-

brasileira como descolonizadora do currículo eurocentrado, no processo educa-

cional. Essa visão eurocêntrica de mundo desconsidera a participação do negro 

na formação social, política, cultural e econômica do povo negro brasileiro na 

sociedade brasileira.  

Sendo assim, pensar em dois desafios se faz necessário: o primeiro, a ser 

superado está vinculado à aplicação da Lei n. 10.639/03, apesar de quase duas 

décadas de sua promulgação na sociedade brasileira, a negação do racismo se faz 

presente, concretizado pelo mito da democracia racial, que impede práticas edu-

cativas concretas no combate ao racismo estrutural institucionalizado no es-

paço escolar. O segundo desafio, é relacionado a construção de ações pedagógi-

cas para descolonizar o currículo em prol de uma educação das relações étnico-

raciais, onde pensar o ensino de filosofia em afroperspectiva contribui para com-

bater o racismo epistêmico no processo educacional.  

5 Filmes como recurso didático para o ensino de filosofia para com-

bater o racismo epistêmico na escola 

Pensar a realidade social, econômica e cultural em constante transfor-

mações é também ir em busca de estratégias de ensino e aprendizagem na sala 

de aula. Não é de hoje, que os professores buscam formas de trabalhar com seus 

alunos, lançando mão de mecanismos para formação de todos os envolvidos no 

processo de aprendizagem.  

Diante desse contexto Doimo e Gebran (2015) nos leva a refletir sobre 

o uso de filme como recurso didático no ensino de filosofia. Chamando-nos a 

atenção para uso dessa tecnologia como desafio para contribuir na diversifica-

ção e na diversidade étnica-racial presente na escola. 

O uso de filme como recurso didático no ensino de filosofia na perspec-

tiva da Lei 10.639/03, pode contribuir para a reflexão crítica do aluno em seu 

processo de ensino e aprendizagem, levando-o a relacionar suas experiências, 

vivências e existências a construção do pensar filosófico.  

Filmes nacionais como Cidade de Deus (2002), Quanto vale ou é por 

quilo (2005) e estrangeiros como, Mandela – Luta pela liberdade (Goodbye 

Bafana) (2007), Amistad (1997), contribuem para a reflexão sobre o ensino de 

história e cultura africana e afro-brasileira, colocando em xeque os valores 
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civilizatórios construídos ao longo da história no processo de opressão e margi-

nalização da população negra.  

A desconstrução das experiências, vivências e existências da produção 

históricas dos conhecimentos elaborados pelos povos que se encontram geogra-

ficamente fora da Europa, são confirmados pelo racismo epistêmico. Esta forma 

de hierarquização das relações raciais e de saberes, de acordo Noguera (2014), é 

fruto da geopolítica no processo de construção do conhecimento eurocêntrico. 

Isso quer dizer que a validade de referenciais filosóficos, históricos, científicos e 

culturais oriundos do continente europeu são universais, inferiorizando todos 

os outros centros de saberes. Em outras palavras, o racismo epistêmico é tam-

bém etnocêntrico, pois não considera como válidos os conhecimentos oriundos 

fora do mundo ocidental, ou seja, somente valida o conhecimento cuja origem é 

europeia. Em contrapartida a esse modo de agir e pensar, a filosofia em afropers-

pectiva considera que os conhecimentos são frutos de experiências, vivências e 

existências em diversos polos de saberes em processos dialógicos, ou seja, afirma 

que nós e os/as outros/as com nossas diferentes perspectivas, com nossas rela-

ções de trocas, nos tornamos mais humanos em nossas diferenças.   

Considerações finais 

A filosofia em afroperspectiva nos coloca diante de saberes produzidos 

ao longo da história por africanos e afro-brasileiros através de suas experiências, 

vivências e existências, diante disso, a Lei 10.639/03 abre fronteiras para uma 

educação antirracista, que visa combater o racismo epistêmico promovido pela 

cosmovisão eurocêntrica. 

Ao retomar a fala de Asante (2000), que aconselha e abre as nossas pers-

pectivas é preciso saber desconfiar e questionar sempre. Sabemos que esse é o 

espírito da filosofia, contudo essa percepção pode estar dentro de uma raciona-

lidade, cuja base nega os nossos saberes, os nossos jeitos e experiências de ser e 

estar no mundo. É preciso, resgatar a galinha d’angola, pois ela mantém o equi-

líbrio, o axé e a sabedoria dos ancestrais africanos na afrodiáspora.  
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O DEFICIENTE INTELECTUAL E A 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: UMA 

REFLEXÃO NECESSÁRIA 

Fernanda Soares Gonçalves1 
Peterson da Rosa Costa2 

1. Introdução 

As transformações das práticas sociais nos remetem às políticas de in-

clusão e um novo olhar para a valorização da diversidade humana e o respeito às 

diferenças. Neste enfoque, discutem-se muitos conceitos, dilemas e práticas fo-

calizados nas minorias culturais, raciais, gênero, e em especial, nas pessoas com 

deficiências, com direcionamento para a educação e o trabalho, como direitos 

para o exercício da cidadania. 

As oportunidades de vagas para qualificação profissional das pessoas 

com Deficiência Intelectual ofertadas pela escola de educação profissional espe-

cial e escola de educação profissional regular vêm aumentando para esse seg-

mento da população, em decorrência de vários estímulos, a saber, das leis que 

garantem a todos o direito a essa educação e das políticas públicas. Esse cresci-

mento tem contribuído para educação e inclusão profissional dessas pessoas.  

O paradigma atual sobre a inserção social de pessoas com deficiência 

intelectual aponta o mercado normal de trabalho como veículo fundamental 

neste processo. Contudo, as características desse mercado dificultam a entrada 

e permanência das pessoas com deficiência. A competência do profissional é 

considerada como critério de sucesso para a colocação em mercado de trabalho, 

sendo a formação profissional o passaporte para o desenvolvimento de compe-

tências essenciais para um excelente desempenho.  

 
1 Graduada em Pedagogia – FAE; Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional – FAE; Es-
pecialista em Psicoterapia Cognitivo Comportamental – PUCRS; Acadêmica de Psicologia - UNI-
LASALLE. Supervisora Educacional. E-mail para contato: fer.soaresg@gmail.com  
2Graduado em Filosofia – UNILASALLE; Graduado em Pedagogia – FURG; Especialista em Língua 
de Sinais Brasileira – UNIASSELVI; Especialista em Gestão e Planejamento Escolar – UNILA-
SALLE; Mestre em Educação – UNILASALLE; Doutorando em Educação – UNISINOS; Docente do 
curso de Pedagogia da UNILASALLE. Docente do curso de Pedagogia da ULBRA. Pesquisador do 
Grupo de Estudo e Pesquisa em Inclusão – GEPI/UNISINOS. E-mail para contato: peter-
son.costa@unilasalle.edu.br 
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Assim, a presente pesquisa analisa a inserção profissional dos jovens 

com deficiência intelectual no mercado de trabalho formal, problematizando 

como tem ocorrido a qualificação profissional desses jovens para compreender 

as principais barreiras e entraves encontrados por este grupo para se manter no 

emprego. 

2. Deficiência intelectual 

A construção de uma verdadeira sociedade inclusiva passa pelo cuidado 

com a linguagem. Na linguagem se expressa, voluntariamente ou involuntaria-

mente, o respeito ou a discriminação em relação às pessoas com deficiências 

(SASSAKI, 2003). De acordo com esse autor, não há um único termo correto para 

se referir às pessoas com deficiência que seja válido definitivamente em todos os 

tempos e espaços, pois a cada época são utilizados termos cujo significado seja 

compatível com os valores vigentes em cada sociedade, enquanto esta evolui em 

seu relacionamento com as pessoas com deficiência. 

O conceito de Deficiência Intelectual (DI) é muito amplo, sendo, tam-

bém, considerado de difícil precisão e delimitação. Ao longo do processo histó-

rico, sofreu influências de ordem local, social e cultural (SPROVIERI e ASSUN-

ÇÃO, 2005). Pelo conceito ter sofrido alterações nas últimas décadas, 

abandonou-se a visão centrada no déficit intelectual e no modelo clínico, para 

considerar a interação da pessoa com o ambiente que a cerca (MACHADO e 

MAZZARO, 2008). 

Essas alterações trouxeram avanços na prática pedagógica, favoreceram 

o entendimento, trouxeram novos métodos de atendimento, recursos e serviços 

específicos.  

A DI é um estado de redução notável do funcionamento intelectual, se 

manifestando no período de desenvolvimento e acompanhado de pelo menos 

duas limitações: no funcionamento adaptativo ou na capacidade do indivíduo 

em responder de forma adequada às demandas da sociedade em comunicação, 

habilidades sociais, autonomia, cuidados pessoais, competências domésticas, 

saúde e segurança, utilização dos recursos comunitários, aptidões escolares, tra-

balho e lazer. É característica também da deficiência intelectual  o indivíduo 

apresentar QI - Quociente de Inteligência - abaixo de 70, considerada uma clas-

sificação nova, que possui consideráveis implicações na prestação de serviços 

para pessoas com essa deficiência (VASCONCELOS, 2004).  

O resultado do teste de QI é analisado em consequência dos conteúdos 

que um indivíduo produz em um determinado momento, não diz respeito à fun-

ção cognitiva. Segundo Paulon:  
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O conceito de QI é apontado como o mais adequado ao diagnóstico de defici-
ência mental. Sabemos que o QI é amplamente aceito nos meios acadêmicos 
quanto na prática profissional. No entanto, não se pode continuar confun-
dindo processo de cognição ou inteligência com o QI: o primeiro diz respeito 
às funções cognitivas propriamente ditas; o segundo é um produto das mes-
mas (2007, p.13).  

Este tipo de teste rotula como deficiente intelectual um grande número 

de alunos, ainda que o QI compare o desempenho de um indivíduo poderá servir 

apenas para constatar uma defasagem, e não como parâmetro de classificação. 

O diagnóstico, na maioria dos casos, é baseado no atraso do desenvol-

vimento neuro-psicomotor, na dificuldade no aprendizado, na compreensão de 

normas e ordens, no aprendizado escolar. Existem outros critérios para diagnos-

ticar a DI como: déficits ou prejuízos concomitantes no funcionamento adapta-

tivo atual, diversidades culturais e linguísticas, formas diferenciadas de compor-

tamento e comunicação, limitações nas áreas adaptativas de acordo com as 

exigências de cada meio, idade e necessidade de suportes individualizados, ca-

pacidades específicas sempre coexistem com outras habilidades adaptativas.  

Nas palavras de Cerqueira (2008), as principais características que uma 

criança com DI pode apresentar são:  

Atrasos no desenvolvimento neuro-psicomotor (a criança demora em firmar a 
cabeça, sentar, andar, falar, alternar os pés ao subir uma escada, por exemplo) 
e na linguagem compreensiva (dificuldades para compreender ordens) e ex-
pressiva (atraso para começar a falar, dificuldade de expressar suas idéias, di-
ficuldades em nomear objetos, etc.); Dificuldade no aprendizado (recepção, 
memorização e reação aos estímulos visuais, auditivos e táteis); Dificuldade 
de articular pensamento e ação (planejar planos de trabalho e tarefas, bem 
como colocá-las em prática, etc.); Dificuldade de localização espaço temporal; 
Dificuldade de consciência, imagem e esquema corporal; Necessidade de su-
pervisão em atividades de autocuidado (controle de esfíncteres, higiene cor-
poral...); Aprendizagem lenta, com atraso acentuado no rendimento escolar; 
Comportamento infantilizado para sua faixa etária; Dependência afetiva da 
figura adulta de referência; Dificuldades no registro gráfico das atividades. 
Necessidade de apoio visual para reter imagens mentais (necessidade de ver o 
objeto para lembrar-se dele); Dificuldade para generalizar, transferir e aplicar 
estratégias já aprendidas em situações e problemas diferentes dos atuais, de-
flagrando dificuldade de transpor a aprendizagem; Capacidade de persistir 
um longo período de tempo em atividades repetitivas e de rotina; Baixa auto-
estima, decorrente de como foram tratados em sua vida escolar e familiar (p. 
7). 

Pode-se verificar que esses critérios requerem muitos componentes das 

chamadas habilidades sociais3, consideradas essenciais para os processos de 

ajustamento social de todos os indivíduos (DEL PRETTE e DEL PRETTE, 1999).  

 
3 “O termo habilidades sociais referem-se à existência de diferentes classes de comportamentos so-
ciais no repertório do indivíduo para lidar de maneira adequada com as demandas das situações 
interpessoais”. (DEL PRETTE e DEL PRETTE, 2001, p. 31) 



EDUCAR práticas, reflexões e partilhas 

326 

É de suma importância destacar que há uma série de sinais associados 

para que se diagnostique um indivíduo com DI, por isso não podemos considerar 

um único aspecto como indicativo de qualquer deficiência. 

3. Educação inclusiva: uma sociedade para todos  

No passar dos séculos, o homem adotou variadas formas de lidar com a 

presença de pessoas com deficiências. Esse tratamento possui uma longa histó-

ria, desde as formas extremas de exclusão, como a eliminação física e abandono, 

até as formas atuais em que se luta para por em prática a política de inclusão. 

Essa trajetória se desenvolve para reconhecer com as mesmas qualidades huma-

nas de qualquer pessoa e, com isso, os mesmos direitos de que goza qualquer 

cidadão. 

As sociedades humanas, na sua história de aperfeiçoamento da vida co-

letiva, vêm tornando-se gradualmente inclusivas. Também o atendimento aos 

deficientes e pessoas com incapacidades temporárias ou permanentes vem se 

modificando, desde as formas extremas de exclusão até as que podem ser consi-

deradas inclusivas. (ARANHA, 2004) 

Podemos definir educação inclusiva como um processo que a 

participação de todos os estudantes nos estabelecimentos de ensino regular, 

reestruturando a cultura, a prática e as políticas vivenciadas em todas as escolas, 

fazendo com que respondam à diversidade de alunos.  A educação inclusiva tem 

como principais objetivos o crescimento, a satisfação pessoal e a inserção social 

de todos. 

A Conferência Mundial sobre as necessidades Educativas Especiais, 

Acesso e Qualidade, realizada pela UNESCO, em Salamanca (Espanha), em ju-

nho de 1994, teve como objetivo específico de discussão a atenção educacional 

aos alunos com necessidades especiais. 

Nela, os países signatários, dos quais o Brasil faz parte, declararam: 

- Todas as crianças, de ambos os sexos, têm direito fundamental à educação e 
que elas ser dada a oportunidade de obter e manter um nível aceitável de co-
nhecimentos; 

- Cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de 
aprendizagens que lhes são próprios: 

- Os sistemas educativos devem ser projetados e os programas aplicados de 
modo que tenham em vista toda a gama dessas diferentes e necessidades; 

- As escolas comuns, com essa orientação integradora, representam o meio 
mais eficaz de combater atitudes discriminatórias, de criar comunidades aco-
lhedoras, construir uma sociedade integradora e dar educação para todos. 

A declaração se dirige a todos os governos, incitando-os a: 



EDUCAR práticas, reflexões e partilhas 

327 

- Dar a mais alta prioridade política e orçamentária à melhoria de seus siste-
mas de educativos, para que possam abranger todas as crianças, independen-
temente de suas diferencias individuais; 

- Adotar, com força de lei como política ou o princípios da educação integrada, 
que permita a matrícula de todas as crianças em escolas comuns, amenos que 
haja razões convincentes para o contrário; 

- Criar mecanismos descentralizados e participativos, de planejamento, su-
pervisão e avaliação do ensino de crianças e adultos com necessidades educa-
cionais especiais; 

- Promover e facilitar a participação dos pais, comunidades e organizações de 
pessoas com deficiência, no planejamento e no processo de tomada de deci-
sões, para atender a alunos e alunas com necessidades educacionais especiais;  

- Assegurar que, num contexto de mudança sistemática, os programas de for-
mação do professorado, tanto inicial como contínua, estejam voltadas para 
atender às necessidades educacionais especiais, nas escolas integradoras.  

Assim, a tarefa dos países signatários é de garantir que, até o ano de 

2015, todas as crianças tenham acesso a um ensino primário de boa qualidade, 

gratuito e obrigatório e que terminem seus estudos. 

A inclusão e os direitos de todas as pessoas fazem parte de uma socie-

dade democrática; mesmo com a diversidade existente é entendida como "[...] o 

processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir em seus sistemas 

gerais, pessoas com necessidades especiais" (SASSAKI, 1997, p. 41). 

Ou seja, inclusão significa criar escolas que acolham a todos os alunos, 

independentemente de suas condições pessoais, sociais ou culturais, buscando 

mostrar como as instituições escolares, conjuntamente com a família, preparam 

estes sujeitos para assumirem seus papéis na sociedade. 

Podemos destacar a compreensão de Yus (2002) que: 

O princípio fundamental da educação inclusiva é a valorização da diversidade 
e da comunidade humana. Quando a educação inclusiva é totalmente abra-
çada, nós abandonamos a idéia de que as crianças devem se tornar normais 
para contribuir para o mundo. (p. 34) 

A inclusão depende de mudança de valores sociais e a vivência de um 

novo paradigma, levando em conta as diferenças. Bueno (1999) acrescenta que 

devemos pensar que, para a inclusão se dar realmente, não basta apenas estar 

garantido na legislação, mas requer profundas modificações, gradativas, plane-

jadas e contínuas para garantir uma educação de qualidade. Tarefa esta que 

exige da escola uma reorganização e reestruturação, metodologias e recursos pe-

dagógicos adequados, conscientizar e capacitar os profissionais envolvidos esse 

novo desafio. 

Para Mantoan (2004) a inclusão é uma forma de inovação da escola: 

“[...] a Inclusão não prevê a utilização de métodos e técnicas de ensino 
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específicas para esta ou aquela deficiência. Os alunos aprendem até o limite em 

que conseguem chegar”. (p.17) 

Assim sendo, o primeiro passo para incluir um aluno é aceitar, bus-

cando o desenvolvimento do educando, sem esquecer de respeitar suas limita-

ções, mas sempre procurando integrá-lo. 

Neste aspecto, Carvalho assegura que uma escola é inclusiva somente 

quando: 

Respeita as peculiaridades e/ou potencialidades de cada aluno, organizando o 
trabalho pedagógico centrado na aprendizagem do aluno, onde este é perce-
bido como sujeito do processo e não mais como seu objetivo e o professor 
torna-se mais consciente de seu compromisso político de equalizar oportuni-
dades, na medida em que a igualdade de oportunidade envolve, também, a 
construção do conhecimento, igualmente fundamental na instrumentalização 
da cidadania. (2000, p. 2) 

A maior conquista representada pela inclusão é essa compreensão de 

que, para transformar em realidade o ideal que os deficientes possam estar ple-

namente integrados nas suas respectivas comunidades, com seus direitos iguais 

e totalmente respeitados, não é suficiente a busca pela capacitação deles. 

É preciso tornar a comunidade inteira acessível, desde seus aspectos fí-

sicos até os socioculturais, possibilitando-lhes oportunidade de participação 

como cidadãos. 

Falar em educação inclusiva, portanto, requer uma transformação so-

cial frente à inclusão e à segregação. Evitá-la, supõe modificar as crenças pre-

conceituosas que atravessam os séculos em relação a credo, raça ou necessidades 

especiais, possibilitando a redução da discriminação e dos privilégios, ocasiona-

dos pela rejeição ou negação das diferenças. 

4. Processo ensino-aprendizagem 

O processo de ensino-aprendizagem tem sido historicamente caracte-

rizado de formas diferentes, que vão desde a ênfase no papel do professor como 

transmissor de conhecimento, até as concepções atuais que concebem o pro-

cesso de ensino-aprendizagem com um todo integrado, que destaca o papel do 

educando. 

As reflexões sobre o estado atual do processo ensino-aprendizagem nos 

permite identificar um movimento de ideias de diferentes correntes teóricas so-

bre ensino e aprendizagem. Entre os fatores podemos apontar as contribuições 

da Psicologia atual em relação à aprendizagem, que leva todos a repensar a prá-

tica educativa. A solução para tais problemas está no aprofundamento de como 

os educandos aprendem e como o processo de ensinar pode conduzir à aprendi-

zagem. (COLL; SOLÉ, 1996) 
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Sabemos que o termo “aprendizagem” era antes entendido como aquele 

que fazia referência à “mudança de conduta observável” do indivíduo , decor-

rente de experiências, por meio de processos de condicionamentos e/ou associ-

ações. Hoje, a realidade que se apresenta acerca do que se entende por aprendi-

zagem é a de inclusão, a essa mudança de conduta, também daquele 

conhecimento trazido pelo sujeito. Tal mudança, por sua vez, não é produzida 

apenas por meio de associações, mas com a intervenção de reorganização do co-

nhecimento (SIERRA; CARRETERO, 1996) 

O processo de aprendizagem, no parecer de Pozzo (2002), pode ser 

conceituado, a partir de uma abordagem construtivista, como um processo de 

reestruturação dos conhecimentos e comportamentos adquiridos pelo aprendiz. 

Esse processo se inicia com o nascimento e permanece ativo ao longo da vida do 

sujeito. 

Os estudos em torno do processo de aprendizagem humana possibili-

taram que, na França, em meados do século XX, surgisse a Psicopedagogia. A 

Psicopedagogia é uma área de conhecimento interdisciplinar que se preocupa 

em estudar o processo de aprendizagem em seus diferentes espaços, a partir das 

relações que o sujeito estabelece à sua volta, nas interações com os grupos, ins-

tituições e cultura. 

[...] A psicopedagogia além de dominar a patologia e a etiologia dos problemas 
de aprendizagem, aprofundou conhecimentos que lhe possibilitam uma con-
tribuição efetiva não só relacionada aos problemas de aprendizagem, mas, 
também, na melhoria da qualidade do ensino oferecido nas escolas. [...]. Dessa 
forma contribui para a percepção global do fato educativo e para a compreen-
são satisfatória dos objetivos da educação e da finalidade da escola, possibili-
tando, assim, uma ação transformadora. (SCOZ, 2002, p. 34). 

Quando se leva em consideração as influências do sujeito com os obje-

tos e situações, a escola compreende o processo de aprendizagem dos alunos e 

assume diferentes intensidades e postura para orientar condutas de personali-

dade e de comportamento disciplinar, com menor ou maior grau de estabilidade. 

Neste momento a intervenção psicopedagógica é de suma importância aconte-

cer, pois focaliza o sujeito na sua relação com a aprendizagem. 

Conforme Fernàndez (1991, pág. 48) “a aprendizagem é um processo 

cuja matriz é vincular e lúdica e sua raiz corporal; seu desdobramento criativo 

põe-se em jogo através da articulação inteligência-desejo e do equilíbrio assimi-

lação-acomodação”. Do ponto de vista da autora, não se pode entender um pro-

cesso de aprendizagem a partir do aprendente, sem recorrer ao ensinante. Ao se 

buscar a compreensão do processo de aprendizagem, deve-se considerar tanto o 

ser que aprende como o que ensina, pois a forma de se ensinar pode remeter a 

uma dificuldade de aprendizagem ou vice-versa. A autora enfatiza ainda que os 

problemas de aprendizagem podem ser abordados sob dois aspectos, 
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respondendo as ordens de causa interna e externa à estrutura familiar e indivi-

dual do sujeito.  

No processo de aprendizagem há uma interação permanente do sujeito 

com o meio, expresso inicialmente pela família, em seguida pela escola, ambos 

permeados pela sociedade. 

Weiss (2004, p. 15-16) ressalta que: 

A não aprendizagem na escola é uma das causas do fracasso escolar, e que a 
compreensão desse fracasso deve ser analisada e estudada sob as perspectivas 
da sociedade, da escola e do aluno, considerando-se alguns aspectos ligados a 
essas perspectivas, como os aspectos orgânicos, relacionados à construção bi-
ofisiológica do sujeito que aprende; os aspectos cognitivos, ligados ao desen-
volvimento e funcionamento das estruturas cognoscitivas em seus diferentes 
domínios; os aspectos emocionais, ligados ao desenvolvimento afetivo e sua 
relação com a construção do conhecimento e a expressão deste através da pro-
dução escolar; os aspectos sociais, ligados à perspectiva da sociedade em que 
estão inseridas a família e a escola; e os aspectos pedagógicos com questões 
ligadas à metodologia do ensino, à avaliação, à dosagem de informações, à es-
truturação de turmas, enfim, à organização e funcionamento geral da escola. 

Segundo Piaget (1980), o conhecimento é construído através da ação, 

quando o sujeito estabelece desde o nascimento, uma relação de interação com 

o meio, e é essa relação da criança com o mundo físico e social que promove seu 

desenvolvimento cognitivo. 

Para Vygotsky (2003), o meio social em que o indivíduo está inserido, 

influencia nas suas experiências e aquisição de conceitos a respeito do mundo 

que o cerca. Ele vai desenvolver-se e perceber o mundo à sua volta, de acordo 

com esse aprendizado. O desenvolvimento é visto como um processo e não de-

pende da maturidade, mas dos resultados dos aprendizados construídos ao 

longo da vida dentro do seu grupo cultural. A aprendizagem, segundo o autor, 

inicia antes mesmo da criança frequentar a escola, nas primeiras interações so-

ciais, ainda bebê, quando internaliza significados de objetos de sua vivência, a 

partir do significado atribuído pelo adulto àquela situação. 

Compete ao professor, orientar e ajudar a criança no seu processo de 

aprendizagem e desempenho cognitivo, com metodologia e atividades apropri-

adas, a fim de que avance para novos estágios em processo, de acordo com suas 

possibilidades potenciais. 

É importante que a escola compreenda esse processo e que repense sua 

metodologia, ensinando o que a criança consegue aprender. Segundo Ferreiro 

(1999), “o êxito da aprendizagem depende, então, das condições em que se en-

contre a criança no momento de receber o ensino”, em relação ao momento con-

ceitual em que se situa. 

Em um processo de ensino/aprendizagem, devem-se levar em conta as 

diferentes formas de relacionamento humano. Isto é, deve-se observar, e muitas 
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vezes transformar, a maneira com que o professor trabalha com aluno para o al-

cance dos melhores resultados. 

5. A deficiência intelectual e o processo ensino-aprendizagem 

A escola é a instituição responsável pela abertura da vida particular e 

familiar para o domínio público, a partir da função social reguladora e formativa. 

Por isso, o conhecimento por ela introduzido é revestido em valores éticos, es-

téticos e políticos, com os quais os alunos devam estar identificados. Isto é, a 

escola tem a tarefa de ensinar aos alunos a partilhar o saber, os sentidos diferen-

tes das coisas, as emoções, a discutir, a trocar pontos de vista, pois é, na escola, 

que se desenvolve uma visão crítica, a observação e o reconhecimento do outro 

em todas as suas dimensões. (CARVALHO, 2005). 

Pensar no processo de ensino/aprendizagem faz refletir sobre o cami-

nho necessário para que o aluno com dificuldade se desenvolva. Não é tarefa fácil 

para os profissionais da área de educação compreender a subjetividade de cada 

educando. Portanto, nota-se que é comum a tendência de rotulação dos alunos 

que apresentam deficiência intelectual nas áreas do conhecimento. 

As limitações funcionais cognitivas que o aluno com deficiência inte-

lectual apresenta são resultados dos danos sofridos nas suas estruturas mentais; 

esses alunos necessitam de apoio intencional desde o seu nascimento, o que vai 

influenciar espontaneamente o seu desenvolvimento normal. 

Segundo Mantoan: 

Os prejuízos motores, sensoriais que dificultam as trocas mais elementares 
desses sujeitos com o meio, instalam déficits na forma como agem ao reter as 
informações do real e ao processar os dados extraídos ativa e logicamente. 
(2000, p. 59) 

O professor é capaz de identificar rapidamente o que o aluno não é ca-

paz de fazer. O melhor caminho para se trabalhar, no entanto, é identificar as 

competências e habilidades que a criança tem. Propor atividades paralelas com 

conteúdos mais simples ou diferentes, não caracteriza uma situação de inclusão. 

É preciso redimensionar o conteúdo com relação às formas de exposição, flexi-

bilizar o tempo para a realização das atividades e usar estratégias diversificadas, 

como a ajuda dos colegas de sala - o que também contribui para a integração e 

para a socialização do aluno. 

Para Carvalho (2005), na educação, é grande a variedade de ambientes 

colaborativos voltados ao ensino/aprendizagem, fazendo-se necessário um es-

tudo sobre os grupos sociais que o aluno, com deficiência intelectual, está inse-

rido. Isso inclui um estudo das equipes da instituição escolar, a compreensão 

das funções e as estruturas de cada grupo, para poder utilizar o ambiente da 

maneira mais adequada a suprir seus objetivos, uma vez que cada grupo tem sua 
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característica individual. E assim, para a Secretaria de Educação Especial (BRA-

SIL, 2005), agir de forma a se obterem melhores resultados nos processos de en-

sino/aprendizagem, sem precisar rotular “alunos problemas”, e sim conhecendo 

e respeitando as características do seu processo de aprendizagem. 

Santos e Graminha (2011) afirmam que a criança com deficiência inte-

lectual tem problemas acadêmicos e que estes afetam os sentimentos e os com-

portamentos das crianças. Essas dificuldades podem se expressar de forma in-

ternalizada por meio de ansiedade, depressão, retraimento e sentimento de 

inferioridade, quanto exteriorizada, por meio de comportamentos e atitudes que 

geram conflitos com o ambiente. 

Por isso, os profissionais da instituição de ensino que interagem com os 

alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem, devem avaliar as reais si-

tuações de cada aluno. Primeiramente, devem encaminhá-los para avaliações 

psicopedagógicas. E, posteriormente, se necessário for, encaminhá-los para ou-

tras avaliações interdisciplinares para fechamento de um melhor diagnóstico. 

 Apesar de possuírem as características e os comprometimentos de or-

dens psíquicas ou orgânicas manifestadas no educando com deficiência intelec-

tual, estas não se colocam como impedimento à construção de possibilidades de 

aprendizagem e desenvolvimento no processo de sua vida.  

 É preciso que seja realizado um trabalho qualificado com esses alunos, 

no sentido de atender às especificidades de cada um, favorecendo o seu desen-

volvimento em todas as dimensões da aprendizagem; mas não podemos esquecer 

que as inteligências se manifestam de maneiras e níveis diferentes, sendo assim 

todo trabalho deve ser realizado, respeitando a individualidade de cada aluno.  

Grinberg (1997) considera que o desenvolvimento do indivíduo acon-

tece deste o nascimento até sua morte, o qual ele chama de individuação. Anali-

sando o ser humano a partir deste enfoque, podemos acreditar que nunca se es-

gotarão as possibilidades de um aluno aprender.  

Conforme nos diz Mantoan (2000): 

Existe uma peculiaridade observada nos deficientes, relacionadas com a colo-
cação em prática dos meios de que dispõem para resolver situações-problema. 
É como se tivesse dificuldade de utilizar os seus instrumentos intelectuais 
para enfrentar as perturbações a que estão sujeitos. No entanto, uma vez cons-
truídos, os conhecimentos não são de natureza diferente dos construídos pe-
los não deficientes, o que confirma novamente a identidade estrutural cogni-
tiva observada no desenvolvimento dos deficientes mentais e de pessoas 
normais de menos idade. (p. 59-60) 

Devemos ressaltar que é de suma importância não infantilizar as ações 

pedagógicas para estes alunos e saber especificar as habilidades demonstradas 

pelo educando com relação a várias situações. Desta forma, podemos considerar 
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as suas preferências e trabalhar as suas aversões, respeitando os seus estágios de 

desenvolvimento.  

Archer e Tomasini nos falam da preparação para o trabalho: 

Preparara e qualificar pessoas, com ou sem deficiência, para o trabalho exige 
os profissionais uma postura mais horizontal, onde todos aprendem com to-
dos, acreditando na capacidade de resolver dos outros. A crença nas potenci-
alidades facilitará e permitirá a autodeterminação das pessoas com deficiência 
que estarão exercendo o direito de escolha e de tomar uma decisão com cons-
ciência e participação ativa. (2000, p. 73) 

Para Weiss (2004), na instituição educacional, junto às observações 

dos professores, o psicopedagogo e outros profissionais têm a função de promo-

ver a construção de novas práticas produtoras de melhor aprendizagem, também 

em nível preventivo. 

Na escola, também é importante a mediação do adulto no que diz res-

peito à organização da rotina. Falar para o aluno com deficiência intelectual, 

previamente, o que será necessário para realizar determinada tarefa e quais eta-

pas devem ser seguidas é fundamental. 

6. Educação profissional 

Neste estudo, são destacados alguns fatos históricos importantes que 

contribuíram para a evolução da educação profissional no Brasil.  

O ensino médio no Brasil se constituiu ao longo da história da educação 

brasileira. Com intenções mais voltadas para os interesses políticos do que os 

pedagógicos, fazia uma relação, de acordo com cada época, única entre educação 

e trabalho, tinha assim como finalidade aprofundar os conhecimentos adquiri-

dos no ensino fundamental e preparação básica para o trabalho e cidadania por 

meio da construção da autonomia intelectual e moral.   

Ao longo dos anos, o Ensino Médio brasileiro sofreu nove reformas, 

tendo sempre como característica geral o ensino primário seguido do ensino se-

cundário.  

A reforma Capanema4, em 1941, foi o marco da separação de duas ver-

tentes distintas, de como era tratado ensino profissional e de como seria a partir 

de Capanema o cenário da educação profissional no Brasil.  

 
4 A Reforma Capanema se realizou sobre seis Decretos-Lei que ordenavam o Ensino Primário, Se-
cundário, Industrial, Comercial, Normal e Agrícola. Foi uma reforma elitista, que apresentava dois 
caminhos. Um para as elites, Ensino Primário, Ginásio, Colégio e Curso Superior, e outro para as 
classes populares, Ensino Primário, Ginásio e Curso Profissionalizante.  

 



EDUCAR práticas, reflexões e partilhas 

334 

Em resposta ao crescente desenvolvimento industrial, foi criado pela 

iniciativa privada os sistemas SENAI (1942) e SENAC (1946). Desta forma, as 

demandas de mão de obra qualificada seriam atendidas. 

A Educação Profissional tem sua origem desde os tempos de coloniza-

ção, onde sua primeira formação de trabalhadores foi para os índios e escravos, 

que eram considerados uma categoria de baixo nível social, proporcionando 

aprendizagem de ofícios a esta classe menos favorecida.  

Desde modo a educação profissional foi se configurando no Brasil.  

Na década de 70, do século XX a formação profissional destinava-se so-

mente ao treinamento para produção em série e padronizada, sem que os operá-

rios tivessem alguma autonomia. Já na década de 80, as formas de organização e 

de gestão do mundo do trabalho foram se modificando, novamente a mudança 

no cenário econômico e produtivo do país obrigava a formação profissional a se 

adequar às novas demandas, como requerer uma base de educação geral dos tra-

balhadores. Então, as empresas começaram a exigir trabalhadores cada vez mais 

qualificados e desta forma as características da educação profissional foram se 

alterando, deixando de ter somente um caráter assistencialista e passando a exi-

gir, além do domínio operacional do assunto, a compreensão por intero do pro-

cesso produtivo e tecnológico. 

Segundo Oliveira (2007): 

A educação profissional, destinada às camadas menos favorecidas, foi quase 
sempre marginalizada e estigmatizada, assumindo tanto um caráter assisten-
cialista e de preparação para um ofício, quanto um cunho pragmático, de aten-
dimento aos interesses do setor produtivo. (p.168) 

Assim, conforme a Lei de Diretrizes e Bases do Governo Militar de 1971, 

o objetivo geral do ensino de 1º e 2º graus passou a ser “proporcionar ao edu-

cando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como 

elemento de autorrealização, qualificação para o trabalho e preparo para o exer-

cício consciente da cidadania” (art. 1º) e a Educação Profissional a integrar o 

currículo de 1º e 2º graus, na parte de forma especial. Tendo como objetivo no 1º 

grau sondar as aptidões e iniciação para o trabalho e no 2º grau habilitação pro-

fissional, em “consonância com as necessidades do mercado de trabalho local ou 

regional, à vista de levantamentos periodicamente renovados” (art. 5º).  

Contendo a qualificação para o trabalho como objetivo geral para o 1º e 

2º graus, o Parecer 45/72 definiu numa primeira listagem 52 habilitações plenas 

(nível técnico) e 78 habilitações parciais (nível auxiliar), totalizando 130 cursos, 

sendo na sua maioria voltados para o setor secundário de transformação de ma-

téria prima. O Parecer reafirma que o desenvolvimento individual, a formação 

profissional e o exercício da cidadania estão integrados ao mesmo processo de 

educação. 
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Na época, o Coordenador Regional do Ministério da Educação e Cul-

tura (MEC, 1979), Agnelo Correia Viana, através de um documento oficial ma-

nifestou: 

Já se pode ter uma ideia de que a relevante missão do ensino de 2º grau é a de 
abrir oportunidades educativas para uma grande parte dos adolescentes, fa-
zendo a habilitação profissional não um apêndice coercitivo e artificial nos 
currículos de estudos gerais, mas uma real preparação para as atividades do 
trabalho destinadas aqueles que o desejam, dela necessitam de imediato e com 
ela pretendem realizar suas aptidões em qualquer época. (BRASIL, p.14) 

Desta forma a educação profissional não se estabelece mais com a ca-

racterística de educação assistencialista de ajustamento das demandas do mer-

cado de trabalho, característica essa carregada desde os primeiros tempos, mas 

que todo cidadão tenha acesso a formação profissional cientifica e tecnológica. 

A nova maneira de abordar a educação profissional exige um ensino não 

apenas centrado na preparação para execução de um determinado conjunto de 

tarefas, mas sim de uma compreensão global do processo produtivo, que con-

temple o saber tecnológico, a valorização da cultura do trabalho e a mobilização 

dos valores necessários à tomada de decisões.  

É com esse enfoque que os ambientes de Educação Profissional buscam 

profissionais e educadores que compreendam e contribuam para a efetivação 

desta nova necessidade, qualificação de profissionais com qualidade e não por 

quantidade.  

7. A qualificação profissional para pessoas com deficiência intelec-

tual 

Os projetos de formação profissional como princípio educativo, volta-

dos para a educação da pessoa com deficiência, devem evidenciar à sociedade 

que o trabalho produtivo possibilitará a esses sujeitos sua objetivação como ser 

social, pois é por meio dessa ação − o trabalho − que o ser humano cria riqueza 

e produz valor. A inserção profissional de pessoas com deficiência intelectual 

permite a construção do seu projeto de vida, a afirmação da sua cidadania e exer-

cício do estatuto de cidadão. 

Existe muita discussão no âmbito da educação profissional e da educa-

ção especial sobre a formação para o trabalho e o emprego das pessoas com De-

ficiência IntelectuaI, tendo como base a vertente de que as atividades laborais 

constituem-se em excelente via de inclusão social para esses cidadãos. 

As pessoas com deficiência têm garantido seus direitos através da 

Constituição da República Federativa do Brasil (1988), em seus Artigos 6° e 7°, 

o qual assegura a pessoa com deficiências ao trabalho, para a melhoria de sua 



EDUCAR práticas, reflexões e partilhas 

336 

condição social e proíbe qualquer discriminação no tocante a salários e critérios 

de admissão do trabalhador. 

A Lei n° 7.853/89 estabeleceu normas gerais que asseguram o apoio go-

vernamental à formação profissional e à orientação e a garantia de acesso aos 

cursos voltados à formação profissional. Assegura, também, o empenho do poder 

público em promover o surgimento e a manutenção de empregos, inclusive de 

tempo parcial, destinados às pessoas com necessidades especiais, quando estas 

não tiverem acesso aos empregos comuns. 

Frente às leis de amparo às pessoas com deficiência, vivenciamos uma 

realidade muito longe do ideal, em que essas pessoas ainda não alcançaram o 

exercício do pleno direito à educação e ao trabalho.  

Segundo Sassaki (2003, p. 97), “... dos dez milhões de brasileiros com 

deficiências em idade de trabalhar, apenas 2% estão inseridos no mercado for-

mal de trabalho. Destes, 20% ocupam empregos precários, não qualificados, com 

baixos salários e sem proteção legal”. 

Num contexto cada vez mais competitivo e discriminatório, o acesso ao 

mercado de trabalho de pessoas em situação de fragilidade, nomeadamente, as 

pessoas com deficiência intelectual, torna-se bastante restrito e com inúmeros 

obstáculos. De acordo com estudo sobre emprego e inserção social de pessoas 

com deficiência, realizado por Martins (2001), a participação das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho é inferior ao peso do seu valor numérico na 

população. 

Quando empregadas, o estatuto profissional é referido como “clara-

mente” inferior, apresentando níveis de formação profissional menos elevados 

(MARTINS, 2001, p. 52). As pessoas com deficiência são as mais expostas a em-

pregos temporários e com menos perspectivas de desenvolvimento futuros. 

Neste contexto, a educação profissional deverá proporcionar às pessoas 

o desenvolvimento de competências e habilidades para permitam um aprendi-

zado contínuo e adaptado às necessidades e limitações dos sujeitos, domínio de 

novas tecnologias como o uso da informática, da comunicação virtual, como es-

tratégias para o desenvolvimento de ações necessárias ao mundo do trabalho. 

Precisa-se proceder a reflexões constantes sobre o trabalho que deve ser 

desenvolvido com as pessoas com deficiência, pois a presença de limites é uma 

constante na vida de todos os seres humanos, relacionados especificamente a 

uma graduação ou diversificação dos mesmos. 

 A compreensão de que o limite existe em relação a todos deve ocorrer a 

fim de que os limites maiores, em termos intelectuais, possam ser melhor aceitos 

na sociedade competitiva e, principalmente, em relação ao mundo do trabalho, 

uma vez que este representa a autorrealização do ser humano. 
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Mantoan, a respeito da pessoa com Deficiência Intelectual, enfatiza 

que: 

[...] hoje, nenhum modelo educativo pode ignorar as características do funci-
onamento das pessoas que apresentam incapacidades intelectuais, sem consi-
derar a interação destas com o meio [...] É comum verificar que a educação das 
pessoas com deficiência mental não procura adaptar o objeto de aprendiza-
gem às características do funcionamento mental que são próprias desses alu-
nos. Eles devem corresponder, como as pessoas normais de sua idade, às ex-
pectativas da escola, ou seja, de um meio cognitivo que não está previsto para 
eles e, muitas vezes, nem mesmo para seus pares, sem deficiência. Esta situa-
ção redunda, então, em fracasso escolar e traz conseqüências sobre a imagem 
social e a auto-estima dos educandos em geral e, principalmente, para os que 
apresentam déficits intelectuais. (MANTOAN, 2000, p. 41-42). 

A educação profissional para pessoas com Deficiência Intelectual obje-

tiva a inclusão produtiva e cidadã desses indivíduos na vida em sociedade, de-

vendo-se efetivar, 

[...] por meio de adequações e apoios em relação aos programas de educação  
profissional e preparação para o trabalho, de forma que seja viabilizado o 
acesso das pessoas com necessidades educacionais especiais aos cursos de ní-
vel básico, técnico e tecnológico, bem como a transição para o mercado de tra-
balho (BRASIL, 2001, p. 60). 

A capacitação profissional precisa ter estreita relação com as necessi-

dades dos empregadores, e estes deverão investir na estrutura física, nos instru-

mentos, na formação dos trabalhadores para a inclusão social, isto é, nas mudan-

ças atitudinais discriminatórias.  

Para Silva e Palhano (2001), a capacitação profissional deve oferecer à 

pessoa com deficiência a possibilidade de mediar suas relações com o mundo, a 

fim de que ela busque mais autonomia. Para isso, a instituição que capacita deve 

romper com práticas assistencialistas, recreativas e protetoras, que limitam o 

trabalho. 

É preciso compreender que a pessoa com deficiência possui capacida-

des e também especificidades que não devem ser ignoradas. Suas limitações e 

possibilidades lhes são próprias, assim como são próprias as limitações e possi-

bilidades de cada sujeito social, pois a presença de limites é uma constante na 

vida de todos os seres humanos (Silva & Palhano, 2001). 

Portanto, as empresas devem absorver em seus quadros as demandas e 

necessidades de todos os segmentos sociais, pois incentivar a diversidade é pro-

mover a igualdade de classes, para que todos possam desenvolver seus poten-

ciais. 
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8. Considerações finais 

Entende-se, portanto, que se devam criar mecanismos reais de inclusão 

das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, pois é por meio do trabalho 

que o homem é capaz de incorporar em si o próprio mundo, produzindo a sua 

plena humanização. 

Se a formação profissional for efetivada levando-se em conta o contexto 

social e histórico da humanidade, rompendo-se com práticas assistencialistas e 

filantrópicas que limitam o trabalho à reprodução artesanal e manual, poderá 

oferecer à pessoa com deficiência intelectual a possibilidade de mediar suas re-

lações no e com o mundo, constituindo-se o trabalho em uma via de inclusão 

social e criando-se possibilidades concretas para a sua própria humanização e 

sua cidadania. 

Contudo, num contexto cada vez mais competitivo e discriminatório, o 

acesso ao mercado de trabalho de pessoas em situação de fragilidade, nomeada-

mente, as pessoas com deficiência intelectual, torna-se bastante restrito e com 

inúmeros obstáculos. 

Neste contexto, a educação profissional deverá proporcionar às pessoas 

o desenvolvimento de competências e habilidades para permitam um aprendi-

zado contínuo e adaptado às necessidades e limitações dos sujeitos, domínio de 

novas tecnologias como o uso da informática, da comunicação virtual, como es-

tratégias para o desenvolvimento de ações necessárias ao mundo do trabalho. 
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AUTISMO, FAMÍLIA E ESCOLA: DESAFIOS E 

POSSIBILIDADES DO PROCESSO DE INCLUSÃO  
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Introdução  

A educação por si só já é o foco de muitos estudos que envolvem a sua 

disponibilidade, qualidade, dificuldades entre outras inúmeras demandas que 

partem de alunos e profissionais da educação. Entre tais discussões, a inclusão 

da criança autista é o foco deste estudo e tema de relevante importância, visto 

que o autismo se caracteriza pela ausência do sujeito, isto é, geralmente a criança 

autista opta por isolar-se e deste modo acaba por serem formados verdadeiros 

muros entre elas e a sociedade.   

Deste modo, é imperativo que pais e educadores, unam esforços para 

propiciar não apenas estruturas adequadas no âmbito físico, mas também no 

âmbito emocional e cognitivo. Este é sem dúvida a principal causa de práticas 

ainda muito tímidas, visto que existe a necessidade de um trabalho diferenciado, 

que demanda qualificação, principalmente por parte dos profissionais da educa-

ção envolvidos em um processo inclusivo.   

Estudos mostram que muitas vezes o que se encontra é a tentativa de 

reproduzir as mesmas práticas com as crianças que já chegam a sala de aula com 

dificuldades de comunicação, como alguns estudos tem apresentado. (CABRAL; 

MARIN, 2017; CAMARGO; BOSA, 2009; LEMOS; SALOMÃO, 2014)  

É preciso, portanto, melhor divulgar os saberes necessários para o tra-

balho com a criança autista, para que esta possa receber, tanto quanto possível, 

uma educação de qualidade e que a possibilite mitigar as grandes distâncias es-

tabelecidas entre ela e a sociedade a sua volta. Conhecer as questões pertinentes 

ao autismo auxilia no processo educativo, visto que concede ao educador 

 
1 Licenciada em pedagogia pela faculdade Metodista. Pós-graduando em Educação Especial inclu-
siva. Já atua como professora em um projeto social. 
2 Trabalha na educação desde 2013 licenciada em Pedagogia, pós graduada em Direito Educacional, 
Estudante de Direito pela UniAncheita 



EDUCAR práticas, reflexões e partilhas 

342 

aprimorar os recursos de que dispõe para não apenas contribuir no aprendizado 

mas também contribuir para a inclusão da criança na turma e também o oposto, 

visto que quando uma turma de crianças compreende também a criança autista, 

procura alterar seu comportamento com relação a ela. Com o auxílio do profes-

sor, estas mudanças podem ser melhor aproveitadas, mas para tanto, o educador 

precisa estar consciente das peculiaridades do autismo.  

A falta de qualidade educacional, no que tange ao trabalho desenvol-

vido com crianças autistas, tem sido expressas em diversos estudos publicados 

no Brasil. (CABRAL; MARIN, 2017; CAMARGO; BOSA, 2009; LEMOS; SALO-

MÃO, 2014) Apesar de algumas práticas e esforços terem gerado bons resulta-

dos, ainda é necessário melhor apresentar as “necessidades especiais” do autista 

para educadores, a fim de lhes prover conhecimentos que facilitem a compreen-

são mais adequada desta condição, bem como promova o planejamento de prá-

ticas pedagógicas diferenciadas, para auxiliar o dia a dia escolar destas crianças.   

Na medida em que o profissional da educação é um facilitador do acesso 

ao conhecimento feito pelo aluno, é preciso que ele compreenda melhor não ape-

nas as capacidades intelectuais, mas também as limitações e delimitações que 

uma condição tão singular como a da criança autista apresenta.   

No entanto, estudos apontam que, mesmo com o incentivo do governo, há 
muitas dificuldades para a efetivação da inclusão escolar.[...] Tais dificuldades 
refletem a necessidade de formação qualificada e de apoio técnico no trabalho 
com os alunos, no entendimento do professor sobre a inclusão, devido às mu-
danças no cotidiano do seu trabalho, e, principalmente, no processo de ensino, 
que ainda está associado ao formato tradicional (ensinar-aprender), vinculado 
às premissas de ajuste ou correção do indivíduo, modelo que não viabiliza o 
processo de inclusão. (CABRAL; MARIN, 2017, pg. 3)  

Deste modo, faz-se importante conhecer melhor o que a literatura apre-

senta sobre o assunto e também ampliar a divulgação destes saberes, já que a 

ciência existe justamente para auxiliar na melhoria das condições de vida, e em 

especial para este estudo, as condições nas quais se estabelecem o processo de 

ensino e aprendizagem, quando este necessita visivelmente de melhor preparo 

para atender demandas que vem sendo incorporadas ao dia a dia das escolas.   

É muito importante reconhecer também a maneira como o deficiente é 

visto na sociedade e o quanto esta visão impacta sobre as relações estabelecidas 

com eles e para eles. Em um estudo recente, Petean, Cavalcante e Manzini (2016) 

abordam esta temática no intuito de compreender tais relações entre a sociedade 

e o deficiente:  

Vários artigos baseiam-se numa visão crítica dos conceitos de deficiência, en-
fatizando o modelo social e apontando as tendências biomédicas que reduzem 
os sujeitos aos déficits. Disso advém um modo holístico e contextualizado de 
ver e perceber a pessoa com deficiência, favorecendo a busca de relações me-
nos excludentes. Uma mudança no modo de olhar a deficiência gera diferentes 
visões sobre suas possibilidades, trazendo novos parâmetros de interpretação 
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de seu potencial. No entanto, em que pese o avanço conceitual, muitas vezes, 
essa visão não encontra apoio nas práticas que instituem a segregação e sub-
linham os limites. O esporte, ao contrário, é um dos campos em que a pessoa 
com deficiência alcança bons resultados, sendo uma das melhores estratégias 
para vencer barreiras e amadurecer. (PETEAN, CAVALCANTE, MANZINI, 
pg. 2986, 2016)  

O esporte pode ser considerado como uma prática que conseguiu in-

cluir o deficiente, na medida em que cria condições e modalidades para que de 

fato se dê sua participação social. Ao se divulgar pela mídia, em seus vários meios 

de divulgação, a sociedade passa então a perceber o deficiente como integrante 

do convívio social, já que está também, no quesito do esporte pelo exemplo ci-

tado no artigo, participando ativamente.   

Como objetivo geral este estudo pretende compreender melhor a situa-

ção da inclusão no Brasil e para tanto será necessário conhecer algumas práticas 

adotadas por profissionais especializados, refletir a respeito das ações e divulgar 

as práticas que tem apresentado bons resultados.  

Para este estudo foi utilizado os trabalhos de profissionais com forma-

ção em Psicologia e Educação. Em especial, os estudos de Cabral e Marin (2017), 

Camargo e Bosa (2009), Lemos, Salomão e Agripino-Ramos (2014) e Wuo 

(2019).  

Para a realização deste trabalho, utilizou-se como metodologia uma re-

visão da literatura de caráter exploratório, com trabalhos de profissionais com 

comprovada experiência na área da inclusão, com artigos científicos publicados 

na plataforma Scielo, no período compreendido entre 2009 a 2019, tendo como 

palavras-chave a “inclusão” e “autismo”.  

Com o término do trabalho, espera-se compreender melhor o estado em 

que se encontra a inclusão de crianças autistas no contexto escolar no Brasil, 

não com o intuito de tecer críticas às dificuldades, nem esgotar a literatura a 

respeito do tema, mas sim constituir mais um instrumento de conhecimentos 

para divulgar informações relevantes do tema que possam ser úteis a profissio-

nais da educação e demais pessoas interessadas em contribuir com a melhoria 

da qualidade de educação para todos, e incluem-se também as crianças autistas.  

O autismo  

Segundo estudo de Camargo e Bosa (2009), o autismo possui como ca-

racterística marcante o desenvolvimento diferente na interação social e comu-

nicação, como também uma pequena gama de interesses e atividades, que vão 

ficando cada vez mais aparentes, na medida em que a criança se desenvolve, com 

a idade.  

Tendo essas características sido conhecidas, é preciso que se tomem al-

gumas atitudes frente a essas crianças que precisam de atendimento 



EDUCAR práticas, reflexões e partilhas 

344 

especializado e não podem simplesmente receber, da mesma forma, os conteú-

dos escolares ou mesmo a relação com pais e familiares necessita ser compreen-

dida por meio destes para que se possa então oferecer a criança, as melhores 

possibilidades de desenvolvimento.  

No Brasil, o governo criou políticas e diretrizes que proporcionaram as con-
dições de acesso aos espaços e aos recursos pedagógicos necessários à inclu-
são. Além disso, viabilizavam ferramentas que apoiam os profissionais na atu-
ação e na compreensão da inclusão escolar, bem como no processo de 
organização da aprendizagem com vistas à valorização das diferenças, de 
forma a atender às necessidades educacionais dos alunos. (CABRAL, MARIN, 
pg. 3, 2017)  

Mesmo com tais incentivos por parte do governo, diversos estudos 

apontam ainda a insuficiência, seja de recursos ou mesmo de pessoal qualificado, 

para atender as demandas e especificidades que o autista ou mesmo pessoas com 

outras deficiências possuem. (CABRAL, MARIN, 2017; CAMARGO, BOSA, 

2009; WUO, 2019;)  

Muitos estudos são realizados sob a temática da inclusão, no entanto, 

a respeito específico do espectro autista, recorremos ao interessante trabalho de 

Cabral e Marin (2017) ao levantar muitas publicações acerca da temática e de-

senvolver algumas considerações a respeito.  

A inclusão escolar é um movimento que ocorre mundialmente e se fortaleceu 
internacional e nacionalmente nos anos 90, a partir de leis e diretrizes gover-
namentais, tendo tido maior divulgação nas últimas décadas. No entanto, a 
inclusão escolar de crianças com transtorno do espectro autista ainda se cons-
titui como um desafio para os profissionais da saúde e da educação. Nesse sen-
tido, buscou-se mapear o que vem sido estudado sobre a temática por meio de 
uma revisão sistemática da literatura nacional e internacional, identificando-
se publicações em periódicos científicos indexados sobre a inclusão escolar de 
crianças com transtorno do espectro autista, com atenção para o período e o 
periódico, os temas investigados e as escolhas metodológicas. (CABRAL, MA-
RIN, pg. 17, 2017)  

Tendo sido apresentadas as conclusões do estudo, percebe-se não ape-

nas que trata-se de um tema de alta complexidade mas também existe uma ne-

cessidade de que se conheça características da deficiência na qual se tem contato 

direto. Neste ponto, cabe ao educador o cuidado de ater-se as especificidades da 

deficiência da criança sob sua responsabilidade para então poder prover-lhe, 

tanto quanto possível, ações e atividades que possam facilitar a estadia dela em 

sala de aula.  

Não espera-se do educador que torne-se um especialista, mas sim que 

possa adquirir saberes suficientes para a realização de seu trabalho. Em muitos 

cursos de graduação, com o objetivo de conceder a licenciatura, nas suas diver-

sas especialidades, percebe-se a concessão de uma ou duas disciplinas voltadas 

para a temática do deficiente. No entanto, observa-se nos trabalhos realizados 
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acerca das dificuldades encontradas na condução das aulas que almejam a inclu-

são que, um dos fatores mais difíceis de serem superados, está o preparo do pro-

fissional para estabelecer os conceitos e premissas que se esperam de uma aula 

inclusiva.  

É necessário que o educador esteja motivado para atuar neste aspecto 

de sua prática, visto que muitas vezes exige-se um conhecimento que foi pouco 

difundido no período de sua formação. Trabalhos de caráter de formação conti-

nuada podem muito bem preencher esta lacuna, para oferecer ao professor con-

dições melhores para atuar quando deparar-se com uma criança com necessida-

des especiais em sua sala de aula.   

O autismo no Brasil  

Foi a partir de 1994 que o autismo foi incorporado nas políticas educa-

cionais, “através da Política Educacional de Educação Especial”. (WUO, pg. 211, 

2019) O autor ainda complementa expressando a linha diretriz de tal política 

em seu estudo.  

As atuais políticas de educação especial buscam garantir o acesso, a perma-
nência, a participação e a aprendizagem de pessoas com deficiência, transtor-
nos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação na escola 
comum. Entre os estudantes considerados “público-alvo da educação espe-
cial”, encontram-se aqueles com o denominado “transtorno do espectro do au-
tismo”. (WUO, pg. 210, 2019)  

Na legislação percebe-se um reflexo do comportamento social compre-

endendo que para tais pessoas é preciso lançar um olhar diferenciado, para que 

tenham melhores condições de desenvolvimento em suas especificidades. Entre-

tanto vale ainda dizer que por muito tempo, na visão de Wuo (2019), perdurou 

um olhar de predomínio médico sobre as crianças autistas e que “pesquisas no 

âmbito da inclusão escolar permite a construção de formas de pensar o processo 

de escolarização que superam modelos exclusivamente médicos de olhar a dife-

rença.” (WUO, pg. 210, 2019)   

[...] Brasil publica a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a 
Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Es-
pectro Autista no Brasil (Brasil, 2012). Em 2013, a Nota Técnica nº 
24/2013/MEC/SECADI/DPEE (Brasil, 2013), que dá orientação aos sistemas 
de ensino para a implementação da Lei nº 12.764/2012, reafirma, para efeito de 
lei, a condição de deficiência, das pessoas com TEA, conforme artigo 1º da 
Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, promulgada em 2006 pela 
Organização das Nações Unidas e ratificada em 2008 pelo governo brasileiro.  

Um movimento como este, oferece à questão uma singular importância, 

visto que abre a possibilidade de maior visibilidade à questão da pessoa que se 

enquadra no espectro autista. Neste ponto vale a lembrança de que já era com-

plexo a compreensão a respeito da deficiência e quando penetramos na questão 
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de uma deficiência em específico, isto torna-se ainda mais carente de estudos e 

pesquisas.  

Vale agora a constatação de que a sociedade não convive apenas com a 

necessidade do cadeirante, da pessoa autista, do cidadão cego, mas a todo um 

espectro de deficiências abrangidas não penas pelas limitações físicas, mas tam-

bém cognitivas.  

As limitações e possibilidades educacionais do aluno com deficiência intelec-
tual não requerem intervenções complexas em relação às práticas pedagógicas 
comuns, mas exigem do professor uma atuação mais próxima, frequente e par-
ticular em relação a cada objetivo escolar e às habilidades envolvidas para que 
as metas se realizem. Assim, estudos de caso, planejamento individualizado e 
materiais de apoio são alguns dos elementos importantes para a atuação do 
professor junto ao aluno com deficiência intelectual, e não diferem dos prin-
cípios e das estratégias também utilizados com alunos sem deficiência. (SAN-
TOS, pg. 945, 2012)  

Ao levantar a temática do deficiente intelectual em seu estudo, Santos 

(2012) nos remete a reflexão de que tal deficiência exige uma atuação específica, 

uma prática que leve em consideração as condições do aluno deficiente, no seu 

caso. Entretanto podemos extrapolar esse mesmo raciocínio para as demais de-

ficiências. Ora, se uma deficiência abrange um aspecto particular, as ações im-

petradas para tratar desta demanda também exigem uma determinada ação es-

pecial. Não negamos o fato de que muitos avanços já foram conseguidos no que 

diz respeito ao deficiente que faz uso da cadeira de rodas no que tange à acessi-

bilidade nos meios públicos, mas também recordemos os demais deficientes que 

carecem de nossa atenção dentro das delimitações de suas deficiências.   

Compreende-se que o estabelecimento de leis que garantam a acessibi-

lidade as pessoas é importante, no entanto entende-se que este passo é só o co-

meço. Ainda há muito a ser feito, não apenas na inclusão de medidas fiscaliza-

doras, mas também na observação das demais deficiências que ainda não foram 

estudadas em suas especificidades.   

Desafios e possibilidades do processo inclusivo  

Ao perceber as características do quadro autista, pode-se levantar hi-

póteses e práticas interventivas que venham a auxiliar o desenvolvimento do in-

divíduo a partir dos frutos de pesquisas. Lemos, Salomão e Agripino-Ramos 

(2014) enfatizam em seu estudo as interações sociais e o quanto elas podem con-

tribuir para a criança autista.  

Tendo em vista os aspectos abordados, entende-se que as áreas de interação 
social, comunicação e comportamento se articulam intimamente no desenvol-
vimento humano desde a mais tenra idade. Considerando que os indivíduos 
com autismo apresentam prejuízos nessas áreas, cabe aos profissionais, que 
com eles trabalham, utilizarem estratégias que contemplem a aquisição de 
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habilidades que são pré-requisitos para que outras se efetivem. As ideias desta 
pesquisa se apoiam na relevância dos modelos de desenvolvimento para ori-
entar a realização de intervenções mais eficazes, possibilitando uma melhoria 
nas habilidades sociais, tendo em vista que os resultados demonstram uma 
capacidade parcial de realização social por parte das crianças autistas. Nesse 
sentido, destaca-se a escola como um dos espaços que favorecem o desenvol-
vimento infantil, tanto pela oportunidade de convivência com outras crianças 
quanto pelo importante papel do professor, cujas mediações favorecem a aqui-
sição de diferentes habilidades nas crianças. (LEMOS, SALOMÃO, AGRIPI-
NORAMOS, pg. 119, 2014)  

Entende-se que o processo de inclusão pode e muito beneficiar as cri-

anças autistas, desde que bem assistidas. E este parece um desafio ainda a ser 

vencido, já que entre os problemas encontrados no processo de inclusão, estão 

presentes a questão da formação dos profissionais envolvidos e a disponibili-

dade de recursos materiais especiais.   

As famílias, juntamente com a escola, são importantes fontes de intera-

ção para a criança autista e assim como é esperado que na escola se encontrasse 

pessoas com qualificação para atender essas crianças, os pais também devem 

buscar informações a respeito para melhorarem as condições de desenvolvi-

mento da criança.   

Pode-se também estabelecer uma observação a respeito das concepções 

oriundas do trabalho de Bassalobre (2008) a respeito de seus postulados no que 

diz respeito à educação inclusiva e quais são os componentes que as suas pre-

missas devem abarcar para que a prática educativa possa ser classificada como 

tal:  

O principal objetivo da educação para os estudantes portadores de necessida-
des educacionais especiais é o de reduzir as condições impeditivas que os im-
possibilitam de participar de modo pleno na sociedade, possibilitando-lhes o 
exercício da cidadania. Nesse sentido, a educação inclusiva é um passo deci-
sivo rumo a essa inclusão mais ampla do portador de deficiência, pois busca 
promover tanto uma aprendizagem factual quanto o desenvolvimento de suas 
potencialidades. Inúmeras  transformações,  sobretudo  aquelas relacionadas  
às posturas  adotadas  atualmente  com  relação  à  deficiência, são necessárias 
para realmente promover a inclusão que, ainda hoje, após tantas reflexões e 
estudos, é confundida com a integração, que apenas insere o sujeito na escola, 
esperando que se adapte a um ambiente escolar já estruturado; a verdadeira 
inclusão presume o redimensionamento de vários aspectos, tais como estru-
turas físicas da escola, adaptações curriculares e mudanças de atitude dos 
educadores, entre outros. (BASSALOBRE, 2008, pg. 293)  

Por tais premissas, entende-se que a ação educativa inclusiva não pode 

ser a mera repetição das atividades que normalmente as crianças realizam, mas 

de fato precisa ter mudanças com um objetivo determinado e um planejamento 

meticuloso para que de fato possamos atender as demandas educativas possíveis 

e mais adequadas para a criança em questão.  
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Isto não se configura como uma tarefa tão simples, pois não apenas po-

demos enumerar um conjunto muito amplo de deficiências e graus variados de 

comprometimento das dimensões física e cognitiva.   

Complementando o entendimento do que vem a ser a educação inclu-

siva está o trabalho de Santos (2012), quando afirma:  

A educação escolar é mais do que um processo e um contexto para a promoção 
da aprendizagem de conteúdos técnico-teóricos, devendo também promover 
a convivência humana. Das interações próprias ao contexto escolar, acaba 
sendo evidenciada a diversidade humana, uma vez que tais interações fazem 
emergir a singularidade de cada sujeito e a necessidade de práticas de ensino 
e de interação que sejam tanto pluralizadas como individuais. Tal aspecto, 
além de ser fascinante por desvelar a especificidade humana, torna a educação 
escolar um desafio perante a promoção integral do desenvolvimento e da for-
mação do aluno, considerando sua singularidade. A educação inclusiva assu-
miu fortemente essa responsabilidade de abarcar métodos e reflexões que pos-
sam garantir a todo e qualquer aluno o direito à educação formal (escolar). 
Com o aluno que possui deficiência intelectual não é diferente, mesmo que as 
características próprias desse quadro impeçam a aquisição suficiente dos con-
teúdos propostos pelos programas curriculares. (SANTOS, 2012, pg. 937)  

Um ponto no qual muitos estudos parecem concordar é o fato de que 

existe uma diferença estrutural na forma como devem ser conduzida as práticas 

educativas quando existe a presença de pessoas com necessidades especiais de 

educação. De fato, não podem ser reproduzidas as mesmas atividades e nem a 

mesma forma, visto que as necessidades das crianças impedem que elas tenham 

a mesma forma de perceber e interpretar o mundo a sua volta.  

Outro aspecto que não deve ficar de fora quando o assunto é educação 

inclusiva, é justamente a qualidade da relação que o professor estabelece com 

seu aluno. Neste sentido, fica ainda mais importante a atenção e a maneira como 

ela é transmitida, visto que um vínculo positivo estabelecido é um forte ele-

mento não apenas motivador para o aluno, mas também um reflexo das atitudes 

do docente para com os alunos sob sua responsabilidade.  

Mazer (2009) nos concede uma importante reflexão “o tom de voz, a 

postura, a expressão facial seriam os meios através dos quais, involuntaria-

mente, o professor comunica suas expectativas aos seus alunos.” (MAZER, 

2009, p. 13).   

Percebe-se na argumentação do autor, a forte ênfase ofertada para a co-

municação, na qual o professor tanto percebe seus alunos quanto seus alunos 

percebem o professor. Ao professor cabe as responsabilidades por conduzir o 

progresso de sua turma, conciliando não apenas saberes técnicos, mas também 

ambientes favorecedores de aprendizagens significativas para seus alunos. A re-

lação entre professores e alunos muitas vezes pode facilitar o processo educa-

tivo, visto que quando os estudantes tem na figura do professor um modelo a ser 
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seguido, isto nos remete ao fato de que passam a dedicar-se mais as tarefas pro-

postas.   

A dificuldade enfrentada pelos alunos não é um fator que elimina a pos-

sibilidade do aluno aprender. Muito pelo contrário, haja vista quando existe um 

nível adequado de dificuldade, o estudo torna-se um desafio a ser enfrentado. 

Cória-Sabini (2000) define a motivação, em seu livro, como uma força propul-

sora da conduta, capaz de levar, no caso deste trabalho, o aluno perseverar até 

alcançar o êxito. É preciso, porém, muitas ressalvas quando o fator inclusão está 

presente, já que as diferenças individuais podem ser de leves a fortemente ex-

pressivas em uma sala de aula onde ocorre a inclusão. O professor tem diante de 

si, não apenas preocupar-se com o nível de dificuldade da criança com necessi-

dades educativas especiais, mas com toda a turma.   

As atividades precisam ser trabalhadas de forma a possibilitar a todos 

o desenvolvimento cognitivo e para tanto, o professor muitas vezes deve dispor 

de tempo para avaliar seus alunos a fim de utilizar materiais e meios mais ade-

quados.  

O professor é um profissional que também passou pelos ensinamentos 

da escola e da universidade para aprender saberes e técnicas para tornar-se um 

profissional. Ao longo deste processo adquiriu experiências e maneiras de 

aprender e agir em diversas situações que muitas vezes aprendeu olhando as 

pessoas que participaram do seu processo educacional. Assim também ocorre 

no meio escolar, as crianças observam seus professores, adquirem carinho ou 

mesmo a famigerada “birra” por eles de acordo com as atitudes que são tomadas. 

Entendido desta forma, o educador deve tomar cuidados importantes na sua 

conduta.   

Educar não perpassa apenas pela questão técnica, mas também ética. O 

constante aperfeiçoamento, a revisão das atitudes perante os alunos e demais 

colegas de profissão, entre outras ações, estão de acordo com o compromisso 

pessoal com a profissão. Com a rapidez na qual tudo tem entrado em transfor-

mação, deve-se buscar a todo momento aprender coisas novas. O professor pre-

cisa estar constantemente estudando para que este seja também um exemplo a 

ser seguido por seus alunos.  

A escola é um espaço de socialização cada vez mais importante nos dias 

de hoje onde a tecnologia acaba ocupando um lugar de destaque. Algumas cri-

anças sabem utilizar muito bem um celular, mas não são tão tolerantes uns com 

os outros. Alguns preferem a solidão de utilizar o aparelho para conversar com 

seus pares ao invés de compartilhar momentos com seus amigos ao lado.  

A socialização da criança com necessidades especiais exige do professor 

um papel privilegiado, na medida em que pode criar situações nas quais se valo-

rize mais o coletivo ao invés do competitivo. Atividades em grupo são 
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importantes para que o professor crie pequenos colaboradores para aquelas ou-

tras crianças em dificuldade. O auxílio em um exercício pode vir a ser um pri-

meiro passo de boas práticas ao longo do relacionamento escolar na escola e 

muitas vezes despertam afetos e ligações que vão frutificar ao decorrer da vida. 

O professor é um grande mediador, e não apenas entre o conhecimento e o aluno, 

mas também entre aluno e outro aluno.  

As diferentes estratégias para ensinar nascem de um profissional com-

prometido com a efetividade de seu trabalho. Torna a aula um elemento vivo e 

isto é um diferencial motivador poderoso. Nenhuma aula é igual a outra e mesmo 

que seja o mesmo conteúdo, as pessoas envolvidas são diferentes, ou estão dife-

rentes, sentem, expressam, ouvem o que o professor diz. É por isso que as atitu-

des do professor são importantes, tanto aquelas em sala de aula, quanto aquelas 

que são feitas ao entorno dela.   

Os alunos são bons observadores e ainda mais com um elemento “im-

portante” para elas, seu “líder”. Principalmente nas séries iniciais, os professores  

são muito queridos pelos seus alunos. Principalmente quando demonstrações de 

que se importa com eles, até mesmo em uma chamada de atenção pode vir a ser 

um importante momento na relação entre professor e aluno.  

A motivação é uma ferramenta poderosa na condução do processo edu-

cativo e o professor deve valorizar a relação com seus alunos para obter o melhor 

desempenho deles e promover um ambiente mais acolhedor. Uma sala de aula 

onde preponderam problemas disciplinares torna ainda mais difícil a tarefa da 

inclusão.   

Proteção social e pessoas com deficiência no Brasil  

Uma sociedade observa na formulação de suas leis, itens de importância 

para os indivíduos se desenvolverem com acesso aos recursos básicos de sobre-

vivência. Entende-se que muitas pessoas não estão aptas a conseguirem tais 

itens básicos para sua sobrevivência e necessitam de mecanismos que auxiliem 

a alcançar condições para isso. A lei é um mecanismo importante para tanto. 

Costa (2016) apresenta uma importante contribuição em seu estudo para este 

entendimento.  

Por meio da ampliação da previdência pública, a democracia brasileira foi bem 
sucedida ao preservar os arranjos de proteção à velhice e ao mundo do traba-
lho como também ao constitucionalizar os direitos sociais de grupos extre-
mamente vulneráveis, com baixa funcionalidade para as exigências formais de 
empregabilidade.Com efeito, o artigo 203 da CF 1988 estabelece a proteção à 
família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e às pessoas com 
deficiência, independentemente de contribuição à seguridade social. Assegura 
aos dois últimos segmentos um benefício mensal de um salário mínimo, caso 
não tenham condições de prover a própria manutenção nem de tê-la provida 
por suas famílias. (COSTA, pg. 3038, 2016)  
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Desta forma, entende-se que a legislação é um instrumento de proteção 

social importantíssimo, visto as dificuldades já percebidas pelo deficiente se-

riam muito mais complexas sem tal mecanismo. O exemplo do trabalho ilustra 

muito bem quando as grandes empresas são estimuladas a contratar parte de sua 

força de trabalho com pessoas portadoras de deficiência. Existem formações 

destinadas a auxiliar as pessoas com deficiência para a formação para o exercício 

de uma profissão e muitas são aquelas que conseguem realizar diversas ativida-

des. Vale lembrar, entretanto, que muitas deficiências possuem tal nível de gra-

vidade que as pessoas simplesmente não sobreviveriam sem auxílio de suas fa-

mílias. Deste modo, a lei deve conferir ao Estado alguma forma de apoio para que 

as famílias tenham maiores chances de sobreviver em meio às já grandes dificul-

dades estabelecidas.  

O direito pode tornar-se o primeiro passo para uma mudança social, e 

não apenas o reflexo de demandas antigas, quando passar a buscar meios de me-

lhorar a vida da população. A lei exige uma mudança de comportamento que 

pode ensejar uma mudança social ou mesmo cultural, para que tenhamos, por 

exemplo neste caso em especial, uma transformação no nosso cuidado em rela-

ção à pessoa com deficiência  

Tal discussão denota a importância que tem o peso de uma lei para o 

reconhecimento da necessária mudança social demandada pela realidade das 

pessoas com deficiência, que não circunscreve-se apenas no âmbito educacional, 

mas também perpassa pelo aspecto econômico e social.  

Não bastassem apenas as dificuldades impostas pela deficiência, é pre-

ciso também superar os obstáculos da aceitação e compreensão das pessoas que 

se afastam ou mesmo ignoram e às vezes até atacam o deficiente. Não é preciso 

ir muito longe na história do mundo para se lembrar dos inúmeros episódios nos 

quais o deficiente fora perseguido e até mesmo excluído do convívio e dos direi-

tos humanos. A Segunda Guerra foi talvez o episódio mais marcante de um sen-

timento de aversão para com as diferenças.   

Tendo sido compreendido este fato, compreende-se o quanto estamos 

diante de um problema social de grandes proporções e o estabelecimento legal 

dos direitos, através de leis específicas é um passo importante para que cada vez 

mais o olhar sobre as diferenças seja mais acolhedor. Embora não seja suficiente 

o estabelecimento de uma lei, visto que muitas vezes percebe-se faltas ao seu 

cumprimento, vale a pena notar que passa-se assim a inclusão das discussões a 

respeito com mais regularidade.  
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Conclusão preliminar  

Enquanto estado ideal da situação da inclusão ainda não se constitui 

realidade concreta, pode-se vislumbrar os avanços importantes da área para a 

percepção do sujeito autista, enquanto cidadão dotado de necessidades especi-

ais para o seu desenvolvimento. A título de exemplo, cita-se a legislação especí-

fica que é um reconhecimento desta condição por parte da sociedade e os diver-

sos estudos voltados a esta temática como formas de se avaliar e melhorar a atual 

condição do autista no país. Mais que apontar defeitos, promove-se a discussão 

através dos estudos para que cada vez mais haja espaço para todas as pessoas 

com algum grau de deficiência e aqui em especial, tratando-se do autista.  

Os estudos demonstram que mesmo as limitações impostas pela condi-

ção autista, muito pode ser feito pela criança no sentido de disponibilizar a ela 

um ambiente facilitador, seja em casa ou mesmo na escola, para que possa des-

pertar seu potencial. Nesta medida, a educação contribui enormemente para que 

pré-conceitos sejam vencidos e que tanto a sociedade quanto as autoridades e 

profissionais envolvidos possam debruçar sobre os avanços da área e disponibi-

lizar o que de mais moderno se conhece, na prática escolar ou mesmo que tenha 

um viés também educativo, como a educação recebida pela família, que também 

constitui um espaço muito importante.  

As leis que tratam do tema da deficiência podem ser entendidas como 

um passo importante para uma necessária transformação social, visto que a acei-

tação do que é diferente, muitas vezes demanda um processo doloroso e moroso 

na história humana. Mesmo que seja insuficiente a mera existência de leis, 

quando as mesmas são negligenciadas e não fiscalizadas, devem ser compreen-

didas como um importante avanço, no sentido de colocar cada vez mais em evi-

dência a questão da deficiência e do deficiente.   

Espera-se que estudos a respeito do tema possam divulgar informações 

valiosas e fomentar novas práticas e pesquisas para um tema tão especial e im-

portante como o é a educação das pessoas com algum tipo de necessidade espe-

cial.  

Tendo em vista que já possuímos tantos avanços na área da tecnologia, 

espera-se que no campo social, também se estimule a construção de uma socie-

dade mais igualitária e respeitosa. Para tanto, vale o olhar especial para as mino-

rias, que tanto necessitam da nossa compreensão e cuidado para o pleno desen-

volvimento de suas capacidades.   
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA UMA 

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 

Rosenéli Ursulino da Silva Pierobon1 

1 Introdução 

As instituições de ensino têm por “[...] finalidade o pleno desenvolvi-

mento do educando e seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho” (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96), 

sendo assim, a escola não é uma empresa que produz objetos para meios de pro-

dução. Com tudo, existe a possibilidade de a gestão escolar despertar as insti-

tuições para uma eficiência na qualidade educacional no Brasil. 

Diferentes estilos de liderança influenciam diretamente a equipe em 

suas tomadas de decisões, os envolvendo numa relação de compromisso onde 

ofereça maior empenho e melhor desempenho no crescimento das instituições 

escolares, de acordo com Chiavenato (2005, p. 183) a liderança é um fenômeno 

social que ocorre exclusivamente em grupos sociais, ou seja, uma influência in-

terpessoal que exerce uma ação dirigida no processo de comunicação humana 

para alcançar um ou mais objetivos específicos. A presença do gestor educacio-

nal é indispensável para assegurar o padrão de qualidade, seu papel é variável, 

fragmentado e ao mesmo tempo especifico e variado, exercendo se em situações 

totalmente não estruturadas, não reprodutíveis, multidimensionais (Aktouf, 

1996, p. 157). Sendo que para o gestor garantir esse padrão na instituição de en-

sino, um dos meios importante, é desenvolver um planejamento. 

 
1 Profissional graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia pelo Instituto de Biociências - UNESP 
(2002), especialista em Alfabetização e Educação Infantil pelo Centro Educacional Claretiano de 
Rio Claro (2006), é mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University - 
Flórida USA. Possui experiência de 09 anos como Professora de Educação Infantil na Prefeitura 
Municipal de Araras, e, 05 anos na Gestão como Coordenadora Pedagógica, e Diretora Educacional, 
pela Prefeitura Municipal de Campinas, como consultora pedagógica pela empresa Pearson Brasil 
Education e atualmente como Orientadora Pedagógica e Educacional pela Fundação Bradesco de 
Campinas. Seu propósito é estabelecer uma educação de qualidade e inclusiva para profissionais 
que visam trabalhar com crianças em fase de construção de habilidades e competências  técnicos e 
emocionais, onde cada indivíduo possa conhecer e prosseguir em conhecer sua identidade e o seu 
propósito de existência. Tendo assim, equidade e qualificação para viver em sociedade. 
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A transformação fundamental no planejamento pode ser caracterizada 

como a mudança de planejamento normativo, tradicionalmente adotado pelas 

instituições até recentemente e o direcionamento para o planejamento estraté-

gico, tático e operacional que começa a ser discutido e adotado por tais institui-

ções (Matias-Pereira,2012, p. 121). De modo que, sendo este planejamento utili-

zado pela gestão escolar, pública ou privada, para aprimorar a execução de seu 

padrão de qualidade, visão, missão, valores e o cumprimento das metas deseja-

das. 

Este paper foi escrito com intuito de apresentar subsídios para que ou-

tros profissionais possam explorar conceitos correlacionando as práticas de mer-

cado e adaptando-as na educação. Desenvolvido com base em pesquisas, estudos 

bibliográficos e materiais de apoio disponibilizados pela Must University, seus da-

dos e informações foram colhidos também em websites conforme o tema pro-

posto. As palavras chaves utilizadas foram educação, padrão de qualidade, ges-

tor e planejamento estratégico, tático e operacional. 

2 Desenvolvimento 

A gestão pública ou privada, em diferentes dimensões, com empenho 

máximo ou moderado, tem buscado eficiência na execução de suas funções na 

sociedade. Desconhecer o mercado, errar o alvo da construção e da produção e 

baixo nível nos padrões de qualidade do mercado, soam como maldições no meio 

empresarial e produtivo. À vista disso, uma instituição pública ou privada tam-

bém pode se despertar para dar respostas mais eficientes ao mundo da educação 

no Brasil (Matias-Pereira, 2012, p. 21). 

2.1 O gestor 

A excelência educacional está diretamente relacionada com uma gestão 

compartilhada, o que significa garantir as competências profissionais de sua 

equipe, segundo Mastella (2018, p.8) na visão de Peter Drucker cada profissional 

tem de saber exatamente qual é o seu trabalho e aproveitar o tempo destinado 

para isso, para que consiga fazê-lo da melhor forma possível. E para Luck (2008, 

p.10), é a capacidade de executar uma ação especifica ou dar conta de uma 

responsabilidade especifica. Essa atuação ocorre de maneira processual,  de-

vendo ser estruturada através de um processo de planejamento coletivo, com me-

tas claras e encorajadoras. Diferentes estilos de liderança influenciam direta-

mente a equipe em suas tomadas de decisões, os envolvendo numa relação de 

compromisso onde ofereça maior empenho e melhor desempenho no cresci-

mento das instituições, de acordo com Chiavenato (2005, p. 183) a liderança 

é um fenômeno social que ocorre exclusivamente em grupos sociais, ou seja, 
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uma influência interpessoal que exerce uma ação dirigida no processo de comu-

nicação humana para alcançar um ou mais objetivos específicos. A presença do 

gestor educacional é indispensável para assegurar o padrão de qualidade, seu 

papel é variável, fragmentado e ao mesmo tempo especifico e variado, exercendo 

se em situações totalmente não estruturadas, não reprodutíveis, multidimensio-

nais. Aktouf (1996, p. 157). 

Portanto, fica evidente que o gestor exerce uma função de grande rele-

vância, não somente nas instituições de ensino, mas em qualquer organização de 

pequeno ou grande porte.  

Para Mastella (2018, p.4) uma das características de excelentes gestores 

é serem capazes de transformar crise em oportunidade, assim dizendo, desilusão 

em motivação, limitação em desenvolvimento. Logo, para que o gestor possa ga-

rantir o padrão de qualidade em uma instituição de ensino, é importante desen-

volver um planejamento, como sugere Mastella (2018, p.4) planejamento é um 

processo permanente, ou seja, realizado continuamente e não se esgota na sim-

ples elaboração do plano. 

Nesse sentido, algumas perguntas serão essenciais e vitais para contri-

buir e apoiar o desenvolvimento profissional e a construção de conhecimentos a 

partir das conquistas da educação, ocupando se que a qualidade é evidente-

mente uma responsabilidade e um compromisso que as instituições têm em re-

lação à formação integral das crianças, que “emerge como desígnio estruturante da evo-

lução do sistema educativo a questão da qualidade” (Morgado,2004, p.9). Aspecto 

difícil para algumas instituições de ensino, pois deve se descobrir meios para 

proporcionar uma educação com qualidade. Diante disto, organizam se as ques-

tões: 

1 Para que serve a escola? (missão) 

2 O que a escola quer oferecer? (visão) 

3 O que os alunos, as famílias e comunidade precisam? (valores) 

4 Quais seus objetivos e suas metas? 

2.1.1 Planejamento: estratégico, tático e operacional. 

Embora as instituições escolares sejam regidas por leis governamentais 

normativas, a gestão escolar possui autonomia para desenvolver o planejamento 

escolar, em sua execução e no alcance das metas desejadas. O planejamento é 

uma atividade de reflexão acerca das nossas opções e ações; se não pensarmos 

didaticamente sobre o rumo que devemos dar ao nosso trabalho, ficaremos en-

tregues aos rumos estabelecidos pelos interesses dominantes da sociedade. (in-

teresses econômicas, políticas e culturais). Libâneo (1994). 
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Então no âmbito escolar, o ato de planejar vai além da dimensão buro-

crática, formal, técnica e passiva, mas é construída num trabalho pedagógico que 

estimule no aluno o interesse em aprender, nos quais os métodos de ensino são de-

terminantes para vencer o desafio de ensinar com eficiência. 

Percebemos que o planejamento é um instrumento de reflexão e cons-

trução, podendo ser estratégico, tático e operacional. A escola tem um caráter po-

lítico e social que possui missão, visão e valores, por isso precisa ser valorizado 

pelos gestores com propósitos e processos bem definidos em um plano susten-

tável. 

2.1.1.1 Planejamento estratégico 

O planejamento estratégico é a técnica que permite uma instituição de-

finir onde aplicar seus recursos, ou seja, onde quer chegar (visão de futuro). No 

entanto, é necessário momentos de reflexão, de discussão, avaliação e direciona-

mentos dos pontos fracos e fortes, bem como as ameaças e oportunidades. As de-

cisões de toda equipe são determinantes no planejamento estratégico, sendo as-

sim, é de extrema importância, tem a incumbência de informar todos os outros 

planos da instituição. 

Também é preciso dizer que o planejamento estratégico conduz a aná-

lise do ambiente interno e externo, permitindo o desenvolvimento das ações na 

busca dos resultados, fornecendo, ainda uma orientação estratégica global para 

o gestor da instituição no alcance dos objetivos e metas. 

As metas são fundamentais para auxiliar a equipe conquistar os objeti-

vos propostos, possibilitando o crescimento como um todo, ou seja, é o dimen-

sionamento das respectivas contribuições. A meta é um subobjetivo, por isso, o 

atingimento das várias metas deverá permitir a consecução de um objetivo, cada 

profissional deve dimensionar sua meta de acordo com os objetivos traçados 

pela instituição. 

Para o gestor educacional o planejamento estratégico também é uma 

ferramenta essencial, pois possibilita a compreensão de princípios básicos, 

como pontua Mastella (2018, p.5-8) “a visão é uma imagem futura que inspira e motiva. 

Determina e orienta os tipos de ações que devem ser tomadas no presente visando ao futuro”, “a 

missão se refere a razão de ser, o mandato fundamental da instituição, diz respeito ao propó-

sito final e como ela se coloca diante dos colaboradores” e “os valores determinam suas per-

cepções, ou seja, sua forma de perceber o que cerca. Por sua vez, a maneira pela qual o indivíduo 

toma consciência daquilo que o cerca condicionará seu comportamento.” Além disso, ao 

aplicar esta estratégia na instituição escolar, o gestor examina quais fins e meto-

dologias buscar para definir e estabelecer, a diretriz mais apropriada nos tempos 
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seguintes, levando em conta a interação com fatores externos, tais como: governo, 

concorrentes, famílias, mercado de trabalho, entre outros. 

2.1.1.2 Planejamento tático 

O planejamento tático é o modo como as ferramentas serão utilizadas 

para os fins necessários, por exemplo, a implementação das metas utilizada nas 

instituições, dentro de um prazo determinado, está ligado a operalização Mas-

tella (2018, p.5). Então, tem a função de detalhar o planejamento estratégico e 

atribuir atividades e responsabilidades a toda equipe, de acordo com suas espe-

cificidades. 

Na instituição escolar, este recurso escolhe uma de suas áreas funcionais 

a receber apoio especial, por ser parte de seu planejamento estratégico. Por 

exemplo, a área financeira, o corpo docente e técnico, o corpo discente, o mer-

cado de trabalho, as famílias e a organização da instituição podem ser alvo de 

mudança, investimento e melhoria, em consonância com o planejamento estra-

tégico Oliveira (2010). 

2.1.1.3 Planejamento operacional 

De acordo com Ackoff (1976, p. 114), “o planejamento operacional consiste no 

estabelecimento de planos com a operação diária, em base de curto prazo.” Aponta para o 

realizável, ou seja, “o que fazer” (tarefa/atividade) e com o “como fazer” (mé-

todo). Serão as produções dos documentos escritos que prestarão de suporte e 

norte para o planejamento estratégico e tático estabelecido. 

Do mesmo modo, são os procedimentos básicos a serem adotados, tais 

como, os resultados esperados ao final, os prazos combinados e os responsáveis 

pelo acompanhamento das etapas que comporão as realizações da instituição. 

Por exemplo, se o investimento maior for colocado na formação continuada do 

corpo docente, para melhorar o desempenho dos alunos nas avaliações acadêmi-

cas estabelecidas pelo governo federal, a instituição escolar deverá fazer adapta-

ções em vários setores internos. O calendário, os recursos humanos, financeiros 

e pedagógicos estarão implicados de maneira especial. 

3 Considerações finais 

O gestor que almeja excelência na sua instituição de ensino, é capaz de 

transformar ideias e desejos em realidade, contribuindo e apoiando o desenvol-

vimento profissional e a construção de conhecimentos a partir das conquistas da 

educação, ocupando se que a qualidade é evidentemente uma responsabilidade e 
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um compromisso que as instituições têm em relação à formação integral das cri-

anças. 

O planejamento estratégico, tático e operacional utilizado como um 

instrumento adicional na escola nas mãos do gestor disciplinado, com foco em 

cumprir as metas e realizar aquilo que foi estabelecido como objetivo pela equipe 

escolar, é muito eficiente, pois possibilita melhorias ao padrão de qualidade do 

ensino. 
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RESENHA CRÍTICA DO ARTIGO ‘CIDADANIA E 

EDUCAÇÃO’ DE JOÃO CARDOSO PALMA FILHO 

Roquebaldo Ribeiro Soares1 
Sara Saionara Rodrigues Teixeira Ferreira2 

Cidadania e educação 

Cidadania e Educação são dois fenômenos que constantemente são uti-

lizados de maneira complementar em discursos progressistas e reformadores 

para a construção de uma sociedade mais igualitária e justa, contudo, há muito 

o que se refletir acerca da aparente e natural simbiose entre estes dois institutos 

sociais, corriqueiramente apontada por muitos. Partindo deste questionamento, 

o presente trabalho fundamenta-se na leitura e construção de uma análise do 

texto ‘CIDADANIA E EDUCAÇÃO’ (1998), de autoria de João Cardoso Palma 

Filho3, o qual se prepõe a refletir acerca da relação e importância da cidadania 

na educação, e desta para aquela. 

Ao iniciar o texto, o autor expõe o chamado objetivo motivador na pers-

pectiva histórica da educação de crianças e adolescentes, e assim, aponta para a 

necessidade da formação cidadã. Segundo Palma Filho, o ato de educar para a 

cidadania está associado à política educacional, o qual age como controles social 

e econômico, ao passo em que na esfera individual o processo educacional é de-

senrolado com a tríade ‘Professor-Aluno-Conhecimento’, contribuindo na for-

mação do indivíduo crítico e reflexivo. 

Analisando nessa perspectiva, o planejamento educacional é elencado 

por 3 fatores-chave que não somente constituem esse fenômeno, como são 

 
1 Licenciado Em Matemática - UFSC Especialização Em Gestão E Metodologia Do Ensino - UEFS. 
Graduado Em Ciências Contábeis - UEFS. Graduado Em Teologia - Faculdade Batista. Licenciado 
Em Filosofia - Faculdade Batista. Especialização Em Contabilidade Decisorial – UEFS Mestrando 
Em Educação. 
2 Licenciada em Letras - Língua Portuguesa - UEFS. Especialização em Língua Portuguesa e Gra-
mática - UEFS. Especialização em Gestão Escolar - UFBA. Especialização em Educação Especial e 
Inclusiva. Mestranda em Educação. 
3 Palma Filho é doutor em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) 
e livre-Docência pelo Instituto de Artes da UNESP. Atualmente é professor titular da Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, é Membro Titular da Cadeira nº 32 da Academia Paulista 
de Educação, Vice-Presidente do Conselho Estadual de Educação (2012-2014), Secretário Adjunto 
de Educação do Estado de São Paulo (2011-.11/2013), Coordenador Geral do Fórum Estadual de Edu-
cação do Estado de São Paulo (2013-2015). 
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fundamentais para a compreensão do seu papel e relevância para a estrutura 

educacional de uma determinada organização social, são eles: conteúdos, meto-

dologias e a avaliação do aprendizado. Estes três elementos apontam para uma 

intencionalidade na busca da cidadania em que se propõe, uma vez que consti-

tuem os meios e as ferramentas de aplicação e controle deste mecanismo social. 

Palma Filho passa a analisar o processo histórico que remonta aos ali-

cerces da ideia de cidadania e a sua relação com o processo educacional. Isso se 

faz perceptível no decorrer do texto, quando o autor afirma que a relação ‘cida-

dania e educação’ imputa à história e à filosofia, aludindo à Grécia Antiga, pre-

cisamente nas premissas do direito civil ateniense ao considerar enquanto cida-

dão o homem livre, que participa das decisões políticas. Tal premissa grega 

contribui para a compreensão atual do ser cidadão, enquanto indivíduo dotado 

de direitos e deveres no meio social, e consolidou por muitos séculos uma análise 

educacional da formação cidadã baseada exclusivamente em uma perspectiva 

política e legal. Entretanto, é observado no século XX uma ruptura da educação 

do conteúdo político passando para uma administração científica, eficaz, capaz 

de fornecer a crianças e jovens conteúdos curriculares técnicos e democráticos. 

É segundo Giroux o início de uma fase onde há o “predomínio da cultura do po-

sitivismo” (GIROUX,1986, p.223). 

O modelo de cidadania, enquanto objeto positivado e, portanto, passí-

vel de investigação, chega no Brasil na década de 70. O cenário político brasileiro 

vigente entende esse conceito como o fundamento teórico para a formação de 

indivíduos funcionais para o estabelecimento da ordem do maquinário estatal, a 

cidadania é elevada a um status de filosofia do Estado Militar Brasileiro que de-

fine o comportamento do “cidadão”. Este agora não representa a priori aquele 

que goza de certos direitos e deveres para o estabelecimento de um ambiente 

social harmônico, a ideia aqui de cidadania não reflete uma moralidade ética al-

truísta, na verdade cidadania passa a ser um conjunto de medidas estritas que 

moldam a forma de pensar e agir dos indivíduos.   

Neste período, o Regime Militar objetivava a imposição de medidas au-

toritárias sobre os indivíduos, ditando o que seria compreendido como um bom 

comportamento civil, chancelado em textos de lei como a Lei de Diretrizes e Ba-

ses (LDB) 5.692/714.  Tendo em vista as premissas de que a cidadania está para 

servir ao Estado, e a educação a maneira de garantir o bom funcionamento deste 

sistema, é moldado uma estrutura em que permita uma retroalimentação obje-

tiva do estado de ordem, consolidando um período em que a educação 

 
4 BRASIL. Lei no 5.692, de 11 de agosto de 1971. Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2º graus, 
e dá outras providências. 
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reproduzia agentes obedientes, castrados de senso crítico e altamente funcio-

nais para atuarem em um plano cidadão operacional e carente de liberdades in-

dividuais. 

Este período é caracterizado por muitas mudanças na sociedade brasi-

leira, principalmente na seara da educação, sua percepção e função social. A for-

mação educacional é entendida como um espaço estritamente profissionali-

zante, capacitando os jovens para suprir a demanda das fábricas, moldando-os 

para o cumprimento de atividades laborais. É notado neste período que a edu-

cação assume uma roupagem voltada à profissionalização, sendo esta diretriz 

percebida até mesmo pela preocupação em erradicar o analfabetismo, uma vez 

que a superação desta mazela, permitia com que mais jovens alcançassem os 

postos de serviço. É válido ressaltar que a necessidade da alfabetização se forta-

lecia aqui como uma condição necessária ao atendimento do mercado e à forma-

ção profissional. A Lei 5.692/71 assegurava em seu Art. 1º “o ensino de 1º e 2º 

graus tem por objetivo geral proporcionar ao educando a formação necessária ao 

desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto realização, 

qualificação para o trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania” 

(Brasil, 1971). 

O governo difundiu através da educação seus ideais e valores, de forma 

a reafirmar o capitalismo como modelo idealizador e assim levar o país à prospe-

ridade e ao progresso econômico. Porém para que esse ideal viesse a se concreti-

zar, era necessário homens forjados sob esta perspectiva, e o ensino foi posto de 

forma evidente e diferenciada. Àqueles que tinham o poder financeiro, saíam em 

vantagem por terem condições, já que se destacavam e melhor se qualificavam, 

e assim, pela sua formação, eram selecionados como monitores, condutores, so-

brepondo-se àqueles que nada possuíam, restando a esses últimos, a força braçal 

do trabalho, não havendo outra alternativa, restava-lhe o ensino técnico, o qual 

formava-os como operários. 

As estratégias adotadas para a educação durante o período do regime 

militar, estratégias essas que visavam, sobretudo, a inserção do ensino, objeti-

vando a qualificação profissional para a aplicabilidade no mercado de trabalho, 

concomitantemente, à preparação de uma classe aristocrática de dirigente e as-

sim estabelecendo uma vértice entre essa aristocracia dirigente com o desempe-

nho intelectual restando para os marginalizados, a dominação, contribuindo 

para a formação de uma grande massa de mão de obra qualificada, fazendo com 

que o sistema capitalista prosperasse. Ratificando o ventilado anteriormente, 

tem-se neste cenário, a adoção da teoria THC (Teoria do Capital Humano), a 

qual, segundo Schultz (1968) se caracteriza como um conjunto de capacidades 

e habilidades que o indivíduo teria que conquistar, entretanto para ter um valor 

econômico maior eram apenas avaliadas as capacidades adquiridas, relacionadas 
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ao interesse do mercado de trabalho, tratando assim a educação como uma mer-

cadoria que atendesse as necessidades do sistema produtivo para a manutenção 

e crescimento do capital. Para Schultz (1968 apud FREITAS, 2009, p. 274): 

“O quadro é bastante diferente no caso das capacidades adquiridas que têm 
valor econômico. A formação e manutenção dessas capacidades são análogas 
à formação e manutenção do capital humano reproduzível. Essas capacidades, 
evidentemente, são sujeitas à depreciação e obsolescência. Além disso, a dis-
tribuição e o nível das capacidades adquiridas podem ser alterados significa-
tivamente durante o período de tempo que é relevante para a análise econô-
mica. Historicamente, elas têm sido alteradas profundamente nos países que 
desenvolveram uma economia moderna”. 

O Regime Militar Brasileiro se estendeu até o ano de 1985, deixando 

como legado, um período o qual a educação foi dirimida por uma doutrina edu-

cacional vista unicamente como mecanismo profissionalizante. Esta viagem ao 

tempo nos ajuda a elucidar como a ideia de educação e cidadania foi encubada 

no território brasileiro, e constitui um dos quatro subtítulos apresentados por 

Palma Filho em seu texto, trata-se da Perspectiva Histórica, portanto, “pensar o 

passado para compreender o presente e idealizar o futuro” (HERÓDOTO, V 

a.C.). Após concluir tal tópico, e objetivando explicar as mudanças que ocorre-

ram no fim da década de 80 e que consolidaram uma nova relação entre educação 

e cidadania, Palma Filho se dirige aos demais subtítulos: Cidadania Não se Ganha, 

Conquista-se; A Evolução do Conceito de Cidadania; Formação Educacional e Cidadania, os 

quais serão analisados a seguir. 

Ao se propor a desenvolver a ideia de que a cidadania não é algo dado à 

pessoa, portanto, concedendo-lhe um posicionamento passivo unicamente jus-

tificado pelo fato do indivíduo estar desde sua origem imerso em um núcleo so-

cial, Palma Filho constrói uma linha de pensamento o qual atrela a cidadania a 

um mérito a ser conquistado de acordo com as ações desempenhadas pelo indi-

víduo ao longa da sua formação civil. Dado isso, o autor concede certa liberdade 

ao ser e para ilustrar tal característica, utiliza o conceito de liberdade do filósofo 

inglês John Locke o qual apresenta a liberdade como sendo um “bem essencial 

para existência e a base da vida do cidadão”5. 

Nesse subtítulo há um diferencial de regra Cidadania e Liberdade; 

ocorre uma consciência política de cada indivíduo, ressaltando uma individua-

lidade e afastando-se de um imaginário coletivo de igualdade das unidades que 

compõem uma sociedade. A certeza de pertencimento do cidadão como agente 

construtor, com suas ações interferindo e gerando consequências em toda a so-

ciedade traz a tríade ‘Individualismo-Liberdade-Propriedade’ com o ideário de 

participação do indivíduo nos espaços comuns de tal forma que se põe e impõe 

 
5 LOCKE, John. Dois Tratados sobre o governo. São Paulo: Martins Fontes, 1998 
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sua responsabilidade e sensibilidade social, de maneira que reconheça seus di-

reitos e cumpra seus deveres consciente do seu papel social. 

Outros autores também se dedicam a mostrar como a ideia de “igual-

dade” no meio social não condiz muito com a realidade. Conforme afirma Szi-

mansk: 

“Como os homens não são individualmente iguais, é impossível querer que se-
jam igualmente iguais. Pelo contrário, a igualdade social é nociva, pois provoca 
uma padronização, uma uniformização entre os indivíduos, o que é um des-
respeito à individualidade de cada um” (SZIMANSK, 2000)6 

Já Cunha destaca que: 

“A respeito da igualdade, é preciso não entender por esta palavra que os graus 
de poder e de riquezas sejam absolutamente os mesmos; mas que, quanto ao 
poder, ele se encontra abaixo de toda a violência e nunca se exerce, senão em 
virtude da posição social e das leis; e quanto a riqueza, que nenhum cidadão 
seja suficientemente opulento para poder comprar o outro, e que nenhum seja 
tão pobre que seja coagido a vender-se.” (CUNHA 1991, apud PALMA FILHO, 
1998) 

O indivíduo empoderou socialmente com a criação da “polis”, de forma 

a organizar-se reunindo em atividades comerciais, discussões políticas, manifes-

tações cívicas e religiosas. O homem passou a moldar o seu espaço e depois ser 

moldado por ele, vigorando uma liberdade para o viver junto e priorizando a ci-

dadania, o cuidado e a valorização da vida em comum. 

Para Horta (1994):  

“Desenvolvimento de novos elementos na organização social, o renascimento 
das cidades e o sistema de franquias e corporações; modernização acelerada 
pela invenção de técnicas que transformam as condições de vida, economi-
zando energias humanas e animais” (HORTA, 1994, apud PALMA FILHO, 
1998). 

Desta forma, a cidadania é compreendida como uma conquista ao passo 

em que o indivíduo trilha seu caminho no meio social conforme as atividades 

que realiza, os grupos os quais frequenta e as interações que realiza. A sociedade, 

portanto, é compreendida como a soma desses indivíduos, conectados pelas suas 

individualidades e exercícios sociais os quais garantem-lhe pertencimento e ex-

clusividade na trajetória da valorização do bem coletivo. 

A cidadania, no dizer de Hannah Arendt (1987 apud PALMA FILHO, 

1998) “é direito a ter direitos, e pressupõe a igualdade, a liberdade e a própria 

existência e dignidade humanas. Este reconhecimento ainda não é o bastante 

para torná-la efetiva e reconhecida entre seus titulares”. Desta forma, tem-se a 

cidadania como o ato de governar e se governado, princípio este que garante os 

 
6 SZIMANSK, Heloísa. A relação família/escola: desafios e perspectivas. Brasília. Plano, 2000.  
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direitos políticos do cidadão brasileiro nato ou naturalizado, presente no Art. V 

da CF/88. 

A cidadania como conceito universal é uma virtude humana, não nata, 

mas conquistada. Sendo assim, compreende-se que um indivíduo se torna cida-

dão, uma vez que fazer parte da cidadania é exercer o ser humano social. Com 

isso, há um profundo comprometimento humano universal abrangendo a refle-

xão de forma articulada a cidadania, inerente à sociedade de classes, e assim, às 

atividades exercidas por cada indivíduo em sua função social. 

Para Marshall (1969 apud PALMA FILHO, 1998) ao estabelecer o con-

ceito de cidadania, divide-o em três partes: civil, política e social, desenvolvendo 

a sua filosofia em torno de um homem abstrato, ou seja, ocultando-o do seu an-

tônimo, o homem concreto, sendo este histórica e socialmente situado. Seguindo 

a linha histórica postulada por Marshall:  

“...aceitava como certa e adequada a desigualdade quantitativa ou econômica, 
mas condenava a diferenciação ou desigualdade qualitativa entre um cava-
lheiro, ainda que por ocupação, e o indivíduo que não o fosse. Tomava como 
padrão de vida civilizada as condições consideradas por sua geração como 
apropriadas a um cavalheiro e reconhecia que a reivindicação de todos para 
gozar dessas condições é uma exigência para serem admitidos numa partici-
pação na herança social como membros da sociedade, isto é, como cidadãos. 
Mesmo ao postular sobre uma espécie de igualdade humana básica associada 
com o conceito de participação integral na comunidade (cidadania), afirmava 
não existir qualquer inconsistência com as desigualdades que diferenciavam 
os vários níveis econômicos na sociedade, uma vez que a desigualdade do sis-
tema de classes sociais poderia ser aceitável desde que a igualdade de cidada-
nia fosse reconhecida” (MARSHALL, 1969, apud PALMA FILHO, 1998). 

Tendo em mente este conceito, e atrelando-o à historicidade brasileira, 

tem-se que a cidadania passou a ser direito constitucional a partir da Constitui-

ção Federal de 1988, que consagrou a possibilidade de se exigir do Estado o cum-

primento do seu dever para com a educação fundamental obrigatória, conforme 

o artigo 208, e com a Lei Federal 9394/96 de 25/12/1996. 

Com tal avanço, garante-se ao indivíduo, ora cidadão, o elemento social. 

Este se refere a tudo o que vai desde o direito a um mínimo de bem-estar econô-

mico, à segurança, ao direito de participar na herança social e levar a vida de um 

ser civilizado de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade. Com esta 

interpretação, chancela-se a importância de instituições garantidoras do exer-

cício e da consecução de tais direitos, o sistema educacional e os serviços sociais 

se posicionam, portanto, como peças-chaves para a cidadania na sociedade. 

No próximo tópico trazido por Palma Filho, deparamo-nos com outros 

autores que provocam o cerne da discussão aqui trabalhada: a interação entre a 

educação e cidadania. Sobre este tema, Arroyo afirma que:  

“a necessidade de as pessoas serem preparadas na escola para o exercício da 
cidadania [vem no] discurso pedagógico brasileiro, da cidadania em dois 
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territórios; um ocupado pelos ricos [com uma] cidadania inerente à condição 
humana, e outro habitado pelos pobres, onde o exercício da cidadania precisa 
ser ensinado.” (ARROYO, 1987, apud PALMA FILHO, 1998) 

Severino acrescenta que:  

“Muito nos iludiram as concepções essencialistas, idealistas e naturalistas do 
ser humano, tanto quanto o fez o liberalismo, ao pretenderem que essa huma-
nização era uma espécie de qualidade existencial intrínseca que podia ser efe-
tivada e experiência da independentemente das mediações histórico-sociais.” 
(SEVERINO, 1992, apud PALMA FILHO, 1998) 

Através de tais pensamentos acima citados, vê-se que a educação pro-

jetada sobre a orientação à cidadania passa a ser vista com uma roupagem mais 

sociológica, e, portanto, produto de uma estrutura dúbia de controle e liberdade, 

uma vez que enquanto assume a primeira face segrega, condiciona e aliena, e 

quando vista pela perspectiva liberatória, esclarece, conscientiza e convoca a 

mudança. Coutinho (1994, apud PALMA FILHO, 1998) em sua obra, cita que 

“[para] a construção do sistema educacional são necessárias três condições: so-

cialização efetiva do conhecimento socialmente relevante; sistema educacional 

plural e; desvio corporativista”.  

A primeira condição elencada diz respeito à socialização, ou seja, de-

mocratização de conteúdo e investimento em acessibilidade e alcance, do que 

por ele é chamado de ‘conhecimento socialmente relevante’. Ao projetar tal afir-

mação ao cerne da discussão que trata a respeito da formação cidadã, é possível 

afirmar que este autor trilha um caminho para a construção de uma cidadania 

democrática. 

Em sua segunda condição, afirma que o sistema educacional tem de ser 

plural, ou seja, acolher no seu interior o pluralismo de ideias. Assegurar a plena 

liberdade de expressão para todas as correntes de pensamento que a sociedade 

abriga conforme refere a Constituição Federal em seu art. 205. 

Por último, diz que a terceira condição para garantir o sucesso, eficiên-

cia e eficácia para um bom, íntegro e socialmente responsável, o sistema escolar 

deve “ser gerido pelos seus próprios autores e usuários diretos [...] acautelemos 

em relação ao desvio corporativista, que será evitado na medida em que a escola 

estabeleça um consistente diálogo com a sociedade” (COUTINHO, 1998, apud 

PALMA FILHO, 1998). 

Nota-se como as abordagens teóricas acerca do papel da educação na 

garantia do cumprimento e estabelecimento de uma ordem cidadã, e como 

aquela é fundamental no estabelecimento desta, foi material de estudo de muitos 

autores e estudiosos que passaram a refletir sobre o verdadeiro impacto do sis-

tema educacional e de que forma este poderia atingir o seu melhor potencial. 

Acerca desta reflexão, contribui Demo:  



EDUCAR práticas, reflexões e partilhas 

368 

“Ao tratar da questão educacional em nosso país, mais se preocupou com o 
papel desempenhado pela educação escolar na formação do cidadão para a 
vida democrática [...] só será efetivada em termos de cidadania emancipatória 
se a educação for além da mera transmissão, cópia, reprodução do conheci-
mento, para atingir de cheio, sua construção”. (DEMO, 1988, apud PALMA FI-
LHO, 1998) 

Sendo assim, diante das constatações dos autores acima percebe-se que 

todos levam a um mesmo elo entre educação e cidadania. Ao perceber que há 

inúmeras conexões entre o fenômeno da educação e o exercício da cidadania 

(como a vida em sociedade, atividade produtiva, experiência subjetiva e a inte-

gração do humano no mundo do trabalho e das relações políticas), fica nítido 

que ambos são positivos, uma vez que exercidos de maneira responsável e cons-

ciente. Trata-se de um caminho longo a ser percorrido, visto que ao se tratar de 

dois grandes institutos sociais, estes não estão isentos das mazelas que atingem 

a sociedade. Fatores como desigualdades, preconceito, exclusão social, posse e 

uso inadequado da terra, analfabetismo, desemprego, violência, discriminação e 

criminalidade acabam se apresentando como barreiras para o cumprimento efe-

tivo do papel educacional-cidadão. 

Cidadania é uma tarefa infindável, consiste no exercício, conquista da 

capacidade de participação e intervenção social, sempre em busca por mais di-

reitos, liberdade, garantias individuais e coletivas de viver, tomar decisões, em-

preendendo e gerando oportunidades superando suas deficiências. Ser cidadão 

não remete a sacrifício, basta ter a consciência de ser sujeito de direitos e deveres 
atentando-se aos pequenos aspectos como a casa em que vive, bairro, escola, tra-

balho, comunidade em que se encontra inserido e agindo naquilo em que se pro-

põe tomando decisões para que no futuro sendo o protagonista da sua história e 

não se deixar dominar. 

O indivíduo deve esclarecer-se o suficiente para compreender que no 

âmbito social, este assume o papel de cidadão em constância, ou seja, aquele 

permanentemente em construção, consciente e ciente do ser humano inacabado. 

Esta consciência deve vir por meio da educação, a qual deve ser livre, revolucio-

nária e criativa. Deve proporcionar as constantes provocações que instruam o 

indivíduo a buscar, construir e criar com maturidade suas tomadas de consciên-

cia ampla dos direitos e deveres, tornando-o não somente mais humano, mas de-

mandando assim novas conquistas e prosseguindo cada vez mais responsável no 

viver a cidadania. 

Desta forma, compreende-se a educação e a cidadania como duas esfe-

ras orbitantes que se influenciam e se sustentam no desenvolvimento do indiví-

duo. Palma Filho traz em todo o seu texto, sobre como a diferentes percepções 

de educação moldam a cidadania, e de que forma os diferentes comportamentos 

cidadãos, moldam a educação. Não se trata de elementos que se excluem ou que 
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determinam uma gênese linear, mas como fatos sociais, são constituídos por di-

versos elementos, influenciados por diversos fatores e que provocam diversos 

efeitos em uma rede complexa e viva como a sociedade. 

A dinamicidade por detrás de todo o processo evolutivo dos agrupa-

mentos sociais, permitiu com que a percepção cidadã e educacional se confun-

dissem e se estranhassem em diversos momentos. Mais do que a busca pelo teor 

de um elemento presente no outro, o autor expande a discussão para uma com-

preensão atemporal e esclarecida, na forma a qual a sociedade, por meio da sua 

organização, e, portanto, da sua constituição de tomadas de decisão e estruturas 

de poder, enxergam determinados elementos que se comportam como verdadei-

ros pilares estruturais para a organização social, como o terreno perfeito para a 

incorporação e reprodução de determinados ideais, cabendo às estruturas fisca-

lizadoras (leis, diretrizes, normas e costumes) o papel de mantenedor dessa es-

trutura. A educação como a ferramenta do Estado para perpetuação do pensa-

mento crítico, e a cidadania como o compromisso do cidadão para com o seu 

meio, acabam sendo produtos diretos de estruturas de poder em uma sociedade 

como a brasileira. 

Brilhantemente Palma Filho, nos permite compreender que discutir 

educação e cidadania remonta a uma verdadeira simbiose de dois elementos in-

terdependentes. Da mesma forma em que ambos não fazem sentido fora de um 

contexto social, estes se entrelaçam para significar um contexto social, e por 

essa razão, são elementos essenciais para a compreensão de um ordenamento 

social.  

Muito se evoluiu nos momentos da educação e da cidadania brasileira, 

contudo, como são objetos vivos, a constante alteração de cenários, e assim, de 

contextos, garante com que o presente molde novas opções de futuro, e o futuro 

concentre novas percepções da relação entre cidadania e educação. 
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O ENSINO REMOTO NO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Silvana Mesquita Cristino1 

1 introdução 

No final de 2019 o mundo conheceu um fenômeno biológico que modi-

ficou toda forma de viver da maioria da população do planeta. Apesar de invisí-

vel, um vírus mortal ceifou a vida de milhões de pessoas em todo o mundo.  Fa-

mílias inteiras foram atingidas e isso abalou de todas as maneiras possíveis a 

população. Vamos de um modo geral especificar três aspectos que mostraram de 

maneira contundente essa mudança, foram: psicológico, econômico e o social.  

Todos tiveram que se adaptar, em suas funções profissionais. As ativi-

dades essenciais e imprescindíveis como as que estavam ligadas às questões da 

sobrevivência e não puderam se adaptar de forma digital, como por exemplo a 

oferta de alimentos e os cuidados médicos, foram os mais arriscados de se exer-

cer, o que na realidade eram os maiores desafios a se enfrentar, pois era de ex-

trema necessidade continuar oferecendo esses serviços de modo presencial para 

manutenção da sobrevivência da população. 

As diferentes funções foram adaptadas para se manterem funcionando. 

Muitos profissionais foram obrigados a se manter trabalhando em casa na inten-

ção de preservarem seus empregos, outros se reinventaram oferecendo serviços 

online e delivery, enfim, várias foram as soluções buscadas para manutenção da 

vida social e psicológica. Com a educação também ocorreu essa adaptação. O 

maior desafio foi, como oferecer aula no ensino remoto se não havia ferramentas 

disponíveis? Como oferecer aulas online se os alunos não tinham condições fi-

nanceiras de pagar internet? Ou no caso de muitos alunos, eles não possuíam 

nem mesmo celular? Ou um computador disponível para assistir aulas através 

de vídeos? 

Inicialmente o governador colocou um decreto onde estabelecia a per-

manência das pessoas em casa, a ideia era salvar o máximo de vidas possível.  

Nesse primeiro momento era necessário manter as famílias em quarentena, as 

pessoas não podiam sair de casa, a permissão era apenas para comprar alimentos 

 
1 Doutora em Ciências da Educação pela (UNIDA/PY), Mestre em Ciências da Educação pela (Ame-
ricana/PY), Especialista em Psicopedagogia pela (UECE). Graduada em Filosofia e Música pela 
(UECE), Professora efetiva da Prefeitura Municipal de Fortaleza. 
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ou procurar atendimento médico, caso estivesse com sintomas de COVID19 ou 

outra enfermidade que necessitasse atendimento. Os profissionais autônomos 

que precisavam vender seus produtos, ou seus serviços de maneira informal es-

tavam proibidos de trabalhar.  

O governador do estado e o prefeito da cidade começaram uma parceria 

para prover a sobrevivência dos cidadãos. Os custos de serviços essenciais como 

água, energia e gás de cozinha foram bancados pelo estado e pela prefeitura, to-

dos os estudantes das escolas públicas estaduais e municipais passaram a rece-

ber ajuda de alimentação, o governo com os alunos do ensino médio ofereceu 

uma pequena quantia para que os alunos utilizassem na compra de alimentos, o 

prefeito passou a garantir a todos os alunos matriculados nas creches e escolas 

de ensino fundamental uma cesta básica. 

Mas ainda era preciso garantir o ensino para essas crianças, adolescen-

tes e jovens. Inicialmente os professores, coordenadores e gestores precisaram 

entender o que estava acontecendo, como iria ocorrer essa mudança das aulas 

presenciais para aulas remotas. A Secretaria Municipal de Educação de Forta-

leza, reuniu seus técnicos e os gestores para pensar alternativas no oferecimento 

das aulas remotas. Para muitos professores foi extremamente angustiante, pois, 

na sua grande maioria percebia-se um desconhecimento total das mídias digitais 

existentes para o ensino online. Porém, todos conheciam algumas mídias como 

WhatsApp, Facebook e Youtube.  

2 Ensino remoto 

A primeira providência tomada pelos gestores das escolas em Fortaleza 

foi a criação de grupos para a comunicação das informações tomadas em âmbito 

escolar. O conselho de professores com o auxílio e orientação da Secretaria Mu-

nicipal de Educação de Fortaleza (SME), começou os trabalhos das aulas remo-

tas através de textos e atividades impressas, mas que contava também com vá-

rias aulas complementares disponíveis nas mídias digitais. Porém, surgiram as 

primeiras dificuldades, muitos alunos não possuíam telefone celular nem com-

putador para acompanhar as aulas. A Secretaria de Educação de Fortaleza 

(SME), depois de várias manifestações e exigências do sindicato dos professores 

conseguiu oferecer para os alunos além das cestas básicas um chip de celular 

com internet. E, para os alunos de 9º ano um tablet para que acompanhassem as 

aulas virtuais. 

Inicialmente os professores começaram conhecendo quais as opções 

mais simples e possíveis para os alunos. Optou-se na manutenção de atividades 

impressas a serem realizadas pelos alunos e devolvidas na escola no decorrer da 

semana, de maneira organizada sem provocar nenhum tipo de aglomeração. 



EDUCAR práticas, reflexões e partilhas 

373 

Foram estipulados na escola protocolos sanitários para manutenção da segu-

rança de todos os funcionários, professores e alunos. 

Funcionava da seguinte maneira. Os professores faziam planejamentos 

semanais enviavam por mensagem digital para escola, a escola imprimia todas 

as atividades e entregava aos responsáveis pelos alunos. Não havia trânsito nem 

de alunos, nem de professores na escola, estes estavam em casa, os responsáveis 

recebiam mensagens pelo Whats App, ou passavam na escola para obter infor-

mações e ficavam sabendo das atividades. 

Eram feitos agendamentos por turmas. Cada turma deveria comparecer 

num determinado dia do mês para receber a cesta básica, junto com a cesta bá-

sica os responsáveis recebiam as atividades impressas e as devolviam no mês se-

guinte no recebimento da próxima cesta básica, devolviam as atividades respon-

didas do mês anterior e recebiam as atividades do mês seguinte. Dessa maneira 

os alunos permaneciam recebendo conteúdos e tirando dúvidas até o retorno das 

atividades presenciais. 

Com o passar dos meses os professores foram se aperfeiçoando na uti-

lização das mídias e passaram a conhecer diversas plataformas digitais que po-

deriam utilizar na realização de suas aulas, entre elas: Meet, Zoom, e canais no 

Youtube. Meses se passaram e a pandemia só se agravava. Muitos alunos perde-

ram parentes, amigos, conhecidos, vizinhos, enfim, os professores também se 

encontravam nessa mesma situação, alunos se contaminaram, professores tam-

bém, alguns foram entubados, mas sobreviveram, porém, alguns não sobrevive-

ram. E a tristeza se abateu sobre todos. Foram momentos sombrios. Todos esta-

vam paralisados com medo de se contaminar. A convivência com amigos e 

parentes era pela tela do computador ou da tela do celular. 

A maneira de ministrar aulas se modificou, o ensino remoto foi aprimo-

rado, os professores recorreram as mídias digitais para levar aos alunos suas au-

las ao vivo pela tela, tudo caminhou de acordo com as necessidades de cada 

grupo de professores e alunos. Os professores da educação infantil além de man-

dar atividades impressas para as crianças conseguiam conversar com a ajuda dos 

pais, com as crianças por vídeo no Whats App e no Meet. Os professores do 

ensino fundamental de primeiro ao quinto ano conseguiam ministrar aulas pelo 

Meet e enviar atividades em PDF para os estudantes, os professores do ensino 

fundamental do sexto ao nono ano conseguiam ministrar aulas pelo Meet, utili-

zar atividades em PDF, trabalhar com canais no Youtube e promover a realiza-

ção de projetos como: a OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáu-

tica), Feira de Ciências, Boas Práticas e outras.   

Todo esse desenvolvimento do ensino remoto no ensino fundamental 

contou com o empenho possível dos professores, coordenadores e gestores da 

escola. No começo foi bastante complexo, mas com o apoio coletivo, com muito 
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diálogo, troca de experiências, compreensão e parcerias exitosas, mesmo a dis-

tância, por vídeo conferências, e as conversas entre os professores na troca de 

conhecimentos, foi possível oportunizar aos alunos aulas remotas com quali-

dade. 

3 Metodologia  

3.1 Lugar da pesquisa 

Apresentamos aqui o lugar da pesquisa que ocorreu na Escola Munici-

pal de Ensino Infantil e Fundamental Professora Fernanda Maria de Alencar Co-

lares, situada na Rua Professor José Arthur de Carvalho, nº 1540, No Bairro La-

goa Redonda, na cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará. O estado do 

Ceará tem aproximadamente 9,1 milhões de habitantes, sendo que 1.930.479 re-

side em Fortaleza. O Ceará é um estado localizado na Região Nordeste do Brasil. 

É uma cidade com muitas belezas naturais e atrai bastante turistas nacionais e 

internacionais ao longo do ano.   

3.2 Tipo e abordagem da pesquisa 

A pesquisa está baseada no modelo não experimental e tipo descritivo. 

A pesquisa descritiva tem por objetivo mostrar as características de uma popu-

lação, ou de um fenômeno ou até mesmo uma experiência. Nesse tipo de pes-

quisa se estabelece uma relação entre as variáveis no objeto de estudo analisado.  

A pesquisa descritiva: descrição do objeto por meio da observação e do levan-
tamento de dados ou ainda pela pesquisa bibliográfica e documental. 

Das pesquisas descritivas pode-se chegar à elaboração de perfis, cenários, etc. 
A ênfase metodológica pode ser mais quantitativa do que qualitativa. Busca 
percentuais, médias indicadores, curvas de normalidades etc. (BARROS, 2012, 
P. 34) 

No modelo não-experimental, as variáveis de interesse do estudo são 

observadas ou mensuradas como ocorrem naturalmente, não há participação di-

reta do pesquisador. Algumas dessas pesquisas podem ser: Pesquisas de levan-

tamento, em que os próprios participantes respondem questionários ou escalas 

sobre seus comportamentos, ou pesquisas fundamentadas em observação natu-

ralística.           

Esta pesquisa classifica-se, do ponto de vista de sua natureza, como 

aplicada, por objetivar e gerar conhecimentos para aplicação prática dirigida à 

solução de problemas específicos, envolvendo verdades e interesses locais 

(SILVA e MENEZES, 2001).   
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A pesquisa é quantitativa e qualitativa, quantitativa porque apresenta 

os gráficos com o resultado da população participante da pesquisa, e qualitativa 

porque descreve o campo de atuação dos profissionais pesquisados.           

De acordo com (MINAYO, 2002) a pesquisa qualitativa “trabalha com 

um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 

que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”.  

A sociologia compreensiva coloca o aprofundamento do qualitativo ine-

rente ao social, enquanto possibilidade e único quadro de referência condizente 

e fundamental das ciências humanas no presente. É essencial, no estudo dos se-

res humanos a percepção que eles têm e como eles definem as situações nas quais 

se encontram, porque “se eles definem situações como reais, elas são reais em 

suas consequências.” (MINAYO, 2002). 

Segundo o pensamento a seguir, as principais características da pes-

quisa qualitativas são:  

[...] considera o ambiente como fonte direta dos dados e o pesquisador como 
instrumento chave; possui caráter descritivo; o processo é o foco principal de 
abordagem e não o resultado ou o produto; a análise dos dados foi realizada 
de forma intuitiva e indutivamente pelo pesquisador; não requereu o uso de 
técnicas e métodos estatísticos; e, por fim, teve como preocupação maior a in-
terpretação de fenômenos e a atribuição de resultados. (GODOY,1995, p.58) 

Os pesquisadores qualitativos recusam o modelo positivista aplicado 

ao estudo da vida social, uma vez que o pesquisador não pode fazer julgamentos 

nem permitir que seus preconceitos e crenças contaminem a pesquisa (GOL-

DENBERG, 1999). 

3.3 População e amostra 

A população participante da pesquisa foram os 42 professores da Escola 

Municipal de Educação Infantil e Fundamental Professora Fernanda Maria de 

Alencar Colares.  Através de amostragem não probabilística, pois, a escolha do 

grupo foi intencional por apresentar características relevantes à pesquisa.  O 

critério abordado era a apresentação da lotação dos professores na escola pes-

quisada. 

3.4 Questionários 

Os questionários aplicados aos professores foram elaborados pela pes-

quisadora com o intuito de obter informações a respeito de dados relevantes a 

pesquisa. O questionário é um instrumento que se utiliza para se obter esses 

dados.  
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Segundo (BARROS, 2012) afirma que o pesquisador, ao elaborar os seus 

questionários deve ter a preocupação de determinar o tamanho, o conteúdo, a 

organização e a clareza de apresentação das questões, com a intenção de obter 

as respostas. 

É aconselhável que o questionário não exija muito mais de 15 a 20 minutos 
para ser respondido. Um questionário muito extenso é desmotivador e pode 
condicionar respostas muito rápidas e superficiais do informante. 

O pesquisador deve ter uma preocupação constante quanto à maneira pela 
qual as questões do questionário serão redigidas. Da redação e da formatação 
das perguntas depende em grande parte o sucesso da pesquisa. Uma redação 
descuidada pode conduzir a sentidos ambíguos e dificuldades de compreen-
são do que se pretende mesmo saber. É fundamental estar familiarizado com 
o tipo e nível de linguagem dos sujeitos a serem pesquisados. (BARROS, 2012, 
p.73-74) 

O questionário é tão somente um conjunto de questões feito para gerar 

os dados necessários para se atingir os objetivos do projeto de pesquisa. Cons-

truir um bom questionário depende não só do conhecimento de técnicas, mas 

principalmente da experiência do pesquisador. 

3.4.1 Como foram elaborados 

Os questionários foram elaborados pela pesquisadora e apresenta ques-

tões abertas e fechadas. 

Classicamente o questionário pode apresentar duas categorias de perguntas, 
conforme a liberdade em respondê-las: Abertas e fechadas. 

As perguntas abertas são aquelas em que a liberdade de resposta é total. 

As perguntas fechadas restringem a liberdade de resposta do pesquisado. 

Aconselha-se combinar as perguntas fechadas com perguntas abertas, a fim 
de obter um levantamento mais amplo exaustivo a respeito do assunto pes-
quisado. (BARROS, 2012, p.75) 

Optou-se por questões abertas e fechadas no sentido de diversificar as 

respostas e conhecer melhor o trabalho desenvolvido pelos professores em sala 

de aula. 

3.5 A entrevista 

A entrevista foi realizada por vídeo, os participantes da pesquisa rela-

taram como se sentiam a respeito do ensino remoto, como foi o primeiro impacto 

ao saber que as aulas seriam realizadas por mídias digitais. A adaptação foi ne-

cessária, embora angustiante para alguns no primeiro momento, porém, aos pou-

cos a adaptação foi tranquila. Muitas dúvidas inicialmente, mas muita vontade 

de acertar, todos colaboraram como foi possível. 
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Para alguns autores a grande vantagem da entrevista sobre outras téc-

nicas é que ela permite a captação imediata e corrente da informação desejada, 

praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos. 

(Lüdke; André, 1986: 33-34). A entrevista dirigida em pesquisa é um tipo de co-

municação entre um pesquisador que pretende colher informações sobre fenô-

menos e indivíduos que detenham essas informações e possam emiti-las. (Chiz-

zotti, 1995: 57) ... o entrevistado discorre sobre o tema proposto com base nas 

informações que ele detém e que no fundo são a verdadeira razão da entrevista 

(...). A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas ob-

tenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversa-

ção de natureza profissional. (Lakatos; Marconi, 1994: 195).    

4 Resultados 

Utilizamos na pesquisa como instrumento de coleta de dados, o ques-

tionário e a entrevista. A entrevista foi realizada pela pesquisadora com os 42 

participantes da pesquisa, professores que estão lotados na Escola Municipal de 

Ensino Infantil e Fundamental Professora Fernanda Maria de Alencar Colares. 

O resultado dos questionários respondido pelos professores foi tabulado 

em forma de gráficos para uma melhor apreciação. Os 42 professores participan-

tes da pesquisa foram submetidos a um questionário de investigação que versava 

sobre o ensino e a utilização das mídias digitais no ensino remoto desenvolvido 

no período da pandemia da COVID19.  

 

Gráfico 01 – Tempo de profissão 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

0

5

10

15
20

De 02 a
05

anos

De 06 a
10

anos

De 11 a
15

anos

Mais
de 16
anos

Quantos anos como professor



EDUCAR práticas, reflexões e partilhas 

378 

No gráfico 1, observa-se que os professores atuantes em sala de aula 

apresentam uma boa experiência. tem algum tempo de experiência. Nota-se que 

48% possuem de 11 a 15 anos de experiência, e 27% apresentam mais de 16 anos 

de experiência em sala de aula. 

“Eu comecei na sala de aula cedo, com 18 anos já ensinava nas turmas de in-
fantil e depois fui para alfabetização.” (Ent. 08) 

“Quando comecei há uns 20 anos atrás era muito diferente, os alunos respei-
tavam demais os professores.” (Ent. 11) 

“Hoje o ensino é mais completo, eu acho, as crianças aprendem muito ligeiro.” 
(Ent. 36) 

 

Gráfico 02 – Tempo de professor na Escola de Ensino Infantil e Fundamen-

tal Professora Fernanda Maria de Alencar Colares 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

No gráfico 2, observa-se que os professores trabalham na escola já há 

algum tempo. Nota-se que 41% possuem mais de 16 anos na escola e cerca de 

22% têm de 02 a 05 anos na escola. 

“Muitos professores já se aposentaram, a nossa escola tem mais de 20 anos.” 
(Ent. 22) 

“Nossa escola já funcionou os três turnos, mas veio uma diretora aí , resolveu 
tirar o turno da noite.” (Ent. 40) 

“Nossa escola já formou muita gente, os pais de nossos alunos hoje, foram nos-
sos alunos” (Ent. 28) 
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Gráfico 03 – Qual o sentimento quanto ao trabalho com o ensino remoto 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

No gráfico 3, observa-se que os professores apresentaram diferentes 

sentimentos a respeito do ensino remoto. Nota-se que 48% disseram que ficaram 

preocupados, mas com muita vontade de aprender a utilizar as plataformas do 

ensino a distância. Para 21% o ensino remoto os deixou muito tranquilo porque 

já dominavam as plataformas de ensino a distância. 

“Eu já fiz muitos cursos a distância e domino as plataformas pra estudar, agora 
vou adaptar pra ensinar.” (Ent. 30) 

“Eu não sei usar nenhuma plataforma de ensino, mas uso o Whats App que é 
uma beleza.” (Ent. 21) 

“Acredito que no começo eu vou me atrapalhar, mas minha colega vai ficar 
comigo na hora da aula.” (Ent. 09) 

Gráfico 04 – Quanto ao conhecimento de algumas mídias digitais 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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No gráfico 4, observa-se que os professores que trabalham na escola já 

conheciam algumas das mídias digitais. Para 100% as mídias digitais já fazem 

parte do cotidiano. 

“Eu uso o Whats App direto, inclusive já tinha um grupo com a mãe dos meus 
alunos, agora o problema é que os alunos não têm celular, só os pais.” (Ent. 
08) 

“Não sei como vai ser, nunca dei aula nesse online, ligo, atendo telefone, às 
vezes ligo por vídeo, mas não sei se vai dar certo isso não.” (Ent. 01) 

“Acho que se a prefeitura quiser tudo se resolve logo, porque os problemas são 
muitos, mas a secretária prometeu entregar chip para os alunos, vamos esperar 
né!” (Ent. 15) 

 

Gráfico 05 – Quanto a utilização das redes sociais no ensino remoto 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Conclusão  

Essa pesquisa é uma pequena demonstração do trabalho realizado na 

Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Professora Fernanda Maria 

de Alencar Colares em Fortaleza, Ceará, no Brasil, durante a pandemia de CO-

VID19 que se instalou em todo o mundo. Os professores tiveram que se adaptar 

de maneira emergencial para atender seus alunos. 

A escola tem um grupo de 42 professores, uma coordenadora e uma ges-

tora, para atender um total de 920 alunos divididos em dois turnos, matutino e 

vespertino, sendo, 15 turmas pela manhã com 491 alunos e 13 turmas a tarde com 

429 alunos, em turmas de infantil V até 9º ano. 

O primeiro impacto de alguns professores ao saber do ensino remoto foi 

de angústia por não se sentirem aptos a exercer tal função, mas no decorrer do 

tempo e pela urgência do trabalho os professores se adaptaram rapidamente e 

conseguiram envolver seus alunos na nova modalidade de ensino.  

Apesar dos imprevistos, das adaptações do momento, os resultados sur-

giram e professores e alunos conseguiram vencer, em parte, a ansiedade que os 

abateu. Atividades foram enviadas aos alunos e respondidas, depois devolvidas. 

Trabalhos escolares foram realizados, avaliações foram aplicadas e projetos fo-

ram desenvolvidos no ensino remoto. 

Foi um tempo de muito aprendizado para todos: alunos e professores 

principalmente. Sabemos que muitas lacunas ficaram abertas, conteúdos foram 

reprimidos e alguns alunos não conseguiram alcançar a aprendizagem necessá-

ria, mas, são lacunas que deverão ser retomadas tão logo o ensino presencial re-

comece. 

Esperamos que essa pesquisa seja útil para outros pesquisadores que 

estão pesquisando o mesmo tema e contribua para o conhecimento de como 

ocorreu o ensino remoto numa escola de ensino fundamental desde março de 

2020 até julho de 2021 na cidade de Fortaleza, quando o mundo teve que se adap-

tar a modalidade do ensino remoto. 
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TRABALHANDO COM CRIANÇAS ESPECIAIS: 

UMA INTERVENÇÃO ATRAVÉS DAS 

ATIVIDADES LUDO-EDUCATIVAS 

Valquiria Lima de Farias Oliveira1 

1 Introdução 

Este projeto apresenta estratégias de intervenção que envolve como tra-

balhar as dificuldades de aprendizagens em crianças com necessidades especiais 

e educacionais a superarem suas dificuldades. Entende-se que as crianças espe-

ciais são todas aquelas que necessitam de estratégias especiais de ensino para a 

aprendizagem na escola. 

A aprendizagem humana é um processo de informações complexas, 

sendo que os processos centrais são modificações e combinações que ocorrem nas estruturas 

cognitivas (CIASCA apud PEREIRA et al, 2003). Busca-se que os pais, cuidadores 

e professores compreendam os déficits e as potencialidades dos seus filhos, au-

xiliem na reabilitação das deficiências cognitivas deste e percebam as necessi-

dades orgânicas, afetivas e de socialização do indivíduo. 

Ao mesmo tempo em que trabalho com crianças, oferecer orientação aos 

pais, professores e cuidadores, sobre o processo de desenvolvimento humano, 

em uma abordagem sócio - cultural em que a criança está inserido. Neste sen-

tido, buscar valorizar o brinquedo e a atividade do brincar como possibilidades 

educativas de função teórica- prático que favoreça a inclusão social dessas cri-

anças com necessidades especiais. Colaborando, assim, para o desenvolvimento 

multilateral desses sujeitos atendidos e, concomitantemente, enfatizando a for-

mação de professores que se deparam com essa realidade em suas ações docen-

tes, bem como pais e cuidadores (VIGOTSK apud ASSUMPÇÃO, 2006). 

É importante ressaltar que a adoção das atividades lúdicas como re-

curso para a aprendizagem, além de possibilitar o holístico e prático necessárias 

ao seu desenvolvimento, torna a criança sujeito da sua história e favorece a inte-

ração familiar com o ambiente em que vive. Assim, as estratégias de intervenção 

são estruturadas com o caráter educativo, voltadas a superação de dificuldades 

 
1 Graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia; Pós Graduada em Psicopedagogia, Pós Graduada 
em Docência do Ensino Básico e Superior 
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de aprendizagem, como também as dificuldades psicomotoras e sua relação com 

as crianças com o baixo desempenho escolar (VALESCO apud ASSUMPÇÃO, 

1996).         

Apesar de existir bastante literatura sobre o tema, é necessário investi-

gar formas que interessem a participação dos pais nas tarefas de acompanha-

mento de suas crianças, em trabalhos relacionados a habilidades parentais e di-

ficuldades de aprendizagens dos filhos. Especialmente quando se discute a 

questão da inclusão de crianças especiais deficientes ou não, mas as crianças 

com necessidades especiais condições de ensino (PEREIRA et al., 2003). 
Neste projeto espera-se que as crianças com necessidades especiais 

dentro da sociedade e em especial dentro das escolas, deve ser melhor compre-

endida, e é importante enfatizar que a finalidade deste projeto configura-se na 

perspectiva da inclusão social e escolar dos sujeitos e é planejado para atender 

tantos as crianças que apresentam deficiência intelectual moderada, como tam-

bém, crianças não deficientes que apresentam dificuldades comportamentais, 

psicomotoras e outras dificuldades vividas no processo de ensino-aprendizagem 

escolar (VIOTTO FILHO apud ASSUMPÇÃO, 2009). 

Entende-se que quanto mais cedo iniciar a inclusão na escola, mais ex-

tensas e o resultado positivo serão as mudanças no desenvolvimento desse pú-

blico e a sua inserção social, uma das preocupações sobre questões inclusivas é 

saber se ela será bem sucedida. O objetivo desse projeto é fornecer uma reflexão 

sobre a relação entre dificuldade de aprendizagem e ambiente escolar, uma va-

riável de importância. 

2 Objetivos 

2.1 Objetivo Geral 

Discutir sobre a relação entre dificuldade de aprendizagem e o ambi-

ente escolar. 

2.2 Objetivos Específicos 

Identificar as dificuldades trabalhadas na sala de aula com crianças com 

necessidades especiais. 

Reconhecer a atividade ludo-educativa como exercícios importantes 

para o cognitivo da criança. 

Ampliar o conhecimento as famílias para que sejam sanados as dificul-

dades de ensino – aprendizagem. 
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3 Trabalhando com crianças especiais: uma intervenção através da 

atividades ludo-educativas 

A integração de crianças com necessidades educativas especiais não é 

nova. Na constituição do Centro Nacional de educação Especial (Cenesp) do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) em 1974, se voltava para a integração: 

 ...A deficiência é uma categoria socialmente construída que se torna incapa-
citante e restritiva não apenas pelas inerentes limitações orgânicas, mas, so-
bretudo pelas consequências psicossociais, especialmente o tipo de interação 
ou relacionamento que se estabelece entre os deficientes e os demais (GLAT, 
2004, p. 56). 

Neste contexto, o autor se refere a deficiência como construção de ca-

tegoria construída e reforça que a necessidade educacional especial não está na 

pessoa ou em alguma característica intrínseca da mesma e afirma que a aprendi-

zagem se dará pela a interação da criança com o contexto que ela está inserida. 

A educação especial se manifesta na ação individual e subjetiva de conhecer, 

aprender, um novo conteúdo social, por sua vez, resulta aprendizagens das con-

dições em que são efetivadas. 

Conforme Glat (2007), enfatiza que os alunos com deficiência mental 

só se beneficiarão do ensino regular se forem feitas adaptações curriculares e de 

acessibilidade. O projeto político pedagógico da escola deverá contemplar este 

atendimento bem como a avaliação individual do aluno. Para se tornar-se inclu-

siva essa educação especial a escola precisa formar seus professores e equipe de 

gestão, assim como, rever as formas de interação vigente em todo o seguimento 

que a compõem e que nela interferem. Isso aplica a avaliar e redefinir sua estru-

tura, organização, projetos políticos pedagógicos, recursos didáticos, práticas 

avaliativas, metodologias e estratégias de ensino. 

Nesse contexto, a Educação Especial está em processo, além do atendi-

mento especializado direto, o apoio das escolas regulares que recebem alunos 

que necessitam de propostas diferenciadas para a aprendizagem. 

Portanto, não se está aqui negando que existem características e difi-

culdades a esta ou aquela deficiência, mas nota-se que boa parcela das dificul-

dades percebidas por esses alunos, ocorrem também com as chamadas crianças 

normais, no mais das vezes em inadequados processos pedagógicos, ou não com-

patíveis com a clientela específica.  

Modelo de intervenção centrado na família 

O modelo de terceira geração assenta quatro componentes oportunida-

des de aprendizagem as crianças, o apoio às competências dos pais, os recursos 

das famílias/comunidades e as práticas de ajuda centradas nas famílias 
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(ALMEIDA apud DUNST, 2005). O autor aborda a importância de assegurar as 

experiências e oportunidades proporcionadas as crianças, pais e famílias, influ-

enciando a promoção de suas capacidades e que os interventores/ profissionais 

conduzam as de forma consistente de acordo com o quadro que foi referenciado. 

tratam as famílias com dignidade e respeito: são individualizadas, flexíveis e 
responsivas as preocupações e prioridades da família; incluem a partilha de 
informação para que a família possa tomar decisões informadas; respeitem as 
escolhas da família no que se refere a todos os aspectos do programa e as op-
ções de intervenção; implementem a colaboração e parceria família-profissio-
nais; e promovam as capacidades das família com  vista a obter e mobilizar os 
recursos e apoios de que necessita para cuidar de seu filho de uma forma esti-
mulante (WILSON; DUNST apud ALMEIDA, 2005, p. 1). 

Neste contexto, o autor prioriza o cuidado de forma que, a família seja 

respeitada com dignidade, suas preocupações e prioridades, que as informações 

cheguem para que elas possam tomar suas decisões em prol do cuidar de seu 

filho para que de maneira estimulante, assim, seja sanada as suas dificuldades de 

ensino-aprendizagem com a colaboração da parceria de profissionais e familia-

res. 

3.2 Intervenção centrada na atividade ludo-educativas 

Antigamente as atividades ludo-educativas, não eram consideradas 

como exercícios importantes para o desenvolvimento de determinadas faculda-

des na criança a exemplo da espontaneidade e criatividade, da autonomia, da 

socialização, pois as crianças eram tratados como pequenos adultos. Segundo 

Fontana (1997, p.120), ¨houve um tempo em que a idade não era um critério de 

identificação social, e a criança partilhava os trabalhos e festas dos adultos¨. Isto 

é realiza trabalhos feitos pelos adultos e não lhes sobravam tempo para brinca-

deiras.  

Hoje, a criança tem direitos garantidos por lei e um desses direitos é o 

brincar, que se encontra assegurado na Declaração das Nações Unidas dos Di-

reitos da Criança, em 1959, que no artigo 7º ressalta: “Toda criança terá direito a 

brincar e a divertir-se, cabendo à sociedade e às autoridades públicas garantir a 

ela o exercício pleno desse direito”. E em 1969, esse direito foi ratificado quando 

a ONU adotou a Convenção dos Direitos da Criança. 

Segundo Almeida (1990, p. 79), ¨brincar não é um ato ingênuo, imprevi-

sível, mas um ato histórico (tempo), cultural (valores), social (relações) , psico-

lógico (inteligente), afetivo e existencial (concreto) e acima de tudo político, 

pois, numa sociedade de classes, nenhuma ação é simplesmente neutra, sem 

consciência de seus propósitos. 

Através do ato de brincar, as crianças conhecem a si mesmas e aos ou-

tros; resolvem seus conflitos, eleva a autoestima, desenvolvem habilidades, o 
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potencial cognitivo, afetivo e psicomotor; interagem mais; diminuem o nível de 

agressividade e se mostram confiantes no ambiente familiar e escolar. O direito 

de brincar é imprescindível para garantir o desenvolvimento integral e intelec-

tual da criança.  

Piaget apud Fontana (1997, p.121) acrescenta que 

A criança brinca porque é indispensável ao seu equilíbrio afetivo e intelectual 
que possa dispor de um setor de atividades, cuja motivação não seja a adapta-
ção ao real, senão pelo contrário, a assimilação do real ao eu, sem coações nem 
sanções [...].  

Portanto, ao brincar ela revive situações rotineiras e imaginárias, trans-

formando-as e trazendo para a nova realidade, os seus desejos mais íntimos e 

importantes são concretizados que, em alguns momentos, foram contrariados. 

Segundo Kishimoto (1992, p. 15) 

Chamar-se-á jogo (título provisório), toda situação estruturada por regras, 
nas quais o sujeito se obriga a tomar livremente um certo número de decisões 
tão racionais quanto possíveis, em função de um contexto mais ou menos ale-
atório.  

A epígrafe acima relata que os jogos são elementos necessários ao pro-

cesso de aprendizagem, principalmente quando se pretende fazer alianças com 

o lúdico. A palavra jogo vem de origem latina iocus incus que tem como significado 

brincadeira, divertimento e em alguns dicionários aparecem como sendo ativi-

dade lúdica com autonomia de que em certas conjunturas se realize por motivo 

extrínseco. O jogo é considerado uma atividade lúdica com valor educacional, a 

atualização do mesmo no ambiente escolar traz muito benefício para o processo 

de ensino aprendizagem, é um impulso natural da criança funcionando, como 

grande estimulador para o processo de cognição.  

Kishimoto (2002), relata que o brinquedo é diferente do jogo. Ele faz 

uma ligação íntima com a criança, na ausência de um sistema de regras que or-

ganizam sua utilização. Porém os dois é de suma importância no desenvolvi-

mento da criança com necessidades especiais.  

Para Vygostsky (1998), o jogo é um fator fundamental, já que tanto o 

curso do jogo quanto a ação remete o sujeito ao significado. Tudo que interessa 

a criança torna-se realidade no jogo em si, porque seu cotidiano e a ação domi-

nam o significado. Assim a criança se projeta ao mundo dos adultos ensaiando 

atividades, comportamentos e hábitos nos quais ainda não está preparada para 

tal, mais que através da brincadeira lhe permitem o processo de desenvolvi-

mento, internalizando o real e promovendo o cognitivo. 

Por sua vez, compreender a importância da atividade ludo-educativas 

para o trabalho com crianças com necessidades especiais, como também crian-

ças não deficientes que apresentam dificuldades no ensino-aprendizagem. 
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Como afirma Morin (1979), o brincar pode ser entendido como um prolonga-

mento da infância na qual a criança encontra-se ainda protegida e cuidada, 

tendo mais tempo para desenvolver habilidades necessárias para a vida adulta. 

Estes são elementos elaborados que proporcionarão experiências, possibili-

tando a conquista e a formação da sua identidade, autonomia e autoridade. 

Na visão do autor, o brincar é uma habilidade que precisa de tempo para 

se desenvolver. De início as crianças brincam lado a lado desajeitadamente, logo 

após são capazes de uma imitação mais elaborada e em seguida, usam de pala-

vras e ações para coordenar as brincadeiras (MORIN, 1979). É comprovado ci-

entificamente que a criança aprende por imitação. 

Baseado em tudo isso, pressupõem que a proposta da inclusão escolar 

de crianças com necessidades educativas especiais evita procurar os efeitos que 

destrói o isolamento social dessas crianças, criando oportunidades para a inte-

ração entre elas, inclusive como forma de diminuir o preconceito, bem como fo-

caliza o papel do outro com mediador, seja professores, pais ou cuidadores a in-

teração dessas crianças com a sociedade (BUENO, 2001). 

Na medida em que a área cognitiva do desenvolvimento de crianças 

classificadas como portadoras de necessidades especiais é considerada a mais 

crítica ou defasada em relação às crianças ditas “normais”, é relevante conhecer 

também as relações existentes entre o desenvolvimento cognitivo e o processo 

de interação social (CIASCA apud PEREIRA et al, 2003). 

No entanto percebe-se que os brinquedos e as brincadeiras são fontes 

inesgotáveis de interação lúdica e afetiva. Para uma aprendizagem eficaz é pre-

ciso que a criança construa o conhecimento e assimile os conteúdos. È brincando 

que ela aprende a respeitar regras, amplia seu relacionamento social e a respeitar 

a si e ao outro. 

4 Método 

4.1 Delineamento 

O tipo de pesquisa trata-se de uma pesquisa bibliográfica qualitativa, 

com o caráter exploratório sobre o tema Trabalhando com Crianças Especiais: 

Uma Intervenção através da atividade ludo-educativas. 

4.2 Materiais e métodos 

Artigos e livros referentes à como trabalhar com crianças com necessi-

dades educacionais especiais, as literaturas exploradas propõem operacionali-

zar uma prática pedagógica, que reflita sobre proposta pedagógicas das escolas, 

sobre o planejamento da atividades ludo-educativas, estratégias e recursos de 

atividades de ensino aprendizagem. 
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4.3 Procedimento 

A busca será realizada no Google Acadêmico utilizando o buscador 

(Trabalhando com Crianças especiais: uma Intervenção através da atividade 

ludo-educativas) restringindo a busca também em livros. 

4.4 Análise de dados 

A análise será feita com o material disponível na literatura das citações 

dos artigos lidos. 

Considerações finais 

Através da realização do trabalho que se pautou em pesquisa bibliográ-

ficas, foi possível alcançar os objetivos de analisar a política do trabalho com 

crianças especiais por meio de intervenções de atividades lúdicas seus reflexos 

nos processos de socializações e de aprendizagens de alunos que apresentam 

dificuldades especiais. Percebe-se que nem todos os professores estão prepara-

dos para esse trabalho e isso pode ocasionar resistências de alguns as inovações 

educacionais, considerando que a proposta de inclusão é válida para todos. Por-

tanto demonstra-se a importância da capacitação dos docentes, acreditar e, 

principalmente aceita-los, fazendo da sua sala de aula um ambiente propício ao 

conhecimento, tanto do aluno com necessidades especiais, quanto dos demais.  

Após muito questionamento e reflexão sobre como se trabalhar com as 

crianças especiais, percebe-se que a importância das intervenções de aprendiza-

gem e a participação da família é frequentemente apontada por vários projetos 

que procura usar a família como mediadora do processo ativo da aprendizagem. 

Apesar de ter agravado nas últimas décadas, nem tão pouco será sanado do dia 

para noite, mesmo com a inclusão proposta nas escolas, há um caminho vasto de 

enfrentamento dessas dificuldades, tanto nos recursos financeiros, nas próprias 

identificações das constituições familiares e em preparo técnico. 

Para que se tenha uma inclusão dessas crianças com necessidades espe-

ciais é preciso o auxílio do Estado para que possa nos fornecer os profissionais 

capacitados para um atendimento multidisciplinar que envolvam, professores, 

psicólogos, fonoaudiólogos, profissionais que trabalhem a saúde e a educação. A 

consciência desses alunos com dificuldades de aprendizagem deve ser acolhida 

por esses profissionais com um olhar diferenciado, através da afetividade, sendo 

assim, terão a incumbência de auxiliá-lo nessa difícil trajetória. Porém muito 

gratificante que é a aprendizagem. 
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Se houver um elo entre profissionais e familiares essas crianças, sanará 

suas dificuldades, desenvolverão habilidades e competências, com certeza tere-

mos um índice de evasão escolar. 
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METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM: A 

APRENDIZAGEM POR PARES NA PREPARAÇÃO 

PARA PROVAS DE CONCURSOS PÚBLICOS 

Hilda Maria Goseling Araújo1 

1. Reflexões sobre a aprendizagem passiva 

O sistema educacional é constantemente desafiado pela relação entre 

professores e estudantes. Lidamos com pessoas com necessidades individuais e 

sociais imersas em contextos dinâmicos. O resultado disto é que dinâmicas de 

ensino podem se mostrar menos adequadas ao passar do tempo. 

Independente dos contextos analisados, algo tem se mostrado cada vez 

mais presente: o esgotamento do modelo tradicional de ensino. Este modelo tra-

dicional é conhecido como aprendizagem passiva. 

Para este modelo, o professor desempenha um papel fundamental na 

seleção e transmissão de um conjunto de conhecimentos, cabendo ao aluno as-

similar o máximo possível de conhecimento.  

No entanto, diante da grande disponibilidade de informações e conhe-

cimentos, bem como da facilidade de acesso a eles (sobretudo com a internet), o 

papel tradicionalmente desempenhado pelo professor perde relevância. Interes-

sante observarmos que apesar das diversas e constantes mudanças no mundo, as 

quais podemos tomar por base as Revoluções Industriais (ARRUDA, 1991), per-

cebemos que o modelo tradicional de ensino nas escolas permanece o mesmo. 

Ao observamos essa imagem de uma sala de aula da década de 50 facil-

mente percebemos que poderia ser muito bem a imagem de uma sala atual!2 

 

 

 

 

 

 

 
1 Procuradora do município de Goiânia, Goiás; professora de Direito Constitucional e Tributário; 
fundadora do Núcleo de Aprendizagem Ativa (NAAT) e co-fundadora do aplicativo Saber em Jogo. 
2Vídeo contendo reflexão sobre este modelo de sala de aula: https://www.you-
tube.com/watch?v=dA6EussYUuA (Acesso em 24 out. 2019) 
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Imagem 2: 

 
Fonte: https://medium.com/@renatho/pir%C3%A2mide-de-william-glasser-

ou-cone-da-aprendizagem-49a4670afc9a (23/08/2020) 

Diante de tantas inovações comportamentais e tecnológicas pelas quais 

a nossa sociedade passou nos últimos cinquenta anos, é desconcertante a ideia 

de que a sala de aula permanece a mesma, principalmente diante de pesquisas 

que apontam que a leitura e a presença em aulas expositivas não representam as 

formas mais eficazes de aprendizado. 

Ao refletirmos sobre como verdadeiramente aprendemos, apoiados na 

pirâmide de William Glasser (1925-2013), podemos ver que, ao exercitar habili-

dades de interação e comunicação, aprendemos muito mais do que de forma pas-

siva: 

Imagem 2: Pirâmide de aprendizagem William Glasser3 

 
Fonte: https://atividadespedagogicas.net/2018/10/a-piramide-de-aprendiza-

gem-de-william-glasser.html (23/08/2020) 

 
3 O psiquiatra americano William Glasser (1925-2013) aplicou sua teoria da escolha para a educa-

ção. De acordo com esta teoria, o professor é um guia para o aluno e não um chefe.  
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Após compreender a importância de estimular a aprendizagem com me-

todologias ativas, abordaremos um pouco da aprendizagem ativa para verificar 

como colocar em prática o que nos mostra a pirâmide acima. 

2. A aprendizagem ativa 

Em apertada síntese a aprendizagem ativa é o processo de ensino-

aprendizagem no qual o professor perde o papel de transmissor de conheci-

mento e o aluno perde o papel de acumulador passivo de conhecimento. Ao 

mesmo tempo, o professor ganha o papel de curador do conhecimento e criador 

de condições para o desenvolvimento e/ou aprimoramento de competências dos 

estudantes. Estes, por sua vez, ganham o papel de auto desenvolvedores de suas 

competências. 

Afirma Eric Mazur (2015) que são inúmeras as vantagens da aprendi-

zagem ativa, e em especial a aprendizagem por pares (peer instruction), uma vez 

que os estudantes precisam compreender os conceitos teóricos para aplicação 

prática em sala de aula e, assim, mais do que assimilarem o conteúdo simples-

mente, são capazes de pensar por si mesmos e verbalizar o conhecimento adqui-

rido. 

“Estou sugerindo que paremos de ensinar completamente? Que simplesmente 
peçamos aos alunos que leiam livros ao invés de frequentarem as aulas? Cer-
tamente não. O que estou sugerindo é que [...] a primeira exposição ao novo 
material venha da leitura do material impresso antes do período da leitura. As 
aulas podem então ser usadas para dar aos alunos o senso do que é mais im-
portante no material que leram, para relacionar este material com o material 
previamente estudado, para verificar a compreensão conceitual, para traçar 
uma imagem mais ampla, para relacionar teorias com observações, para ofere-
cer uma perspectiva diferente, ou mesmo para abordar pontos não contempla-
dos pela leitura” (MAZUR, 1997, p. 982, tradução própria). 

O foco passa a ser o diálogo com os alunos, a sondagem de conhecimen-

tos prévios e percepções sobre o tema em questão com incidência na problema-

tização, contextualização e aplicação prática dos conhecimentos. É uma parce-

ria entre professor e aluno na busca pelo conhecimento. O aluno assume o papel 

de ator principal, e o professor o de mediador e estimulador do processo de en-

sino com foco na aprendizagem, resultante de uma interação entre professor e 

aluno que engloba as ações de ensinar e aprender. 

A tese do norte-americano Roger Schank4, crítico do modelo tradicio-

nal de educação, segundo o qual o verdadeiro aprendizado vem da prática, não 

das teorias de sala de aula, vem inspirando diversas instituições a adotarem as 

 
4 Roger Carl Schank (nascido em 1946) é um teórico da inteligência artificial, psicólogo cognitivo, 
cientista da aprendizagem, reformador educacional e empresário americano Roger Schank - 
https://pt.qaz.wiki/wiki/Roger_Schank (acesso em 30.08.2020). 
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metodologias ativas de aprendizagem. Há diversos modelos de metodologias ati-

vas disponíveis no mercado, entre as quais estudos de caso, aula-laboratório, 

trabalhos em grupos, simulações, aprendizagem baseada em problemas ou pro-

jetos (PBL), sala de aula invertida (flipped classroom), entre outras. O sucesso de 

qualquer uma delas, no entanto, depende de uma radical mudança na atuação do 

professor em sala de aula, que deixa de ser um mero transmissor de conteúdo. 

Em síntese, a estruturação de disciplinas sob o enfoque das metodolo-

gias ativas requer do professor postura e habilidades distintas daquelas exigidas 

nas disciplinas com enfoque convencional; elaboração de mecanismos que pos-

sibilitem o gerenciamento do processo e das tensões resultantes da nova dinâ-

mica na aprendizagem dos alunos em sala e fora da mesma, bem como a capaci-

tação do docente para que haja seu aprimoramento contínuo e, assim, sua 

prática possa se tornar mais efetiva. 

A ideia é estimular a autonomia intelectual dos alunos por meio de ati-

vidades planejadas pelo professor para promover o uso de diversas habilidades 

de pensamento como interpretar, analisar, sintetizar, classificar, relacionar e 

comparar. De fato, mais do que uma simples transferência de conhecimento, 

aprender está associado à capacidade de compreender e fazer uso de raciocínio 

crítico e analítico. Nas palavras do prof. Eric Mazur, “you can forget facts but 

you cannot forget understanding” (você pode se esquecer de fatos, mas você não 

pode se esquecer da compreensão).5 

Assim sendo, tira-se de cena a memorização para incentivar o desenvol-

vimento de estruturas cognitivas que facilitam a recuperação de conhecimentos 

relevantes, quando estes vierem a ser necessários para a solução de problemas 

similares. 

Podemos apontar algumas vantagens do uso de tais metodologias: esti-

mula os diferentes estilos de aprendizagem dos alunos; aumento do senso de 

responsabilidade dos estudantes, que agora precisam ter vontade e disciplina 

para estudar e aprender por conta própria; estimulo a leitura, ao emprego do 

raciocínio lógico e as discussões; estimula e desenvolve a habilidade do trabalho 

em equipe através dos grupos de discussão. 

Da proposta de aprendizagem ativa origina-se um perfil de aluno – e 

futuro profissional – diferente: mais engajado com o próprio ensino, colabora-

tivo e criativo, e capaz de fazer correlações e resolver problemas. Familiarizado 

com o acesso fácil e instantâneo à informação, preza habilidades como a comu-

nicação, a ética, o empreendedorismo, o respeito à diversidade e a liderança. 

 
5 Fonte: https://citacoes.in/autores/eric-mazur/ (acesso em 12 de setembro de 2020) 
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Sabe trabalhar em grupo, é inquieto, questionador e consegue pensar com auto-

nomia. Exatamente o que demanda o mercado de trabalho nos dias de hoje. 

2.1.  Reflexões sobre os desafios da aplicação das metodologias ati-

vas de aprendizagem 

As metodologias ativas são praticadas desde os tempos de Aristóteles 

na Grécia antiga, encontrando respaldo, no Brasil, nas ideias do educador Paulo 

Freire (1997). E, não obstante demonstrarem resultados positivos na aprendiza-

gem dos estudantes, apresentamos uma reflexão sobre os entraves à sua aplica-

ção, principalmente focado na resistência de alunos e professores. 

“Historicamente, por interesses particulares e motivos políticos, o mo-

delo de escola e a seleção de conteúdos para as matrizes curriculares definiram 

padrões de comportamento social e de conhecimento estanques”, avalia Ana Va-

léria Reis6.  

Do ponto de vista dos docentes, percebemos que a grande maioria dos 

professores conta um repertório de aulas expositivas já preparadas, exigindo 

pouco retrabalho. A dinâmica em sala de aula também importa retirar o profes-

sor da sua zona de conforto, pois nas aulas focadas na aprendizagem passiva o 

professor é o protagonista, “the sage on the stage” (o sábio no palco) como men-

ciona o prof. Eric Mazur7. 

Ainda segundo Ana Valéria Reis, percebe-se uma vontade de utilização 

das ferramentas, havendo, inclusive, grande apoio por parte de diversas institui-

ções. No entanto, muitos docentes carecem de suporte para utilizar todas as fer-

ramentas e técnicas. Esse fato, somado ao receio de fracassar, servem como ini-

bidores de iniciativas que consolidem a aprendizagem ativa em sala de aula. 

Citando Paulo Freire, segundo o qual “ensinar exige reflexão crítica so-

bre a prática”, Enilton Ferreira Rocha8, professor na pós-graduação das Facul-

dades Santo Agostinho, de Montes Claros (MG),  realizou uma pesquisa junto 

a 83 docentes de cursos superiores em diversas áreas do conhecimento – admi-

nistração, arquitetura, ciências contábeis, psicologia, direito e outros –, onde se 

fazia uso da PBL, e verificou que, embora 82% dos professores se mostrassem 

motivados pela adoção do método, perpetuavam-se argumentos contra a inova-

ção. 

Das conclusões da pesquisa supracitada podemos destacar a falta de 

preparação dos alunos para se adaptarem ao modelo de aprendizado que os faz 

 
6 Em reportagem da revista Ensino Superior (por Marleine Cohen), https://revistaensinosupe-
rior.com.br/foco-no-aluno/ (acesso em 24 de setembro de 2020) 
7 https://www.youtube.com/watch?v=Z9orbxoRofI&t=343s (acesso em 16 de outubro de 2020) 
8 https://revistaensinosuperior.com.br/foco-no-aluno/ (acesso em 24 de setembro de 2020) 
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protagonistas, o fato de ser exigida maior disciplina e comprometimento, envol-

vendo administração do tempo, hábito de leitura e habilidades interpessoais que 

exigem do aluno um espírito maior de cooperação. 

E como os alunos reagem à aplicação de técnicas de aprendizagem 

ativa? Alguns alunos, já adaptados à dinâmica passiva em sala de aula, esperam 

que o professor faça todo o trabalho, entregando o conhecimento na forma de 

aulas expositivas, resistindo, assim, à necessidade de serem mais proativos no 

processo de aquisição de sua aprendizagem.  

É muito comum ouvir-se pelos corredores, ao se introduzir as técnicas 

de aprendizagem ativa, que o professor "tem preguiça de fazer o seu trabalho e 

quer que a gente trabalhe no lugar dele"9.  

Não obstante, as aulas expositivas muitas vezes transmitem uma falsa 

sensação de segurança para os alunos, que parecem entender tudo, mas só des-

cobrem que não absorveram a informação transmitida quando se deparam com 

desafios práticos como a resolução de exercícios ou mesmo a aplicação de pro-

vas.  

É comum então que surja uma insegurança diante dos desafios da 

aprendizagem ativa. Felizmente, os resultados demonstrados com metodologias 

ativas, no momento em que os alunos poderão verificar que realmente aprende-

ram dessa forma, os tornam mais receptivos a tais metodologias, passando, in-

clusive, a requisitá-las em sala de aula. 

Diante dessas observações, dentro do leque de técnicas que envolvem 

metodologias ativas de aprendizagem, veremos o Peer Instruction, para, em se-

guida, analisar como se deu sua aplicação prática no âmbito do NAAT – Núcleo 

de Aprendizagem Ativa para concursos. 

2.2. Metodologias ativas de aprendizagem: aprendizagem por pares 

(peer instruction) 

Uma das modalidades de aprendizagem ativa mais populares são a pro-

blem based learning (PBL) e a peer instruction (aprendizagem por pares). A PBL re-

presenta a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) e, como o próprio nome 

diz, é a construção do conhecimento a partir da discussão em grupo de um pro-

blema específico apresentado pelo professor. Essa metodologia ativa de ensino 

vem ganhando muito espaço entre os educadores nos últimos tempos – princi-

palmente em faculdades de medicina. 

A Universidade McMaster, no Canadá, e a de Maastricht, na Holanda, 

foram as primeiras a adotá-lo, lá em 1969.  Desde então, ele vem sendo 

 
9 https://faculty.dca.fee.unicamp.br/gudwin/activelearning (acesso em 29 de setembro de 2020) 
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implantado em importantes escolas de diversas áreas mundo afora10. No Brasil, 

a Aprendizagem Baseada em problemas chegou através da Faculdade de Medi-

cina de Marília (SP) e da UEL (Universidade Estadual de Londrina), no Paraná, 

e já está presente em várias outras. 

Por meio dessa metodologia, o aluno estuda individualmente sobre de-

terminado assunto antes da aula, e anota todas as suas dúvidas ou dificuldades. 

Na aula, acontecem discussões sobre os problemas apresentados, realizadas em 

grupos. Desta forma, a participação de cada aluno se torna essencial, incenti-

vando o trabalho em grupo e a comunicação. 

No ensino jurídico verificamos que a metodologia ativa mais utilizada 

é a peer instruction (aprendizagem por pares) exaustivamente estudada pelo pro-

fessor Eric Mazur.  

O Peer Instruction (PI) consiste em prover material de apoio de modo que 

o aluno possa estudar o conteúdo antes de frequentar a sala de aula. Com base 

no material estudado, o aluno responde um conjunto de questões. Estes testes 

são respondidos via sistema de resposta interativo por meio de um controle re-

moto (clicker), de modo que a classe e o professor possam acompanhar o nível de 

compreensão sobre os conceitos em discussão.  

Imagem 3: Clickers 

 
Fonte: https://www.cs.princeton.edu/courses/archive/spring15/cos226/ 

lectures/00Intro-2x2.pdf (acesso em 02 de setembro de 2020) 

Antes de responder o teste, os alunos têm um ou dois minutos para pen-

sar sobre a questão e formular suas próprias respostas. Dependendo da resposta, 

 
10 https://silabe.com.br/blog/aprendizagem-baseada-em-problemas-pbl/ (acesso em 30 de setembro 
de 2020) 
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eles passam dois ou três minutos discutindo suas respostas em duplas ou gru-

pos, na tentativa de chegar a um consenso sobre a resposta correta. Este pro-

cesso obriga os alunos a pensarem sobre os argumentos a serem desenvolvidos, 

e permite que eles (assim como o professor) possam avaliar o nível de compre-

ensão sobre os conceitos antes mesmo de deixar a sala de aula. 

Os alunos são convidados a aplicar seus conhecimentos prévios da te-

mática nas respostas às questões propostas pelo professor, discutindo, entre si, 

as alternativas, convencendo, uns aos outros, de seu ponto de vista. A ideia é que 

os alunos retenham para sempre aquele conteúdo discutido, partindo da pre-

missa de que que fatos são passíveis de esquecimento, mas não a compreensão 

da questão, aplicada. 

No início da aula o professor realiza uma breve apresentação do tema, 

problematizando o assunto e fazendo a pergunta que irá nortear o debate entre 

os estudantes. Em seguida, provoca a discussão entre pares de alunos e, após 

essa discussão, os alunos utilizam um aparelho conhecido como clicker, para res-

ponder individualmente à pergunta do professor. As respostas são transmitidas 

para o computador do professor e projetadas, de modo que todos possam ver.  

Imagem 4: alunos respondendo com o uso de clickers 

    
Fonte: https://icoblog.wordpress.com/tag/clicker-system/ (acesso em 02 de 

setembro de 2020) 

Respondidas essas questões iniciais, e a partir da análise de tais resul-

tados, pode a aula tomar rumos diferentes, conforme o percentual individual de 

erros/acertos. Assim: se o número de acertos na classe for abaixo de 30% o pro-

fessor deverá repetir a explicação do conteúdo, evidentemente que de maneira 

distinta da inicial, de modo que se faça compreender pela maioria dos estudan-

tes; se houver acertos entre 30 e 70% são formados grupos de alunos, para 
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discussão das questões (daí a terminologia “instrução em pares”); finalmente, 

caso o número de acertos seja superior a 70% o professor faz breve abordagem 

sobre o tema, passando rapidamente a outro, já que esse, imagina-se, foi com-

preendido e assimilado pela maioria da classe. 

Mazur11 sustenta que a melhora significativa nos resultados dos acadê-

micos, devido ao uso da metodologia em questão, deve-se ao fato de que se cria 

ambiente colaborativo entre os discentes, que passam a ser atores principais de 

seu próprio processo de ensino-aprendizagem, fazendo, inclusive, por vezes, pa-

pel de professores. Ainda, tendo respondido uma questão de modo incorreto o 

aluno se mostra aberto às novas explicações do professor, bem como aos argu-

mentos de seus colegas.  

Em sua palestra “Confessions of a Converted Lecturer”12, o prof. Eric 

Mazur, com muita humildade, revendo os seus métodos de ensino nos conta o 

seguinte:  

“eu achava que eu era um bom professor até que eu descobri que os meus alu-
nos estavam apenas memorizando a informação ao invés de aprender a enten-
der o conteúdo. De quem era a culpa? Do material? Dos alunos? Cheguei à ago-
nizante conclusão de que era a minha forma de lecionar que estava levando os 

alunos ao fracasso”.13 

O desafio do Peer Instruction é sensibilizar os alunos para que estudem 

constantemente, sobretudo de modo autônomo. Em suma, são as seguintes as 

características marcantes do método: leitura prévia de material disponibilizado 

pelo professor, retorno e interação constantes entre professor e aluno e partici-

pação ativa do estudante em seu próprio processo de aprendizagem do conte-

údo. 

Apesar do uso da tecnologia no método apresentado pelo prof. Eric Ma-

zur, é perfeitamente possível a utilização de outras formas a fim de obter a par-

ticipação e o voto dos alunos nas questões debatidas, como cartazes e flash cards. 

O importante é atentar-se para o processo invertido em que o estudo é feito de 

forma prévia e o treinamento é feito em sala de aula! O modelo tradicional pres-

supõe que o primeiro contato do aluno com a matéria se dê em sala de aula e que 

o treinamento de questões e exercícios se dê em casa, quando não há discussão 

ou interatividade. 

 

 
11 MAZUR, Eric. Peer Instruction: a revolução da aprendizagem ativa. Porto Alegre: Penso, 2015. 
12 https://www.youtube.com/watch?v=D4-4tfYq3m4 (acesso em 06 de setembro de 2020) 
13 https://portal.if.usp.br/imprensa/pt-br/node/849 
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2.3. Estudo de caso: a utilização do Peer Instruction na preparação 

para concursos públicos no município de Belo Horizonte no ensino 

presencial 

Inspirada pelas pesquisas e estudos desenvolvidos pelo prof. Eric Ma-

zur, foi desenvolvido um laboratório para experimentar a aprendizagem ativa na 

preparação para concursos públicos intitulado Núcleo de Aprendizagem Ativa 

(NAAT) no município de Belo Horizonte, Minas Gerais. 

No ano de 2015 foram criados grupos de estudos com a seguinte pro-

posta: com um cronograma de datas e assuntos em mãos, cada participante se 

incumbiria de se preparar para os encontros em que seriam debatidos os temas 

e resolvidas questões de provas anteriores. Algumas adaptações foram feitas: ao 

invés de fornecer o material de estudo, incentivou cada participante a escolher 

a fonte que julgasse mais adequada dentre livros, apostilas, vídeo aulas. Assim, 

as discussões ficaram mais ricas, tendo em vista que cada um poderia levar para 

a sala de aula a visão de um diferente autor e explicações dadas com exemplos, 

linguagens diferentes e a partir de pontos de vista distintos. Sabendo que no 

Direito temos várias teorias e visões doutrinárias, tudo isso fez com que o pro-

cesso ficasse mais rico e estimulante! 

O professor que, ao fazer aulas expositivas, pede aos alunos que leiam 

o material antes da aula e ensina não somente expondo o conteúdo, mas inter-

rogando os seus alunos com diversas perguntas sobre a matéria, propondo desa-

fios e estimulando a participação, também insere um pouco de aprendizagem 

ativa no contexto da sala de aula. 

Todos os estudantes que fizeram parte do grupo de estudos deveriam 

estudar previamente os conteúdos a serem abordados no dia do encontro, inclu-

sive a professora, a qual era responsável também em conduzir as discussões dos 

grupos.  

A responsabilidade por selecionar as questões que, até o momento do 

encontro presencial, permaneciam desconhecidas aos participantes, foi atribu-

ída ao professor. Ao apresentar cada questão e coloca-la para votação e posterior 

debate, cada aluno tentava convencer o seu colega do seu ponto de vista, com os 

argumentos obtidos a partir do estudo prévio. Após revelado o gabarito, foi pro-

movida uma discussão final abrangendo todos os grupos e em seguida, passava-

se a uma nova questão. Em poucos meses o grupo havia visto todo o conteúdo 

de uma disciplina (ex.: direito Administrativo).  

O papel do professor ao preparar a aula é extremamente importante, 

pois selecionando o melhor conteúdo que será objeto das discussões, o professor 

direciona a aula e garante que os temas corretos serão abordados pelos alunos. 

Além disso, ao tirar dúvidas e conduzir os debates, o professor atua como um 
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agente catalisador do processo de aprendizagem, guiando os alunos, que agora 

são personagens centrais no processo de aquisição do conhecimento.  

No primeiro semestre de 2016 foram formadas duas turmas utilizando 

o peer instruction, dessa vez com o apoio da tecnologia, mas utilizando, ao invés 

dos clickers tradicionalmente usados em Harvard, o aplicativo Socrative. 

Segundo Moreira (1999) o aplicativo pode ser usado como instrumento 

de coleta de dados para organizar os conteúdos de acordo com os conhecimentos 

prévios dos alunos no sentido de concretizar, quando possível, aprendizagens 

significativas. Um aspecto fundamental que a ferramenta oferece, considerado 

essencial para a metodologia Peer Instruction, é o feedback imediato, em tempo 

real, das aprendizagens dos alunos possibilitando a adequação das etapas da 

aula, a retomada de conceitos, a identificação de dificuldades e pontos para re-

forçar e conduzir novas aprendizagens. 

Apesar de muito se falar em tecnologia, é perfeitamente possível fazer 

uso da aprendizagem ativa em qualquer sala de aula (inclusive com carteiras or-

denadas no modelo tradicional e sem qualquer recurso tecnológico). 

A sala de aula também foi adaptada para facilitar a interação em grupos 

de alunos, possuindo a aula a seguinte dinâmica: Apoiados em um cronograma 

que define a atividade de todo o semestre (no caso uma aula por semana, 

possibilitando aos alunos estudar para cada encontro), os alunos se preparam 

para cada aula de acordo com o tema pré definido. 

Em sala de aula, o professor disponibiliza, por meio do aplicativo, 

questões provenientes de provas de concursos, selecionadas de modo a abranger 

o máximo de discussões possíveis sobre o assunto daquela aula. Não só o 

conteúdo das questões se mostra importante, mas também a ordem delas. 

Ordenando as questões seguindo o mesmo raciocínio usado para montar uma 

aula expositiva, é possível substituir a exposição em sala de aula por desafios 

organizados que fazem com que os alunos passem por toda a matéria, numa 

ordem que contribui para a compreensão e aprendizado. 

Em silêncio, cada aluno seleciona, por meio do aplicativo, a resposta 

que julga adequada para a questão. As respostas chegam no aplicativo do 

professor, que pode acompanhar quantos já responderam.  

O passo seguinte é permitir a discussão da questão pelos diversos 

grupos. Nesse momento a participação do professor consiste em circular pelos 

grupos, ouvindo os argumentos, tirando eventuais dúvidas e observando como 

os alunos estão interagindo. 

Em seguida, utilizando o aplicativo, é possível projetar no quadro a 

imagem que mostra a porcentagem de erro e acerto da questão (quantos alunos 

marcaram a letra a, b, c...), sem expor qual aluno optou por determinada 

resposta.  
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Por fim o professor conduz uma discussão envolvendo toda a sala, 

permitindo que cada grupo tenha voz e aborde argumentos que outros grupos 

podem não ter discutido, sendo possível ainda que o professor conduza 

“desafios”, fazendo perguntas para a sala, aprofundando o tema e explorando 

assuntos ligados à questão proposta, mas não diretamente trabalhados nela. 

Imagem 5: a sala do Núcleo de Aprendizagem Ativa 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015) 

Essa dinâmica se repete durante toda a aula, sendo os exercícios a base 

para a atividade dos alunos e do professor. Por meio dessa metodologia o profes-

sor deve incentivar os alunos a aprender através de experiências práticas, o que 

auxilia na fixação do conteúdo de forma muito mais fácil do que através de uma 

leitura.  

Os resultados dessa experiência falam por si só: os alunos envolvidos 

tiveram a iniciativa de gravar depoimentos14 sobre o quão transformadora a 

aprendizagem ativa se revelou em suas vidas, na esperança de inspirar outros 

professores a adotarem tais metodologias em diversas disciplinas na preparação 

para os concursos públicos, objeto de interesse dos alunos envolvidos na pes-

quisa. 

3. Conclusão  

O nosso objetivo neste artigo foi demonstrar a importância da utiliza-

ção das metodologias ativas no ensino superior, em especial a aprendizagem por 

pares (peer instruction) na preparação de concursos públicos, tomando como base 

 
14 https://www.youtube.com/watch?v=UktRzAfdrfo&t=44s (acesso em 10 de setembro de 2020) 
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os trabalhos desenvolvidos por Eric Mazur (2015) na Universidade de Harvard, 

Estados Unidos da América.  

Após pesquisas bibliográficas realizadas em periódicos nas bases inde-

xadoras: SciELO e Google Acadêmico de artigos científicos e livros que tratam 

sobre metodologias ativas de aprendizagem na educação superior percebemos a 

importância da aplicação da metodologia ativa para contribuir na aprendizagem 

dos estudantes em sala de aula e fora dela, uma vez que o conhecimento é sedi-

mentado na memória após tantas atividades práticas realizadas durante os es-

tudos. 

Em análise do trabalho desenvolvido em grupos de estudo realizados 

no município de Belo Horizonte realizados no Núcleo de Aprendizagem Ativa a 

partir do ano de 2015, percebemos que houve um aumento considerável de aqui-

sição de conhecimento dos estudantes que possuem um volume grande de con-

teúdo a ser estudado e aprendido. Cumpre observar que este diagnóstico não se 

alterou quando os encontros passaram a ocorrer de forma virtual a partir de 

2020, em razão da pandemia da Covid-19.  

Desta forma, compreendemos ser importante que instituições de ensino 

superior do Brasil que se preocupam com a aprendizagem de seus estudantes e 

profissionais que serão lançados no mercado de trabalho desenvolvam métodos 

eficientes de metodologias ativas em sala de aula de forma a proporcionar uma 

aprendizagem não apenas da teoria, mas uma aprendizagem contextualizada, 

significativa e aplicável às diversas situações e problemas que estes jovens estu-

dantes enfrentarão além das salas de aula.  

Entendemos que ainda há muitas dificuldades e entraves que permeiam 

as inovações trazidas pelas práticas de metodologias ativas de aprendizagem, 

desde a necessidade de ressignificação do processo de aprendizagem por alunos 

e professores, passando por mudanças na forma de percepção dos papéis de cada 

um, a partir de um direcionamento maior por parte dos docentes e um maior 

envolvimento e protagonismo por parte dos discentes, tudo isso com o necessá-

rio apoio e incentivo das instituições.  

Não obstante, acreditamos, por meio de nossas pesquisas e, principal-

mente, experiências práticas em sala de aula, que o maior envolvimento e prota-

gonismo dos estudantes leva a um aprendizado concreto e duradouro, capaz de 

dar mais autonomia ao estudante em todas as áreas de sua vida, incentivando 

ainda a pesquisa e a iniciativa de todos os envolvidos no processo. 
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