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PREFÁCIO

A humanidade, a exemplo da evolução darwiniana, caminhara 
em vários momentos, como uma flecha do tempo, com 

finalidade única de escalar, passo a passo, a montanha impetuosa e sensata 
da seleção natural.

Os mitos, as crenças, as religiões, os faraós, os deuses, os tratados, 
as leis, o dinheiro, a agricultura, o capitalismo são alguns dos caminhos 
empreendidos e que, quando percebidos, sobretudo, em seus subjugos, 
percebe-se quão íngremes e perigosos são e que não permitem o retorno, 
ao menos sem que causasse tantos ou mais agravos que o seguir adiante.

É recorrente, também, nos caminhares, que já na gênese da 
escalada houvesse um trilhar definido por outrem ou, a ingerência ocorria 
em momentos considerados propícios, constituindo verdadeiras ciladas, 
vícios, hábitos, sob a justificativa da imutável ordem natural, fartando 
poucos em detrimento de sacrifícios e sofrimentos de muitos.

O contexto atual, por sua vez, apresenta-se como uma corrida, 
uma viagem num trem-bala, onde, por uma pequena janela pouco 
conseguimos ver e, do que vemos, quase nada podemos analisar, julgar 
e tampouco mudar. Interpretamos e compreendemos sobremaneira o 
que os guias nos dizem, quando existem? E podemos confiar nos guias? 
Quem são? Temos e queremos cada vez mais rapidez, novidades e daí 
decorre nossa sujeição a novas crenças, aos novos senhores e, igualmente 
ao passado, tornamo-nos reféns de um destino imutável global, de 
relativismos e subjetivismos. É o mundo líquido-gasoso. A única 
concretude é a necessidade de acompanhar o ritmo. 

A dinamicidade tontuante enche cada vez mais os vagões dos 
"de fora", com pouco ensino-educação, sujeitos à pobreza e intensa 
manipulação e a se intensificar num futuro pós-humano; por outro lado, 
cada vez menos são os "de dentro", com boa e ótima formação e com 
alguma capacidade de reflexão e ação. Resulta o caminhar contemporâneo 
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de violência e não sustentabilidade.
O ensino, a educação, partindo dos "de dentro", precisa inserir 

os "de fora". Uma corrida contra o tempo para que cada vez mais sapiens 
possam refletir, julgar e rever os passos atuais. Os que sabem sobre o que 
pode acontecer precisam incutir ou permitir aos demais esta percepção 
e capacidade de leitura, o que se faz através de ensino de qualidade. 
Permitir-se-á, assim, a possibilidade aos que desejarem, de fazerem sua 
peça individual no teatro da vida. Que possam ser felizes concretamente, 
pois entenderam em parte o mundo, fizeram sua história e, através dela, 
cuidaram, renovaram e melhoraram o mundo. Ou isto ou a catástrofe!

Prof. Lorival Inácio Rambo
 



À CONTRAMÃO DAS TENDÊNCIAS 
PEDAGÓGICAS CONTEMPORÂNEAS

Jenerton Arlan Schütz1

1 Notas introdutórias

As políticas pedagógicas constituem um dos âmbitos decisivos 
para a dinamicidade da sociedade, elas referem-se ao 

entrelaçamento mútuo dos saberes teóricos e práticos das instituições 
educativas. Traduz-se, desse modo, na necessidade do tema estar na 
pauta das reflexões pedagógicas. Entretanto, não é isso que ocorre na 
contemporaneidade.

O objetivo deste artigo é investigar a tendência que pretende 
sobrevalorizar as questões prático-empíricas da Educação em detrimento 
de sua reflexibilidade teorética. Movimento este que, infelizmente, está 
acentuando a desvinculação da teoria e da prática educacional, chegando 
ao ponto de se repudiarem.

O problema é que, ao promover uma guinada ao empírico, 
a pesquisa educacional abandona tendencialmente as questões 
epistemológicas, metodológicas, éticas e políticas, fragilizando com isso 
suas próprias pretensões (DALBOSCO, 2014). Desse modo, frente ao 
observado recuo da reflexibilidade teorética em favor de uma prática 
desconcertada, assinalamos para o surgimento de uma iniciativa que 
deplora e se opõe a essa tendência (vai à contramão). Essa iniciativa 
empreende-se no âmbito da Pedagogia, denominada de “Filosofia da 
Educação” e, é dentro desta que se busca abrir novos espaços na tarefa de 
refletir filosoficamente sobre as questões educativas2. 

1 Doutorando em Educação nas Ciências (Unijuí). Bolsista CAPES. Professor da Rede 
Municipal de Ensino de Santo Ângelo/RS. E-mail: Jenerton.xitz@hotmail.com

2 Lembramos do GT “Filosofia da Educação” (ANPED) que teve como motivo de sua 
fundação a necessidade da reflexibilidade filosófica na Pedagogia.



14  
 Jenerton A. Schütz  |  Leandro Mayer (Orgs.)

Outrossim, consideramos que só à base de uma racionalidade 
hermenêutica será possível fazer a crítica do modelo predominante de 
racionalidade, que se instalou na Pedagogia contemporânea. Pois, o 
sentido da Pedagogia, como ciência da educação, está em formular a 
prática educativa e, do mesmo modo, os elementos científicos e técnicos 
da formação humana, construindo-se a base de referências para todas as 
práticas educativas posteriores, dentre elas, a docência. Cabe, destarte, à 
Pedagogia garantir a compreensão do conjunto dos processos formativos 
que envolvem o homem em formação. Logo, suas técnicas são, acima de 
tudo, à favor da formação humana, vinculada com a relação humana.

 Nesse sentido, o intento dessa área, confrontada com a crescente 
valorização das questões prático-empíricas no campo educacional, insiste 
em fazer com que a Pedagogia reassuma sua tarefa originária, isto é, que 
volte a refletir acerca da dinâmica dos processos educacionais, a fim de 
manifestar os impulsos e perigos que daí nascem para a práxis pedagógica. 
Para fundamentar o que estamos afirmando, faremos algumas observações 
que sustentariam a atual primazia do nível empírico sobre o teórico. 

2 A sobrevalorização prático-empírico

 Nas condições que parecem ter contribuído para o distanciamento 
entre o teórico e prático no campo educativo mencionamos quatro:

i) A Pedagogia enquanto área científica, que lamenta o 
distanciamento com a prática educação, não poderia, na verdade, 
queixar-se, pois, nas últimas décadas, ela mesma se aligeirou para 
absorver resultados das variadas Ciências (sobretudo humanas e sociais), 
tentando legitimar a sua cientificidade. Apoderando-se da Sociologia, 
Psicologia, Antropologia, Economia etc, a Pedagogia alcançava altos 
voos, mas deixava de vista um aspecto central de sua atuação, a saber, 
a experiência social como fator essencial ao processo educativo. Para 
fundamentar e esclarecer o movimento, cito a adesão da Pedagogia aos 
métodos quantitativos-empíricos; a invasão das ciências cognitivas; a 
monetarização dos processos educativos; a juridificação dos conflitos 
ao invés de mediá-los pelo diálogo; em Dalbosco (2014) a Pedagogia 
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se transformou exclusivamente em curso de formação de professores3, 
renunciando a sua pretensão de ser um conhecimento investigativo 
da educação. Seriam estes alguns ‘pecados’ cometidos pela Pedagogia, 
quando, sem reflexibilidade aceitou tão servil e indiscriminadamente 
orientações extrínsecas. Não significa que se deva desconsiderar possíveis 
auxílios desses referenciais, mas, suspeitamos que sua aceitação meramente 
“modista” contribuiu para que a Pedagogia se esquecesse e distraísse da 
tarefa nuclear da educação: a formação (Bildung).

ii) A Pedagogia contemporânea se alegra, em larga escala, com 
a empiria, a observação, o registro e a avaliação da práxis educativa, 
centrando-se no empirismo e na objetividade científica. Remete-se, nessa 
direção, a um conceito certamente ingênuo de práxis, que nega seu elo 
com a teoria. Lembramos da afirmação de Kant: “sem a teoria a práxis 
é cega, e sem a práxis a teoria é vazia”, logo, para não desembocar em 
mera especulação, a teoria necessita de uma “alimentação empírica”. Do 
mesmo modo, a práxis tem de recorrer à ajuda do conhecimento e de 
diretrizes teóricas. Deve ser um movimento de se impulsionar e corrigir 
mutuamente ambos os lados. Tematizar as relações e semelhanças e 
insistir no seu papel produtivo são os desafios de uma Pedagogia que não 
quer, como insiste a atual, desdobrar-se, e continua apalpando no escuro 
ou sem o substrato concreto a que remeter.

iii) Poder contar com um “solo firme” de saberes bem 
fundamentados é o desejo de qualquer atuante no campo educacional. 
Tal retórica aponta para a tensão intrínseca entre as Ciências Humanas 
e Sociais, caracterizada pelo fato de o próprio pesquisador fazer parte 
integral do tema a ser investigado, embora o objetivo a ser alcançado deva 
manter-se inteiramente independente da individualidade de sua pessoa 
(ex: o historiador em relação à história por ele interpretada). Para sanar essa 
dificuldade e garantir uma postura epistemológica “objetiva” que possa 
anular os fatores de influência pessoal, a maioria dos pedagogos prefere 

3 “Ao se reduzir a validade do conhecimento educacional ao critério da aplicabilidade à 
prática, corre-se o risco de distanciar o professor do tipo de reflexão teórica que, embora 
não esteja necessariamente orientada a um fim prático imediato, é indispensável para 
pensar a questão educacional em sentido mais abrangente” (DALBOSCO, 2014, p. 
1036).
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recorrer aos fenômenos empíricos, achando estar com isso ganhando o 
“solo firme” a que remeter o fundamento de sua atuação pedagógica, 
além do consequente reconhecimento da comunidade científica. Tal 
adesão maciça ao ideal de objetividade verifica-se entre a maioria dos 
pedagogos, até porque ela distorce o acesso desses profissionais ao seu 
campo de atuação.

iv) A lógica da economia capitalista não rege apenas a esfera 
econômica e o mercado de trabalho. A razão dita instrumental4 
(Horkheimer/Adorno) desrespeita, no caso da educação, o ideal de 
formação, segundo o qual o critério último de legitimação à práxis 
pedagógica deveria ser a ativação da autonomia e potencialidade particular 
dos educandos. Contra esse ideal, a lógica instrumental/mercadológica 
vem se impondo também no campo educativo e o submete ao critério 
da mensurabilidade. Medir a qualidade dos processos educativos por 
meio de instrumentos da contabilidade e em nome da comparação e 
transparência são movimentos bem conhecidos por todos nós (PISA, 
ENEM, CAPES...) e, sabe-se que a postura empirista é a responsável 
pela recusa à reflexão pedagógica. Esse fator externo impõe um sentido 
pragmático e utilitário às instituições de ensino, distanciando-as das 
especificidades pedagógicas que constituem a relação entre educador e 
educando. Ademais, por que a Pedagogia atual se desviou de sua tarefa 
intrínseca? Haverá possibilidade de reverter essa tendência?

4 A necessidade da revisibilidade

 Pensamos ser necessário recuperar a filosofia no processo 
educativo, de modo a trazer a reflexão filosófica para dentro da práxis 
pedagógica como crescimento da mesma. Vimos que a não relação 
e semelhança entre teoria e práxis pedagógica remetem a influências 
exógenas, portanto, de fora da Pedagogia e deformando-a de sua 

4 Em comparação com as ideias grega e humboldtiana de formação, cuja articulação foi 
feita com vistas à criação da responsabilidade ética e o melhor desenvolvimento possível 
dos potenciais pessoais, o sistema de formação em vigor aplica a maior parte de seus 
esforços na adequação dos jovens à racionalidade instrumental como fio condutor da 
sociabilidade. Quem não se lhe adaptar, perde a chance de integrar-se na normalidade da 
rede social e de seu ser reconhecido sem restrições (FLICKINGER, 2010, p. 187).
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originariedade. O princípio da objetividade, a razão instrumental, a ética 
utilitarista... nenhum desses referenciais surgiu a partir de experiências 
ditas pedagógicas, ou seja, intrínsecas à Pedagogia. Nessa direção, torna-
se necessário que ela recupere a sua dinâmica própria, expelindo dela 
aquilo que for estranho, voltando a encenar filosoficamente o enlace entre 
saber, ensinar e aprender.

 Seria um movimento utilizado por Platão em seus diálogos, 
onde os participantes do processo educativo sejam capazes de refletir 
sobre o que acreditam saber por tê-lo ouvido de outros, fazendo com 
que as convicções julgadas (inabaláveis) sejam, aos poucos, destruídas 
(refiro-me ao movimento da maiêutica e do não-saber). O resultado seria 
a perda de um suposto chão firme onde os participantes “achavam” estar 
seguros, obrigando-os a repensar os argumentos fundadores das certezas 
anteriores. Em outras palavras, a pergunta5 precisa estar continuamente 
aberta, a fim de “[...] evitar que o jogo seja decidido antes de ser jogado” 
(DALBOSCO, 2014).

 Pensar, portanto, seria um processo endógeno, a partir de dentro 
e arrancando de si mesmo o novo (lembramo-nos do “parteiro de ideias”, 
ou da figura de Sócrates nos diálogos platônicos). Ademais, nesse caráter 
endógeno encontra-se também o conceito-chave para a reflexão filosófico-
pedagógico, ou seja, o não-saber. Com isso, nota-se que os processos de 
formação resultam de movimentos endógenos e não da submissão a 
intromissões exógenas, que querem forçar os objetivos a se alcançar. No 
espaço educativo, não se pode e nem deve evitar a sugestão de objetivos 
alheios à própria reflexão, mas que se o faça unicamente desde que tais 
objetivos se apoiem, também eles, em um movimento reflexionante que 
provoque um eco no próprio educador, ao invés de procurar bloqueá-lo 
ou impedi-lo.

 Esse movimento reflexionante extraído dos diálogos platônicos, 
nos apresenta uma hermenêutica filosófica que recusa um falso ideal 
de objetividade, que revalida o diálogo e reconhece os horizontes 
particulares de vida que condicionam a busca do saber (FLICKINGER, 

5 Converge aqui a afirmação de Gadamer (1999, p. 372): “a arte de perguntar é a arte 
de seguir perguntando e isso significa que é a arte de pensar”. Interromper a pergunta 
corresponderia a parar de pensar (DALBOSCO, 2014).
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2010; 2014). Por isso, podemos considerar que a educação é filosofia 
e a filosofia é educação. A filosofia assume, neste caso, a função de 
providenciar as ferramentas intelectuais capazes de quebrar o domínio de 
uma racionalidade instrumental.

5 Considerações finais

De certo, estamos convictos de que só à base de uma racionalidade 
hermenêutica será possível fazer a crítica do modelo predominante de 
racionalidade, que se instalou na Pedagogia contemporânea deformando 
a ideia de formação, racionalidade esta, cujo maior agravo é escamotear a 
função pedagógica das experiências sociais das pessoas envolvidas. 

 É preciso que a Educação se dispusesse a abrir um espaço de 
reflexão em torno aos motivos que até hoje levam-na a duvidar quanto à 
base legitimadora de sua cientificidade. Ademais, esse espaço de reflexão 
nasce única e exclusivamente da compreensão dos princípios que regem 
o agir profissional do educador, a saber, o seu próprio estar envolvido 
no processo da aprendizagem e da formação pessoal (FLICKINGER, 
1998). Enfrentar e lutar à contramão das tendências atuais significa 
resistir ao “[...] ‘praticismo’ que em boa medida tomou conta do campo 
educacional, [...] isso sugere que fiquemos alertas para os ‘perigos’ a que 
determinada compreensão de uma ‘epistemologia prática’ pode nos levar” 
(BOUFLEUER; FENSTERSEIFER, 2016, p. 262).

 Ainda são poucas as reivindicações no sentido de se fazer revisões, 
nos mais variados contextos, com o objetivo de recuperar o caráter 
endógeno da formação educacional. Lamentavelmente, porém, a crescente 
resignação, dogmatização do empírico, desistência e acomodação fazem 
com que se perca o espaço da reflexibilidade, lutar por ele na contramão 
das tendências contemporâneas tornou-se, talvez, o maior desafio ético 
para aqueles que pensam e fazem a educação, só assim poderemos ter um 
debate profícuo. 

É um tema bastante fecundo, que incide na ampliação dos 
horizontes compreensivos dos sujeitos no âmbito da educação. 
Outrossim, a discussão continua aberta e em andamento, necessitando 
apenas ser tomada a sério, levada adiante e incentivada, por mim, você, 
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nós, o Outro e tantos outros. 
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A ETICIDADE NA EDUCAÇÃO: DESAFIOS DA/
PARA A ESCOLA CONTEMPORÂNEA

Cristina Rezende Eliezer1

Vanderlei Barbosa2

Helena Maria Ferreira3

Marcelo Henrique dos Santos4

1 Introdução

No contexto das reflexões acerca da ação de ensinar e de 
aprender nas escolas contemporâneas, têm se destacado 

questões relacionadas aos conteúdos curriculares e suas potencialidades 
para a formação de sujeitos éticos, críticos e cidadãos. Assim, emergem 
posicionamentos que defendem o deslocamento de uma ênfase centrada 
nos conteúdos relativos às disciplinas das diferentes áreas de conhecimento 
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para abordagens que valorizem a transversalidade no encaminhamento 
das práticas educativas. 

Nesse âmbito, os documentos parametrizadores do ensino têm 
primado pela perspectiva aludida e instituído iniciativas que permitem a 
instauração de abordagens transversais na implementação dos currículos 
escolares. Entre esses documentos, merece destaque a Base Nacional 
Curricular Comum – BNCC (BRASIL, 2018, p. 19), que determina que 
cabe aos sistemas e redes de ensino e às escolas “incorporar aos currículos 
e às propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que 
afetam a vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente 
de forma transversal e integradora”. Em momento anterior, os Parâmetros 
Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 1998) já demonstravam essa 
posição ao propor o trabalho com os temas transversais. 

Entre os temas transversais eleitos pelos PCN, merece destaque 
a ética, que além de ser um dos temas mais explorados pela tradição 
filosófica, é um tema relevante no cotidiano social. Para o documento, 
“a reflexão ética traz à luz a discussão sobre a liberdade de escolha. A 
ética interroga sobre a legitimidade de práticas e valores consagrados 
pela tradição e pelo costume (p. 25). Nesse contexto, abarca dimensões 
relacionadas ao sentido ético da convivência humana nas suas relações 
em várias dimensões da vida social: o ambiente, a cultura, a sexualidade 
e a saúde.

Por essa razão, a proposta do presente capítulo é provocar uma 
reflexão acerca das relações entre ética e educação. Nesse sentido, o 
objetivo desta reflexão é demonstrar as contribuições das discussões sobre 
a ética para a formação de alunos-cidadãos. Para a consecução desse 
objetivo, organizamos este texto em duas partes: a) discussão sobre as 
relações entre ética e moral e b) dimensões de uma educação pautada em 
princípios da ética. 

Assim, esperamos contribuir para uma problematização das 
configurações das propostas curriculares, de modo a potencializar práticas 
de ensino que assumam um compromisso ético com uma formação para 
a cidadania e que possibilitem uma interrogação acerca da legitimidade 
de práticas e valores consagrados e dos modos de organização das relações 
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humanas na sociedade da informação. 

2 O significado social da distinção entre ética e moral

A questão da ética vem sendo discutida nas escolas brasileiras, de 
modo mais sistematizado, a partir dos anos 1990 (OLIVEIRA, 2014).  
Publicações, como os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 
Fundamental (PCN) em 1998, os Parâmetros Curriculares Nacionais do 
Ensino Médio (PCNEM) em 2000, e as Diretrizes Curriculares Nacionais 
da Educação Básica (DCN) em 2010, são algumas referências importantes 
para uma difusão e problematização do tema. Uma questão que tem se 
destacado é a expectativa de que o trabalho com a ética, no ambiente 
escolar, funcione como espécie de “antídoto” contra a indisciplina e a 
violência crescentes, o consumo de drogas e a gravidez precoce. Nesse 
contexto, a questão que se instaura é: O que se entende por ética? 

A palavra ética pode ser mais facilmente intuível que definível. A 
palavra transita por várias esferas e setores do mundo contemporâneo. 
Não raramente, ética é lembrada como uma “[...] daquelas coisas que 
todo mundo sabe o que são, mas que não são fáceis de explicar, quando 
alguém pergunta” (VALLS, 1993, p. 7). Recorrentemente, deparamo-
nos com criação de comitês, congressos e/ou debates na mídia sobre 
a temática concernente à “ética”. As discussões ultrapassam os espaços 
acadêmicos. As pessoas, ao se apresentarem, dizem ser éticas. De forma 
antagônica, há evidentes queixas sobre a falta de ética no comportamento 
humano. Há um paradoxo. Daí a necessidade de se tratar sobre ética, 
configurada no contexto da educação, posto que por meio desses espaços 
de reflexão é possível gestar caminhos de uma realidade mais humana 
e humanizada. Discorrendo sobre essa questão, Taille; Souza; Vizioli, 
(2004, p. 93) postulam que

É notório o quanto a palavra “ética” tem transitado nas mais 
diversas esferas da vida contemporânea. Não raros são os congressos 
científicos que reservam um espaço para discutir as relações entre 
a ética e diversas disciplinas. Na academia, está na ordem do dia 
a constituição de Comissões ou Comitês de Ética, funil crítico 
pelo qual, na visão de alguns, todos os projetos de pesquisa que 
envolvem seres humanos e animais deveriam obrigatoriamente 
passar. Algumas revistas científicas começam até a recusar-se 
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a publicar relatos de pesquisa que não tenham sido aprovadas 
pelas referidas comissões. Se as discussões sobre “ética e pesquisa” 
costumam ser travadas intra muros, outras estão praticamente na 
rua, como, por exemplo, a “ética na política”, a “bioética” e a “ética 
na mídia”.

Apesar de a palavra “ética” fazer parte do cotidiano, ainda que 
arraigada de paradoxos, não é uma tarefa fácil defini-la5. Afinal, estamos 
diante de uma ramificação de esferas do mundo contemporâneo, que 
perpassa por um caminho histórico não menos bifurcado. Se fosse tão 
clarividente e factível, não haveria, por exemplo, um Código de Ética 
para cada grupo ou sociedade. 

Vasquez (2003) explica que a ética pode ser entendida como a 
teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. 
Assim, é ciência de um modo específico de comportamento humano e, 
enquanto conhecimento científico, a ética deve aspirar à racionalidade e 
à objetividade mais completas e, concomitantemente, deve proporcionar 
conhecimentos sistemáticos, metódicos e, no limite do possível, 
comprováveis.

A ética faz parte de um conjunto de princípios e valores 
norteadores da conduta humana em sociedade. Assim, na perspectiva de 
sua consolidação, é necessário esclarecer qual a finalidade precípua para o 
“agir” dentro da eticidade. Nesse sentido, a questão que emerge é: Qual é 
o intuito de se estabelecer condutas éticas?

Comparato (2006), sobre tal intuito, ressalta que ética é a busca 
da felicidade como a compensação de um esforço contínuo do ser 
humano. Torna-se imprescindível, assim, investigar sobre o que é bom 
ou o que é mau para encontrar a felicidade. Cotidianamente, essa busca 
já se tornou muito usual, ainda que quase impossível, já que a cada 
momento a idealização do que é “ser feliz” muda, ou porque o objetivo já 
foi atingido (e já existe outro), ou mesmo porque o convívio e interação 
com o mundo afora nos traga percepções diferenciadas.

5 Para compreender os pressupostos semânticos e os aspectos conceituais da ética (ethos) 
e da moral (mos more), conferir a obra de Vanderlei Barbosa, intitulada: Da Ética da 
Libertação à Ética do Cuidado: uma leitura a partir do pensamento de Leonardo Boff. 
São Paulo: Porto de Ideias, 2009.
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Embora as percepções a respeito da ética sejam distintas, o 
agrupamento de características que a definem é universal, já que tais 
características demandam atingir e respaldar, de forma convergente, as 
várias relações existentes entre os indivíduos. Assim, esse termo surge, 
intrinsecamente, ligado à noção de moral. Nesse diapasão:

Ética é um conjunto de princípios e valores que guiam e orientam 
as relações humanas. Esses princípios devem ter características 
universais, precisam ser válidos para todas as pessoas e para sempre. 
Acho que essa é a definição mais simples: um conjunto de valores, 
de princípios universais, que regem as relações das pessoas. O 
primeiro código de ética de que se tem notícia, principalmente 
para quem possui formação cristã, são os dez mandamentos. 
Regras como “não matar”, “não roubar”, são apresentadas como 
propostas fundadoras da civilização cristã ocidental.” A ética é 
muito mais ampla, geral, universal do que a moral. A ética tem a 
ver com princípios mais abrangentes, enquanto a moral se refere 
mais a determinados campos da conduta humana. Quando a ética 
desce de sua generalidade, de sua universalidade, fala-se de uma 
moral, por exemplo, uma moral sexual, uma moral comercial. 
Acho que podemos dizer que a ética dura muito mais tempo, e que 
a moral e os costumes prendem-se mais a determinados períodos 
(e culturas). Mas uma nasce da outra. É como se a ética fosse algo 
maior e a moral algo mais limitado, restrito, circunscrito (SOUZA, 
1994, p. 13).

Observa-se que a ética guarda intrínseca relação com princípios 
mais abrangentes e a moral está ligada a determinadas searas da conduta 
humana. Desse modo, ética e moral, embora pareçam acepções sinônimas, 
possuem características peculiares e que, embora as tornem vocábulos 
harmônicos, não as designam como sendo idênticas. Há pontos de 
convergência entre ambos os termos, porém, há também pontos de 
divergência.

Lalande (1993) explica essas diferenças. Para o autor, a ética faz 
jus ao estatuto de cientificidade, pois define juízos de apreciação sobre 
as ações merecedoras dos qualificativos “bom” e “mau”. Assim, qualquer 
princípio referente à moral (definida como um conjunto de prescrições 
assumidas em determinado período histórico e contexto social e também 
como exortação e conformação a tais preceitos) passível de valorações 
humanas, as quais se aplicam a fatos concretos referentes à conduta. 
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Salienta, ainda, que o denominado idealismo alemão (Kant, Schelling, 
Hegel) tendeu a situar a ética em um patamar mais elevado que a moral, 
o que explicaria, no âmbito da filosofia, certa preferência pelo estudo da 
primeira.

Nos termos previstos nos PCN (BRASIL, 1998), apesar de os 
termos moral e ética serem confundidos, tais conceitos incorporaram 
ao longo do tempo significações diferentes. A moral é definida como “o 
conjunto de princípios, crenças e regras que orientam o comportamento 
dos indivíduos nas diversas sociedades”, enquanto a ética é classificada 
como a “reflexão crítica da moral” (p. 49). Assim, podemos considerar 
que a ética é o conjunto de valores que orientam o comportamento dos 
diferentes sujeitos-cidadãos, de modo a favorecer  o bem-estar social, 
enquanto a moral implanta um conjunto de normas que regulam o 
comportamento dos homens e que são adquiridas pela tradição e pelas 
interações no contexto social (escolas, igrejas, famílias, ambientes de 
trabalho etc). Emanada de uma tradição, a moral assume natureza de 
indispensabilidade. Nesse contexto, Souza (1995, p. 187) considera que 
a ética “[…] sustenta e dirige as ações do homem, norteando a conduta 
individual e social […] e define o que é a virtude, o bem ou o mal, o certo 
ou o errado, permitindo ou proibindo, para cada cultura e sociedade.” 

A discussão de tais conceitos apresenta relevância na medida em 
que a vida em sociedade tem se reconfigurado, demandando novos modos 
de pensar, de ser e de agir. Para Goergen (2007, p. 741), 

o tempo atual vive grandes e céleres transformações que afetam 
não só o exterior, mas também os fundamentos do ser e do pensar, 
as formas de julgar e decidir, as normas e os valores. As referências 
que permitem distinguir o bem do mal, o justo do injusto assumem 
ares de volatilidade, de relatividade, de opacidade. Além disso, o 
desenvolvimento científico-tecnológico nos diversos campos do 
saber, como a física, a química, a biologia, a genética, a comunicação 
etc., amplia o poder de intervenção do ser humano sobre a 
natureza e a vida com consequências assustadores e imprevisíveis. 
Em qualquer ambiente da sociedade contemporânea, as decisões e 
as ações podem ter efeitos ameaçadores não só para os indivíduos, 
mas para a sociedade como um todo. E, por último, vivemos um 
tempo histórico em que se registra um esgarçamento das fronteiras 
entre o público e o privado, permitindo que o espaço público seja 
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refuncionalizado em proveito do privado.

Assim, se as discussões contemporâneas repercutem um progresso 
da reflexão humanista, também parecem traduzir um sintoma de crise 
social de valores. E, diante disso, como fica a Educação? Ela também faz 
parte desse debate? Há a implementação de programas de formação ética 
dos alunos? Ou a educação está alheia a esta “febre moral” que mobiliza 
tantas pessoas e instituições? É o que se pretende discutir na próxima 
seção. 

3 O papel da escola na formação ética (moral) do cidadão

A Constituição da República Federativa do Brasil (1988), 
bem com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), 
preconizam que “A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

É fatídico que a escola institui a cidadania, corroborando com os 
objetivos previstos em esfera legal. Assim se expressou Canivez:

A escola, de fato, institui a cidadania. É ela o lugar onde as crianças 
deixam de pertencer exclusivamente à família para integrarem-
se numa comunidade mais ampla em que os indivíduos estão 
reunidos não por vínculos de parentesco ou de afinidade, mas 
pela obrigação de viver em comum. A escola institui, em outras 
palavras, a coabitação de seres diferentes sob a autoridade de uma 
mesma regra. (CANIVEZ, 1991, p. 33).

A formação de sujeitos éticos depende não somente da instituição 
da cidadania, por meio da escola, mas também da emancipação dos 
sujeitos. “Para ativar o homem da ética é preciso ir além das normas que 
determinam os direitos e os deveres do cidadão” (COSTA, 2000, p. 59).

Ademais, é a dimensão ética de uma sociedade democrática que 
favorece a emancipação dos cidadãos, proporcionando a cada sujeito 
contribuir para a construção de um mundo amparado em valores éticos, 
em que o respeito pela integridade, pela liberdade e pela autonomia 
de seus membros (RONDON, 2001) seja uma das referências para a 
participação social.
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A importância de uma sociedade democrática ocorre, 
principalmente, porque nela se exige que se respeite a dignidade do ser 
humano e a convivência com respeito no ambiente social, e de modo mais 
específico, no ambiente escolar. No âmbito educacional, a ética ocupa 
um lugar fundamental, por isso é necessário que os educadores assumam 
o compromisso de construir novos paradigmas e façam a assunção por 
uma formação que possibilite, aos alunos, compreender criticamente as 
problemáticas que subjazem a vida em sociedade.

Complementando o exposto, apoiamo-nos em Freire (1997, p. 
37) sobre a questão da ética na sua relação com a educação:

Não é possível pensar os seres humanos longe, sequer, da ética, 
quando mais fora dela. Estar longe ou pior, fora da ética, entre 
nós, mulheres e homens, é uma transgressão. E por isto que 
transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é 
amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício 
educativo: o seu caráter formador. Se se respeitar a natureza do ser 
humano, ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação 
moral do educando.

Os PCN (BRASIL, 1998) convergem com o pensamento de 
Freire e destacam a relevância de a escola refletir sobre a temática. Para o 
documento “a ética é um eterno pensar, refletir, construir. E a escola deve 
educar seus alunos para que possam tomar parte nessa construção, serem 
livres e autônomos para pensarem e julgarem.” (p. 50). Nessa dimensão, 
são eleitos três questões basilares: a) valores eleitos como necessários ao 
convívio entre os membros dessa sociedade; b) caráter democrático da 
sociedade brasileira, que permite a expressão das diferenças, a expressão 
de conflitos e a pluralidade; c) caráter abstrato dos valores abordados, que 
evidencia que a ética trata de princípios e não de mandamentos. 

Da ética se infere a emancipação. E essa emancipação está 
relacionada a uma orientação aprofundada sobre direcionamento das 
ações/condutas. E a educação pode ser a grande aliada para que sejam 
seguidos os ideais de uma sociedade democrática, alicerçada nos valores 
éticos.

Adorno (1995, p. 183), discorrendo sobre o tema, esclarece que 
“... a única concretização efetiva da emancipação consiste em que aquelas 
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poucas pessoas interessadas nessa direção orientem toda a sua energia 
para que a educação seja educação para a contradição e para a resistência”. 

Aproximar educação e ética é um desafio que resulta do contexto 
da realidade atual. Os paradoxos refletem um mundo de inúmeras 
possibilidades, paralelamente a um processo assustador de autodestruição. 
E é a escola que revela essa dualidade como um espaço e um instrumento 
de reflexão e de reprodução. É preciso, então, que a educação se 
estabeleça em uma ação ética para que se construa um novo homem 
e, consequentemente, uma nova sociedade, pois  ao se problematizar 
o lugar da ética na no mundo atual “se torna cada vez mais urgente a 
criação de novas formas de racionalidade, que restaurem a dialogicidade, 
a alteridade, a solidariedade e a integração, como bases para um novo 
ethos educativo” (BARBOSA, 2006, p. 38).

O compromisso ético viabiliza a construção de uma sociedade 
mais equânime. É preciso pensar, sobretudo, nas gerações vindouras. 
“Educando as futuras gerações para que assumam o compromisso ético 
da construção de uma realidade mais justa e equitativa é que se funda a 
esperança de um mundo melhor para todos” (JOHANN, 2009, p. 9).

É necessário, segundo Adorno (1995), contrapor-se a tal ausência 
de consciência, é preciso impedir que as pessoas golpeiem para os lados 
sem pensar a respeito de si próprias e das necessidades de cada um que, 
porventura, ainda que potencialmente, esteja próximo. A educação tem 
sentido, unicamente, se for dirigida a uma auto reflexão crítica.

A importância da educação para a reflexão acerca do compromisso 
ético na estruturação de uma sociedade justa faz parte de um processo de 
conscientização. E esse processo libertador e novo depende da preparação 
dos profissionais da educação. 

Sobre esse aspecto, Freire (2014) explica que é necessário que o 
educador se liberte para o novo e que seja essencialmente crítico em seu 
aprender-ensinar. Os profissionais da educação precisam estar preparados 
para os desafios do futuro, que exige um constante repensar e aprender de 
novas formas de comportamento/conduta.

Rocha e Carrara (2011, p.1) asseveram que “os professores 
constituem importantes modelos e funcionam como ambiente 
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social relevante para a emissão de comportamentos de seus alunos”. 
Complementando o exposto, Ahlert (2007, p. 6-7) considera que

A eticidade da educação compreende um processo aberto e de 
construção e reconstrução do conhecimento diante das necessidades 
que a vida humana universal e seu ambiente determinarem, 
superando, assim, os determinismos do cognitivismo do paradigma 
da consciência. Trata-se de uma eticidade implícita em todo o 
processo educativo, seja ele formal ou informal. Da mais tenra idade 
até o fim da vida, todo o processo de aprendizagem e construção do 
conhecimento traz no seio de sua realização um desenvolvimento 
humano ético preocupado com a universalidade da vida de todos 
os seres humanos. Esta ética pergunta constantemente sobre como 
devemos agir, sobre as normas e conjunto de valores sem implicar 
em nenhum prejuízo para nenhum ser humano e para nenhuma 
vida necessária para o bem estar de toda a comunidade.

As questões éticas, na seara da educação, constituem um processo 
aberto, posto que em constante necessidade de construção e quiçá, 
reconstrução. Não há um ponto terminativo. Não é possível dizer que 
existe uma conclusão, tendo em vista que os ambientes se modificam e 
os indivíduos também. A ética requer questionamentos contínuos sobre 
o modo de agir e sobre os valores imprescindíveis às condutas humanas, 
visando ao bem-estar da sociedade, descartando ideias egoísticas. Alteram-
se os contextos relacionais e mudam-se as existências sociais.

Tal perspectiva não assume para si a tarefa de conferir à ética 
um papel “redentor”. A ética, apesar de sua força, não é capaz de livrar, 
totalmente, a sociedade futura de males como a prática da violência 
(física e verbal), da discriminação, do preconceito, etc. Por mais que haja 
boas intenções, haverá sempre distâncias a serem revisitadas no curso 
da existência social. Além disso, a reflexão e o exercício da crítica, da 
autonomia e da liberdade de escolha não são aquisições inalienáveis, mas 
alteram-se conforme os contextos relacionais estabelecidos pelos homens 
(OLIVEIRA, 2014).

Silva (2001) entende que o papel da escola na formação ética do 
cidadão é a insistência. O educador deve insistir em uma educação que 
sensibilize as pessoas para o exercício da alteridade, apontando-lhes que 
aqueles contra os quais elas descarregam todo o seu ódio e violência são 
sujeitos que, como elas, podem sofrer, amar, ser felizes ou infelizes.
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A importância do estabelecimento de reflexões sobre o tema “ética 
e educação” para a construção de uma sociedade mais igualitária e para a 
formação de cidadãos mais éticos é notória. Porém, não é possível precisar 
se a ética continuará sendo objeto de discussões ou se estamos diante de 
uma “febre moral”, que logo será esquecida, quando advier outro tema 
considerado mais urgente. De todo modo, a escola deve estabelecer um 
comprometimento com os objetivos preconizados nos programas de 
ensino e nos documentos parametrizadores dos processos de ensino e de 
aprendizagem. 

A reflexão ética aparece como eixo norteador da formação escolar 
voltada para a ética, já que envolve posicionamentos e ideias a respeito das 
causas e efeitos de sua dimensão histórica e política. Há discussões sobre 
temas como a liberdade de escolha, legitimidade de práticas e valores 
consagrados pela tradição e pelos costumes sociais, abrangendo a crítica 
das relações entre os grupos, dos grupos nas instituições e ante elas, como 
também a dimensão das ações pessoais. Devemos, cada vez mais, discutir 
sobre o sentido ético da convivência humana nas relações com inúmeras 
dimensões da vida social, como o ambiente, a cultura, o trabalho e o 
consumo, a sexualidade e a saúde (BRASIL, 1998).

Enfim, a formação plena da cidadania pode ser fomentada a partir 
da inserção de temas transversais, aqui em específico, do tema transversal 
ética. Conforme salienta Betti (1999), podemos desenvolver em nossos 
alunos as capacidades necessárias para a reivindicação e o exercício dos 
direitos que garantem o bem comum, de uma maneira crítica e criativa. É 
preciso pensar em currículo voltado para a transformação social e propor 
situações educativas em que a experiência humana tenha como referência 
a diversidade de demandas da sociedade, o que inclui a formação de uma 
postura ética e crítica para um olhar humanizado para tais demandas. 
Nessa direção, já ensinava Freire (2002, p. 10), o “ato de educar é sempre 
um ato ético”, que implica escolhas (conteúdos, procedimentos, diálogos) 
e que potencializa a tomada de decisões, quer para o dizer, quer para 
o fazer ético humano nos diversos contextos em que os sujeitos se inserem.
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4 Considerações finais

Este capítulo teve por objetivo fazer provocações sobre as 
contribuições que uma formação ética pode emprestar para a constituição 
de práticas pedagógicas mais democráticas. Para tal, buscamos 
problematizar conceitualmente a distinção entre ética e moral, uma vez 
que tais termos são tomados como sinonímias, o que pode fazer com 
que tais conceitos sejam concebidos de modo simplificado e superficial. 
Nesse sentido, embora haja divergências entre estudiosos da temática, 
podemos considerar que a ética é o conjunto de valores que orientam o 
comportamento dos diferentes sujeitos-cidadãos, de modo a favorecer o 
bem-estar social, enquanto a moral implanta um conjunto de normas 
que regulam o comportamento dos homens e que são adquiridas pela 
tradição e pelas interações no contexto social (escolas, igrejas, famílias, 
ambientes de trabalho etc.). 

Soma-se a essa discussão, uma análise de teóricos e de documentos 
oficiais do governo brasileiro sobre as relações entre ética e educação. Nessa 
direção, emergem questões ligadas ao redimensionamento dos currículos 
escolares, que precisam incorporar, de modo efetivo, a discussão sobre os 
temas transversais, entre eles, a ética. 

Assim, a educação contemporânea demanda procedimentos 
didáticos que possam consolidar, aprofundar e ampliar a formação integral 
dos estudantes, atendendo às finalidades de cada etapa da escolarização 
e contribuindo para que os alunos possam construir e realizar seus 
projetos de vida, em consonância com os princípios da justiça, da ética e 
da cidadania. (BNCC, BRASIL, 2018). Essa discussão poderá favorecer 
situações de ensino capazes de propiciar a transformação social, em que 
o respeito, a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação 
sejam os princípios basilares da convivência social. 

Desse modo, reiteramos que a formação de um aluno-cidadão 
se efetiva a partir do respeito aos direitos sociais e da valorização 
das diversidades, pois agir pessoal e coletivamente com autonomia, 
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação demanda 
a tomada de  decisões com base em princípios éticos, democráticos, 
inclusivos, sustentáveis e solidários.
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CIÊNCIAS HUMANAS NA ESCOLA: 
DISPOSITIVOS DISCIPLINADORES E 

REFORMAS EDUCACIONAIS DURANTE A 
DITADURA CIVIL-MILITAR BRASILEIRA

Carlise Schneiders1

Bruno Antônio Picoli2

1 Introdução

“O sistema escolar não forma somente indivíduos, mas uma 
cultura que vem por sua vez penetrar, moldar, modificar a cultura da 
sociedade global” (CHERVEL, 1990, p. 184). Chervel, a partir dessa 
afirmação, enfatiza que a escola, através de suas disciplinas, promove a 
disciplinarização da sociedade em que está inserida. Muito mais do que 
simplesmente reproduzir padrões sociais reconhecidos, a instituição 
escolar tenciona esses padrões, interfere neles, de tal modo que se torna 
cada vez mais difícil estabelecer com clareza os limites entre o que é de 
dentro e o que é de fora de seus muros e salas de aulas. 

É claro que isso não ocorre de modo igual em todos os recortes 
temporais e geográficos. É possível afirmar, mesmo sem ceder à sedução 
do discurso que atribui às tecnologias de informação do início do século 
XXI o protagonismo do processo educativo, que hoje a escola não exerce 
mais a mesma influência que outrora. Isso não quer dizer que os corpos 
e mentes se libertaram de normatizações, mas, outrossim, que há novos 
dispositivos normatizadores que competem com as instituições escolares. 
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Por dispositivos, Agamben (2009, p. 38) entende tudo “aquilo em que e 
por meio do qual se realiza uma pura atividade de governo sem nenhum 
fundamento no ser. Por isso, os dispositivos devem sempre implicar um 
processo de subjetivação”. Os dispositivos produzem os sujeitos a partir 
de um conjunto de saberes, práticas, instituições, objetos cujo objetivo, 
normalmente não declarado e, por vezes, inconsciente, é gerir, controlar, 
governar os gestos e pensamentos dos seres humanos com uma perspectiva 
de utilidade. Assim, são dispositivos os aparelhos celulares, a internet, a 
TV, o esporte, a bebida, o cigarro, o automóvel, mas, também, a Igreja, a 
família, a escola e, dentro dessa, as disciplinas escolares. 

André Chervel (1990, p. 177) deixa claro que “a noção de 
‘disciplina’, independentemente de toda consideração evolutiva, não foi, 
nas ciências humanas, e em particular nas ‘ciências da educação’, objeto 
de uma reflexão aprofundada”. Embora após as suas reflexões muita 
coisa foi produzida na área – a exemplo de Nadai (1993), Bittencourt 
(2008), Fonseca (2003), Karnal (2008) entre tantos outros –, é possível 
afirmar que o campo ainda está demasiado longe de ser esgotado. Ainda 
é necessário avançar, provocar a reflexão entre a disciplina escolar e a 
disciplinarização dos corpos e mentes para além dos espaços institucionais 
e da organização curricular. Hoje tal demanda se apresenta talvez até 
mais urgente que outrora, em razão de uma série de projetos de lei e, até 
mesmo, produções acadêmicas que tratam com saudosismo experiências 
escolares declaradamente normatizadoras, seja pela via da defesa da 
militarização ou, o que torna o discurso mais sutil, por meio de um verniz 
democrático, atribuindo à escola funções de instrução desacompanhadas 
de seu potencial educativo, o que só é possível no plano do discurso.

Dessarte, o presente texto vem ao encontro da demanda do 
estudo das disciplinas, fazendo deste a primeira parte de uma pesquisa 
sobre as Ciências Humanas durante a Ditadura Civil-Militar Brasileira 
(1964-1985) em um espaço remoto do território brasileiro, o Oeste de 
Santa Catarina. Neste espaço, as relações de poder e disciplina foram 
exercidas de um modo peculiar, por se tratar de um território distante dos 
polos de governo. As instituições se organizaram de forma diferenciada, 
destacando-se a escola, dispositivo este que requer um traçado tênue 
entre a sociedade, as imposições governamentais e os interesses da própria 
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educação. Assim, as relações de poder e disciplina impostas à região foram 
interpretadas por sujeitos anônimos da história, professores e estudantes 
que participaram efetivamente da organização disciplinar do espaço 
dentro período ditatorial brasileiro e não por sujeitos representantes 
diretos do governo militar. 

Não existe “algo unitário e global chamado poder, mas unicamente 
formas díspares, heterogêneas, em constante transformação. O poder 
não é um objeto natural, uma coisa; é uma prática social e, como tal, 
constituída historicamente” (FOUCAULT, 1979, p. 10). Esse discurso 
afirma a importância de analisar o poder disciplinar em espaços não 
reconhecidos pela historiografia nacional e tradicional e irromper limites. 
Os atores da pesquisa são, nesse sentido, ferramentas disciplinares e de 
poder que participaram dessas relações, simultaneamente, escolares e 
ditatoriais. 

Embora o estudo em destaque no presente texto já esteja finalizado, 
o espaço oferecido não suporta a integralidade da apresentação da pesquisa 
neste primeiro momento. Dessa forma, o presente ensaio desenha-se 
através de revisão bibliográfica dos conceitos e leis que são fundamentais 
para o estudo que posteriormente será apresentado, discorrendo 
majoritariamente sobre o conceito de disciplina e disciplinarização e as 
Reformas Educacionais do período ditatorial brasileiro (1964-1985).

2 Disciplina escolar e disciplinarização

Os currículos das disciplinas escolares constituem um dos 
dispositivos mais poderosos de intervenção do Estado sobre a escola 
e os seus frequentadores (ABUD, 2004, p. 28), e isso não se restringe 
aos alunos, mas também aos professores, desde às políticas de formação 
docente até o atendimento às exigências avaliadas pelas redes de ensino. 
Por isso é interessante notar como a escola e as disciplinas da área de 
humanas eram (são) planejadas para cumprir o papel para elas atribuído 
pelo Estado para “garantir o controle dos indivíduos que compõem 
determinada sociedade” (CRUZ; FREITAS, 2011, p. 36).

Embora imposições externas exerçam influência na formação do 
currículo escolar e das “finalidades oficiais”, a escola e as disciplinas em si 
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têm grande autonomia na formação daquilo que Chervel (1990, p, 189) 
chama de “finalidades reais”. Nesse sentido, é importante perceber que 
a elaboração das disciplinas e a forma como se aplicam na escola estão 
articuladas com essas finalidades, já que a escola mesma se encontra nesse 
terreno de inter-relações. Conforme o autor (1990, p. 220), 

A disciplina escolar é, por sua evolução, um dos elementos motores 
da escolarização, e que se encontra sua marca em todos os níveis 
e em todas as rubricas da história tradicional do ensino, desde a 
história das construções escolares até a das políticas educacionais ou 
dos corpos docentes. As disciplinas escolares intervêm igualmente 
na história cultural da sociedade.

Para Chervel (1990, p. 187), a escola tem finalidades que são 
impostas pela sociedade e pelas instituições que se interessam pelo 
domínio daquilo que a escola ensina. Dentre essas, está a finalidade 
sócio-política que é responsável por ensinar aquilo que atinge os grandes 
objetivos da sociedade no momento, como o patriotismo, a restauração 
da antiga ordem, o ideal de beleza, o ideal de ser humano. É nesse sentido 
que as disciplinas das Ciências Humanas têm papel fundamental.

Entende-se que as escolas, de um modo geral, desde sua gênese, são 
construídas por um conjunto de regras e leis que tentam garantir que seus 
objetivos e suas finalidades sejam alcançadas. Essas finalidades, segundo 
Chervel (1990, p. 187), são impostas pela sociedade, pela família e pela 
religião. Para efetivar a aplicação e o sucesso dessas regras construídas 
para a escola, são necessários agentes que as implementem e sujeitos que 
sofram essas implementações. Contudo, é possível ir além do que aponta 
Chervel. Com Foucault (1979) e Agamben (2009), pode-se afirmar que 
os “agentes que implementam” também sofrem com as implementações, 
também são sujeitos produzidos pelos dispositivos. Como afirma Foucault 
(1979, p. 183) “em vez de formular o problema da alma central, creio que 
seria preciso procurar estudar os corpos periféricos e múltiplos, os corpos 
constituídos como sujeitos pelos efeitos de poder”.

Assim, é possível afirmar que os processos disciplinares que se 
dão nas escolas e, mesmo, a forma de sua implementação, lembram as 
organizações encharcadas com as técnicas disciplinares sobre as quais o 
autor se debruçou, dentre elas o sanatório, o quartel e a fábrica. Disciplina, 
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então, está intimamente ligado ao poder, ao saber e à forma como a 
sociedade se organiza. Mesmo o saber, tradicionalmente tido como uma 
forma de libertação, é, para Foucault, uma construção de relações de 
poder. Nessas relações de poder se constitui o poder disciplinar que está 
espalhado por todas as camadas da sociedade (CRUZ; FREITAS, 2011, 
p. 40).  

Nessa sociedade disciplinar todas as instituições estão dominadas 
pelas relações de poder. A disciplina exerce o papel “adestrador” nas 
igrejas, nas fábricas, nos quartéis, nas prisões, nos hospitais, nos asilos e nas 
escolas, para isso utilizam-se diversos mecanismos, dentre eles a punição 
e a vigilância. Para Sousa e Meneses (2010, p. 24), vigilância e punição 
são mecanismos de poder para adestrar, docilizar e adequar as pessoas às 
normas vigentes. A vigilância não se limita a espaços específicos, públicos, 
mas, como tecnologia de poder, invade a vida privada dos indivíduos, 
controlando seus gestos e atividades da vida cotidiana. 

As ferramentas para docilizar os corpos e adequar os homens ao 
sistema são complexas e pensadas em todos os espaços da vivência humana. 
Tudo é alvo de controle. Assim, o tempo é quantificado racionalmente, o 
espaço medido, o corpo disciplinado. 

A punição terá agora a função de corrigir os indivíduos para 
estabelecer relações de poder, como forma de controle para 
atender aos interesses da burguesia que necessita de corpos úteis, 
produtivos, disciplinados [...] As práticas disciplinares permitem 
o controle das operações dos corpos e a sujeição constante de 
suas forças, impondo-lhes uma relação de docilidade e utilidade. 
(FOUCAULT, 2005 in SOUSA; MENESES, 2010, p. 26)

 Os regimes de disciplinarização não procuram entender o ser 
humano em suas múltiplas possibilidades de ser, ao contrário, o seu 
objetivo é demarcar espaço e fazê-lo caminhar dentro dele. É nesse 
sentido que Revel (2005, p. 35) destaca que “o regime disciplinar 
caracteriza-se por um certo número de técnicas de coerção que exercem 
um esquadrinhamento sistemático do tempo, do espaço e do movimento 
dos indivíduos e que atinge particularmente as atitudes, os gestos, os 
corpos”.

Na medida em que a escola, na modernidade, se viu investida da 
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condição de principal instituição de socialização, superada apenas pela 
família, se constituiu enquanto um veículo poderoso de normalização 
disciplinar (GADELHA, 2013, p. 178). Assim, da mesma forma que 
recebe da sociedade um conjunto de demanda normalizadoras, a escola 
cria suas próprias demandas e normalizações para a sociedade. Ainda, 
conforme o autor, a escola, nesse contexto,

Passou a influir decisivamente no funcionamento dessa última [da 
sociedade] e; na medida que ela acolheu esses saberes exteriores, 
tomando o que eles produziram por referência modelar para 
organização e racionalização do trabalho pedagógico-formativo 
(no tempo e no espaço) operando cotidianamente com uma série 
de ações (adestramento do corpo, vigilância hierárquica, sansão 
normalizadora, exame, etc.) sobre ações possíveis de um sem 
número de indivíduos, a escola talvez construa um dos lugares 
mais exemplares e um veículo, por excelência, de normalização 
disciplinar. (GADELHA, 2013, p. 178).

Dentro desse processo de normalização disciplinar, a punição 
adquire uma dimensão demasiado elevada. Cruz e Freitas (2011, p. 42) 
sustentam que na escola a punição ocorre pela via das micro penalidades. 
Não são assim chamadas por seus efeitos serem micros, mas porque são 
tão eficientes que passam a ser naturalizadas pelos indivíduos que atuam 
no dispositivo, sejam docentes ou discentes. Essas micro penalidades são 
relativas a desvios variados, nos gestos, hábitos, tempo, corpo, sexualidade, 
etc. As disciplinas escolares, nesse sentido, não são apenas formas 
disciplinadas de organização dos saberes e conteúdos, mas processos de 
disciplinarização e de sujeição de corpos e mentes de todos os indivíduos 
com quem se relaciona.

3 As Ciências Humanas nas reformas educacionais da ditadura civil-
militar brasileira

Visto que as disciplinas escolares operam de forma eminente 
na escola e na sociedade, como ferramenta de disciplinarização e 
normatização, é substancial analisar esses dispositivos e suas modificações. 

Com o rompimento democrático e a instauração da Ditadura 
Civil-Militar (1964-1985) os governos brasileiros passaram a trabalhar 
em diversos pontos caros à sociedade brasileira, dentre os quais destaca-se 
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a educação. Segundo Silva e Silva (2009, p. 105-6), uma ditadura é uma 
forma de governo que utiliza o estado para governar conforme as suas 
concepções, sendo sua principal característica a repressão, o impedimento 
e a punição às opiniões divergentes das consideradas oficiais. Para 
a segurança nacional, princípio orientador da ditadura brasileira, a 
educação galgou uma posição para o governo, e as reformas educacionais 
mudaram profundamente a estrutura escolar brasileira do período.

A primeira reforma realizada versava sobre a vida universitária. 
Parte da comunidade universitária representava uma grande ameaça 
aos projetos da ditadura já que formavam a elite intelectual, artística 
e cultural do país. Em 1968, foi realizada uma reforma universitária 
com um viés modernizante-repressivo. De acordo com Motta (2015, 
p. 39-40), o propósito modernizador da reforma relacionava-se às 
perspectivas econômicas e administrativas, com vistas ao aceleramento 
da industrialização e ao aperfeiçoamento da máquina estatal. A dimensão 
repressiva, por outro lado, buscava manter na subalternidade os grupos 
excluídos e combater perspectivas de esquerda a partir da defesa de valores 
tradicionais, tais como família, moral religiosa cristã e pátria. Com 
essas e outras transformações, muitos professores foram aposentados 
compulsoriamente e muitos alunos afastados. De acordo com Paulino 
e Pereira (2006, p. 1946), a repressão dentro das universidades foi 
tão intensa que resultou na morte e ‘desaparecimento’ de estudantes, 
professores e demais intelectuais.

Já na educação básica algumas modificações foram fundamentais 
para o novo projeto educacional do regime civil-militar brasileiro. Três 
leis foram utilizadas para dar um ar de legitimidade às imposições 
governamentais, a primeira, Lei nº 5.379, de 15 de dezembro de 
1967 tratava da alfabetização funcional e educação continuada para 
adolescentes e adultos. Sua principal função foi implantar o Movimento 
Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) que tinha por principais funções 
alfabetizar aqueles que já estavam fora da escola e promover e estimular 
a obrigatoriedade do ensino dos 7 aos 14 anos. Novamente verifica-se a 
dimensão modernizadora-repressiva, pois, ao mesmo tempo que buscava 
universalizar o acesso à escola, o fazia por meio de um currículo mutilador 
e conformista.
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A segunda ação legislativa foi o Decreto-Lei nº 869, de 12 de 
setembro de 1969 que tornou obrigatória a disciplina de Educação Moral 
e Cívica (EMC) nas escolas. A Lei objetivava “a defesa do princípio 
democrático, através da preservação do espírito religioso, da dignidade 
da pessoa humana e do amor à liberdade com responsabilidade, sob a 
inspiração de Deus”. Além de EMC esse decreto-lei também tornou 
obrigatória a disciplina de Organização Social e Política Brasileira (OSPB) 
e criou a Comissão Nacional de Moral e Civismo, órgão responsável por 
“articular-se com as autoridades civis e militares, de todos os níveis de 
governo, para implantação e manutenção da doutrina de Educação Moral 
e Cívica”. As menções à democracia e à dignidade no corpo do decreto 
eram eufemismos comuns no expediente legal da ditadura brasileira. 
Eufemismos porque os dispositivos legais não eram acompanhados de 
dispositivos efetivos para que a democracia e a dignidade tivessem espaço, 
sobretudo em ambientes educacionais. Conforme Gomides (2015, p. 
81), a disciplina escolar de EMC estava fundada no autoritarismo de 
uma doutrina pré-determinada cujas bases consistiam na unificação da 
moral cristã, da força militar e do patriotismo cego.

A terceira modificação educacional do período foi a mais 
abrangente e regulamentou todo o ensino básico: a Lei nº 5.692, de 
11 de agosto de 1971. Essa lei institui a obrigatoriedade da frequência 
à escola, na etapa que, à época, foi chamada de 1º grau, de crianças e 
adolescentes entre 7 e 14 anos. Além disso, visava tornar o 2º grau (atual 
Ensino Médio) um período voltado para a formação técnica. De maneira 
geral, as reformas realizadas pelo governo militar tinham um sentido bem 
desenhado e planejado. Conforme Paulino e Pereira (2006, p. 1945), 
o Estado procurou atender aos interesses de industriais na tentativa de 
formar mão-de-obra qualificada tecnicamente para a indústria, além de 
evitar a participação da sociedade civil em mobilizações que colocassem 
em questão os interesses desse setor e, mesmo, do próprio governo.

No processo de regulamentação da Lei 5.692/71, foram 
instituídos os núcleos comuns no 1º e 2º graus. As ciências humanas 
foram concentradas no “Núcleo de Estudos Sociais”, com conteúdo de 
História, Geografia e OSPB. Além disso, manteve-se a obrigatoriedade 
da “matéria” de EMC. Com essa reforma as disciplinas de História e 
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Geografia, presentes no currículo escolar desde à década de 1830 
(BITTENCOURT, 2008, p. 60; SCHMIDT, 2012, p. 78; MELO et 
al, 2006, p. 2685-6) foram unificadas no 1º grau e chamadas a partir de 
então de Estudos Sociais. Sofreram, com isso, perdas em carga horária, 
debate, conteúdo e qualidade. De acordo com Santos e Nascimento 
(2015, p. 176)

De proposta inovadora, oriunda de um contexto reformista e aliado 
ao movimento escolanovista, os Estudos Sociais se transformaram 
no grande vilão da escola brasileira nos anos 1970 e 1980. O 
momento era de luta contra o regime militar e os Estudos Sociais 
eram considerados como um de seus mecanismos de sustentação.

Para o ginásio (que atualmente compreende as séries finais do 
Ensino Fundamental), além da unificação das disciplinas, dividiu a 
carga horária com as novas disciplinas que também contemplavam a 
área das humanidades: EMC e OSPB. No 2º grau (atual Ensino Médio) 
a História e a Geografia continuaram sendo ofertadas separadamente 
(ABUD, 2004, p. 39-40).

A partir dessa legislação federal desenvolvida pelo governo militar, 
os Estados brasileiros também modificaram suas legislações vigentes. 
O estado de Santa Catarina, elaborou seu primeiro Plano Estadual de 
Educação nesse período, antes da reforma de 1971, cujas alterações 
precisaram ser incorporadas ao plano. Conforme Dalarosa (2005, 
p. 75), a Lei nº 4.394, de 20 de novembro, que instituiu o plano de 
educação catarinense caracteriza-se por um duplo contraditório, pois, no 
texto legal constava a atribuição da educação como fator de mudança 
social e de preservação da ordem e da moral. Na análise do autor, nessa 
contradição efetivava-se a dimensão conservadora da educação: “Ao que 
parece, em tese, a educação é mesmo concebida como fator de adaptação 
a um contexto “novo” dentro de uma estrutura social que se perpetua”. 

4 Considerações finais

 O poder disciplinar dentro dessa instituição escolar é uma das 
ferramentas mais importantes para adestramentos de indivíduos, controle 
dos corpos e mentes e garantia da manutenção do poder. O sistema 
escolar, nesse âmbito, desempenha na sociedade um papel duplo, pois 
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forma indivíduos e toda uma cultura normatizada que penetra, molda e 
influencia a cultura da sociedade em geral (CHERVEL, 1990, p. 184).

Durante o período que compreende a Ditadura Civil-Militar 
brasileira (1964-1985), as disciplinas de Ciências Humanas da Educação 
Básica foram objeto de um conjunto de reformas. Dentre as modificações, 
destacam-se a unificação de História e Geografia em uma disciplina 
denominada Estudos Sociais no 1º grau (Ensino Fundamental hodierno), 
e a obrigatoriedade de EMC e OSPB. Além disso, essas disciplinas 
passaram a desempenhar o papel declarado de adaptar ao meio, ou seja, 
de inserir o estudante na sociedade não com vistas a transformá-la, mas, 
tão só, atuar dentro de suas normas morais.

Efetivamente, as reformas educacionais do período ditatorial 
obtiveram êxito em suas propostas. As disciplinas de Ciências Humanas, 
alvo do estudo aqui apresentado, foram incutidas na memória e na 
vida dos sujeitos de tal forma que até a atualidade alguns setores ainda 
defendam a volta de EMC e OSPB para o currículo. Os depoimentos 
de memória de ex-alunos e ex-professores do período, análise esta que 
será apresentada posteriormente, ajudam a comprovar o argumento de 
Foucault (2013, p. 141-3), para quem o poder disciplinar se constitui 
como um mosaico controlado com trabalho simultâneo que transforma as 
multidões confusas, inúteis ou perigosas em multiplicidades organizadas, 
obedientes, disciplinarizadas e normatizadas.
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OS JORNAIS E O ENSINO DE HISTÓRIA: 
REFLEXÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DA 

IMPRENSA NA SALA DE AULA

Pâmela Pongan1

1 Introdução

O ensinar nos dias atuais vem se mostrando um desafio cada 
vez maior, independentemente da área do conhecimento. 

Dentre os tantos obstáculos que causam prejuízos as relações de ensino-
aprendizagem, podemos citar: a carência de recursos, desvalorização dos 
docentes, precariedade da estrutura escolar, desmotivação discente, entre 
outros. Entretanto, quando se trata do ensino de História, os desafios 
tendem a ser maiores, considerando as poucas horas dedicadas no 
currículo escolar para as ciências humanas e a pouca importância destinada 
a esta área do saber, apresentada como “irrelevante” e colocada entre as 
“disciplinas menores”, sendo menosprezada diante das consideradas 
prioritárias. 

Além disso, as metodologias tradicionais no ensino da História 
trazem consequências indeléveis na promoção do aprendizado. Dentre 
tantas possibilidades de transformar o ensino da História em algo 
prazeroso e interessante, está a renovação constante de fontes utilizadas 
em sala para ensinar/pesquisar tal ciência.

Segundo essa visão, nos últimos anos, expandiu-se o ensino de 
história por meio da inclusão de novas temáticas bem como do aumento 
das fontes utilizadas através da incorporação de uma grande quantidade 
de materiais e problemas diversificados, evitando desse modo a exclusão 
de vários sujeitos e ações históricas que eram tradicionalmente operadas 

1 Doutoranda em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade 
de Passo Fundo/RS – PPGH/UPF. Bolsista CAPES.
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pelos manuais e programas de ensino (FONSECA, 2011, p. 116).
Tratando-se de uma procura no anseio de trazer para as escolas o 

desenvolvimento de estudos históricos promovidos pelas universidades 
(PINSKY, 2009 p. 7) numa efetiva transposição didática de saberes, até 
então apenas da academia, para aqueles promovidos juntamente com 
ensino fundamental e médio (MONTEIRO, 2007, p. 85), superando 
as resistências que de forma inevitável podem surgir como também 
estimulando as concordâncias na procura de um processo de renovação 
(ABUD, 2007, p. 107).

Esta incorporação de novas fontes permite a utilização de 
documentos históricos em sala de aula, o que pode ser encarado como 
um ponto de partida para a prática do ensino da História, bem como 
a oportunidade de que o professor possa ensinar o aluno a adquirir as 
ferramentas de trabalho necessárias ao “saber-fazer” História (SCHMIDT, 
2009, p. 117). 

Nesse sentido, é fundamental que estes objetos de estudo 
apresentem suas mediações e contradições, deixando transparecer toda a 
trama de relações sociais que os compõem (BORGES, 1986, p.33-34). 
Entre os tantos documentos que podem ser utilizados em sala de aula, há 
a imprensa periódica. 

A utilização dos jornais como fonte para o ensino da História vem 
encontrando cada vez mais espaço, considerando o fato de que a imprensa 
escrita, como fonte e objeto de estudo histórico, traz em si múltiplas 
possibilidades de análise (BITTENCOURT, 2011, p. 335). Essa prática 
de ensino-aprendizagem deve trazer em si a necessária superação das 
dificuldades advindas do trabalho com os periódicos, uma vez que, ao 
levar o pluralismo para a sala de aula, o jornal também leva para a escola 
uma história truncada, num quadro pelo qual surge o papel do professor 
que, com as opções de que dispõe ou escolhas que faz, é capaz de ensinar o 
aluno a ordenar e compreender o caos aparente (ABUD; SILVA; ALVES, 
2010, p. 29-30).

Dessa forma, nos embasaremos na busca por alternativas que 
aliem o ensino de História ao uso de periódicos impressos quanto fontes 
históricas, para que seja instigado no aluno o interesse da pesquisa 
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histórica, o que permitirá aos alunos a construção de reflexões acerca da 
sociedade em que vivemos.

2 A imprensa como fonte histórica

O reconhecimento da imprensa como fonte e objeto de pesquisa 
histórica tem como marco inicial a década de 1970. Segundo Luca (2005), 
embora houvesse um reconhecimento da importância dos impressos, 
devido a sua introdução e difusão no país desde o século XIX, houve 
resistência por grande parte dos historiadores em escrever a História por 
meio da imprensa, o que resultou a este período uma pequena quantidade 
de pesquisas que tinham como fonte jornais e revistas com o objetivo de 
conhecer a história do Brasil.

Não se pode desprezar o peso de certa tradição, dominante 
durante o século XIX e as décadas iniciais do século XX, associada 
ao ideal de busca da verdade dos fatos, que se julgava atingível 
por intermédio dos documentos, cuja natureza estava longe 
de ser irrelevante. Para trazer à luz o acontecido, o historiador, 
livre de qualquer envolvimento com seu objeto de estudo e 
senhor de métodos de crítica textual, precisa, deveria valer-se de 
fontes marcadas pela objetividade, neutralidade, fidedignidade, 
credibilidade, além de suficientemente distanciadas de seu próprio 
tempo. Estabeleceu-se uma hierarquia qualitativa dos documentos 
para a qual o especialista deveria estar atento. Nesse contexto, os 
jornais pareciam pouco adequados para a recuperação do passado, 
uma vez que essas “enciclopédias do cotidiano” continham registros 
fragmentários do presente, realizados sob o influxo de interesses, 
compromissos e paixões. Em vez permitirem captar o ocorrido, 
dele forneciam imagens parciais, distorcidas e subjetivas (LUCA, 
2005, p. 112).

No Brasil, na primeira metade do século XX, os historiadores 
adotaram duas posturas diante do jornal quando fonte/documento 
histórico: “Com desprezo, ao considerar os periódicos como fontes 
suspeitas, portanto sem validade; ou com enaltecimento, ao encarar o 
jornal como repositório da verdade, considerando as notícias como relatos 
fidedignos dos acontecimentos registrados” (CAPELATO, 1988, p. 18). 
Estas posições passaram a ser criticadas ainda na segunda metade do 
século XX, entrando em decadência junto com a “noção de documento 
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como espelho da realidade, da verdade e da objetividade” (CAPELATO, 
1988, p. 19). 

Nos anos 70 a fonte jornalística recebeu novas perspectivas por 
meio dos olhares advindos das novas concepções e métodos consequentes 
da Nova História, que direcionaram os novos conhecimentos da 
historiografia modificando não só a forma de fazer história, mas também 
transformando os métodos de análise crítica sobre os documentos, 
ampliando desse modo os horizontes documentais.

A partir da terceira geração dos Annales, do pensamento marxista 
e fundamentalmente as contribuições de Michel Foucault, a historiografia 
abriu-se a uma nova gama de propostas e objetivos. problemas e 
abordagens. De acordo com Luca (2005), essa interação juntamente com 
outras ciências humanas e a expansão do campo de possibilidades de 
pesquisa dos historiadores, tornou-se fruto dessa transformação temática 
trazendo assim contribuições metodológicas de fundamental importância 
para história, além de fazer com que os historiadores repensem sem as 
fronteiras de sua disciplina bem como a própria concepção e análise 
crítica dos documentos.

Conforme Burke (2008), se os historiadores estão mais 
preocupados do que seus antecessores com uma maior variedade de 
atividades humanas, devem examinar uma variedade maior de evidências. 
Esta ampliação das temáticas e abordagens contribuiu para a expansão do 
universo das fontes, e a imprensa que antes era tida como fonte suspeita e 
sem credibilidade, passou a ser considerada como um material de pesquisa 
valioso e uma das principais fontes de informação e pesquisa histórica. O 
estudo da fonte jornalística permitiu ampliar os horizontes para novas 
reflexões e problemáticas nos conhecimentos sobre as sociedades do 
passado. 

A imprensa oferece amplas possibilidades para isso. A vida 
cotidiana nela registrada em seus múltiplos aspectos, permite 
compreender como viveram nossos antepassados – não só os 
“ilustres”, mas também os sujeitos anônimos. O Jornal, como 
afirma Wilhelm Bauer, é uma verdadeira mina de conhecimento: 
fonte de sua própria história e das situações mais diversas; meio de 
expressão de ideias e depósito de cultura. Nele encontramos dados 
sobre a sociedade, seus usos e costumes, informes sobre questões 
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econômicas e políticas (CAPELATO, 1988, p. 21).

Dada a importância e a ampliação do uso da imprensa e suas 
possibilidades como objeto e/ou fonte de pesquisa histórica, novos 
posicionamentos e metodologias frente a ela tornaram-se necessárias 
reconhecendo sua historicidade e problemáticas.

O jornal é uma verdadeira mina de conhecimento: fonte de sua 
própria história e das situações mais diversas; meio de expressão 
de ideias e depósito de cultura. Nele encontramos dados sobre 
as sociedades, seus usos e costumes, informes sobre questões 
econômicas (CAPELATO, 1988, p. 21).

Nesse sentido, a pesquisa com jornais em sala de aula traz 
muitas possibilidades de aprendizagem, tendo em vista que são fontes 
propícias a um leque de indagações e reflexões, pois apresentam questões 
que vão desde às elites brasileiras às classes com menos visibilidade no 
cenário nacional; os grandes fatos que marcaram a historiografia às 
particularidades dos sujeitos históricos. Pois, a impressa acompanha o 
caminhar da História nacional e regional, presenciando e registrando 
os grandes momentos políticos e sociais que passaram tal região ou o 
país todo, estando intimamente ligada ao cotidiano da sociedade, 
estabelecendo representações de um passado. 

 A nação brasileira nasce e cresce com a imprensa. Uma explica a 
outra. Amadurecem juntas. Os primeiros periódicos iriam assistir à 
transformação da colônia em Império e participar intensivamente 
do processo. A imprensa é a um só tempo, objeto e sujeito da 
história brasileira. Tem certidão de nascimento lavrada em 1808, 
mas também é veículo para a construção do passado. (LUCA, 
2008, p. 8). 

Desta forma, a pesquisa em jornais no processo de ensino-
aprendizagem permite ainda, instigar os alunos à crítica das fontes, a 
partir da concepção de que os periódicos apresentam versões de um dado 
contexto histórico, não implicando necessariamente em sua verdade, com 
bem nos enfatiza Silva: 

Entretanto, tomar o jornal como fonte não significa pensá-lo como 
receptáculo de verdades; ao contrário, o que se propõe é pensá-lo 
a partir de suas parcialidades, a começar pela observação do grupo 
que o edita, das sociabilidades que este grupo exercita nas diferentes 
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conjunturas políticas, das intenções explícitas ou sutis em exaltar 
ou execrar atores políticos. (SILVA; FRANCO. 2010, p. 5).

Segundo Renée Zicman, existem dois campos que unem a 
história e a imprensa: O primeiro é a “imprensa através da história”, 
que engloba os trabalhos históricos que utilizam a imprensa como fonte 
primária para a pesquisa histórica; o segundo é a “História da Imprensa”, 
que busca reconstruir a evolução histórica dos órgãos de imprensa e 
levantar suas principais características para um determinado período 
histórico (ZICMAN, 1985, p. 89). De acordo com a autora, a imprensa 
é importante para o historiador, pois “é rica em dados e elementos, e para 
alguns períodos é a única fonte de reconstituição histórica, permitindo 
um melhor conhecimento das sociedades ao nível de suas condições 
de vida, manifestações culturais e políticas, etc.” (ZICMAN, 1985, p. 
90). Estas características apontam para o campo de ação da imprensa 
e sua intervenção na vida social, política e cultural de uma sociedade. 
A imprensa registra, comenta e participa da história, possibilitando ao 
historiador acompanhar o percurso dos homens no tempo (CAPELATO, 
1988). 

Assim, a importância da imprensa periódica na historiografia 
contemporânea torna-se cada vez mais evidente, a relação estreita entre 
História e Imprensa nas últimas décadas, tem contribuído de forma 
significativa para o conhecimento histórico das sociedades do passado, 
o que levou os historiadores a renovar seus olhares e readaptarem seus 
posicionamentos e métodos frente a fonte jornalística. Dessa forma, é 
possível perceber a dimensão e relevância de se trabalhar em sala de aula 
com fontes históricas como o jornal, muitas vezes desconhecidas pelo 
aluno, permitindo-o múltiplas possibilidades de conhecimento e análises 
histórica.

3 O uso de jornais no ensino de história

Por fazerem parte do cotidiano social, os jornais impressos 
se apresentam como uma notável fonte de pesquisa, pois estão 
tradicionalmente presentes em todos os estratos sociais, se constituindo 
a partir de diversos aspectos de informação e entretenimento, 
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construindo uma narrativa da realidade pautada em seus valores, ideias e 
acontecimentos.

Nosso atual contexto abriu no campo educacional espaços para 
estudos em diversas áreas do conhecimento através do uso de diversificados 
materiais e meios. Neste contexto, os meios de comunicação, como os 
jornais impressos, se tornam importantes aliados no ambiente escolar, 
considerando que fazem parte da vida do aluno, o que facilita a exploração 
e oportuniza uma compreensão e formação sobre a realidade que se 
encontram. 

Trabalhar o jornal na sala de aula se transformou numa ação 
relativamente comum e, em certo grau, bem desenvolvida. 
Professores e educadores têm à sua disposição uma série de 
instrumentos para viabilizar esta prática. Programas desenvolvidos 
por empresas jornalísticas e secretarias de educação (nas esferas 
municipal e estadual), ações individuais de professores que se 
encantaram pela técnica, e exemplos de atividades semelhantes, que 
podem ser encontradas na web, fazem do jornal um instrumento 
desconstruído e de fácil manuseio para os professores dos ensinos 
fundamentais e médio. (RODRIGUES, 2007, p. 7). 

O leque de possibilidades e metodologias no processo de ensino-
aprendizagem com o uso de jornais é grande, pois esse já se apresenta 
como um recurso consolidado, pois faz parte do cotidiano brasileiro 
desde o século XVII, sendo de fácil acesso a todos os sujeitos. Além de 
que, não há necessidade de equipamentos para pesquisá-lo, o que o torna 
uma ferramenta pedagógica acessível, prática e próxima dos professores 
e alunos. O educador poderá manuseá-lo no intento de gerar mais 
informações além daquelas exibidas no livro didático, promovendo a 
aprendizagem, o desenvolvimento crítico e cognitivo dos aprendizes em 
virtude da atualidade das notícias estabelecendo questionamentos sobre 
temas por todo o mundo.

Os jornais também ajudam a formar o cidadão, contribuindo para 
que os leitores entendam seu papel na sociedade, e na formação 
geral do estudante, pois amplia o nível cultural dele, além de 
desenvolver suas capacidades intelectuais. A leitura das publicações 
se relaciona à necessidade dos alunos de comentar, debater e 
discutir assuntos tratados pela população em geral, fornecendo 
informações necessárias para orientar a vida política e social dos 
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leitores (LUTZ, 2013, p. 3).  

Somando a estas contribuições apresentadas por Lutz, a utilização 
de jornais impressos em sala de aula quanto recurso pedagógico, auxilia 
aos alunos no conhecimento e a aplicação da norma culta da língua, além 
de proporcionar o contato com textos autênticos, que trazem consigo a 
responsabilidade de ser registro histórico. Entretanto, para um resultado 
positivo no processo de ensino-aprendizagem com esta ferramenta, 
é necessário que os professores estão preparados para usá-lo como tal, 
explorando-o da maneira que permita uma experiência do aluno com o 
saber histórico.

Pois, para alguns alunos, a aproximação e exploração do jornal 
impresso será seu único contato com a língua culta e com textos redigidos 
com ela, o que poderá se tornar referência para construções textuais de 
diferentes gêneros de texto. Mas para essa identificação acontecer, é 
importante que o docente apresente e diferencie cada uma das formas 
textuais presentes na composição do periódico, como o título, a coluna, 
a notícia, o cabeçalho, o artigo, o editorial, as charges, a chamada, o 
cartum, além das imagens e gráficos.

Como sabemos, dentro de uma edição do jornal coexistem 
diferentes linguagem e formas de expressão. Sendo assim, o docente 
deve estar devidamente amparado por uma metodologia de análise de 
periódicos, para que a partir desta, oriente aos discentes uma correta 
seleção, organização, análise e reflexão das informações contidas no 
impresso, pois assim este se mostrará um importante e válido recurso 
pedagógico e, consequentemente, uma fonte histórica. Além de “[...] 
também ser necessário mostrar aos discentes os diferentes sistemas e 
suportes do texto jornalístico, explicando o processo de construção da 
notícia, bem como questionar o mito da objetividade jornalística, através 
da distinção entre fato e versão” (LUTZ, 2013, p. 4). 

Desta forma, a integração do jornal impresso na sala de aula, 
possibilita a criação, expressão e atuação política do aluno. Pois, os 
veículos de comunicação, no contexto social apresentam ideologias e 
políticas próprias, o que exprime quanto recurso pedagógico, a função de 
facilitar o processo de percepção da realidade, assim como da construção 
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de um conhecimento crítico, o que é essencial no ensino da História. 

Evitar o uso dos jornais é desvincular o aluno de seu contexto 
histórico cultural, retardando o desenvolvimento de habilidades 
que favorecem a apropriação crítica do conhecimento social e 
historicamente produzido. Para que isso ocorra é necessário que 
as escolas facilitem o acesso aos jornais impressos e digitais. Assim, 
acreditamos ser necessário ampliarmos as discussões sobre os 
usos dos jornais impressos e digitais em sala de aula como prática 
docente de leitura e escrita, contribuindo para um ensino de 
melhor qualidade e para a construção de um leitor crítico sobre o 
uso das mídias (ANHUSSI, 2009, p. 40). 

Os jornais não se limitam a um veículo de informação somente, 
mas se apresentam como uma boa alternativa pedagógica, considerando 
que também propiciam o desenvolvimento de habilidades de leitura e 
produção textual. Entretanto, mesmo diante de tantas possibilidades, 
ainda existem resistências quanto ao seu uso em sala de aula. Dentre 
as quais podemos destacar: a ausência cultural do contato e de práticas 
de leitura com jornais; a falta de interesse por parte de alguns docentes 
em diversificar as metodologias e os recursos em sala de aula; a falta de 
critérios na utilização de jornais no processo educacional; a defasagem 
educacional que assola o país; e a falta de formação discente quanto a 
novos métodos e práticas. Assim, é necessário um aprimoramento teórico 
também dos docentes, uma verdadeira articulação entre teoria e prática.  

Por isso, a formação teórica nunca deve vir separada da atuação 
prática em sala de aula. 

No máximo, a formação teórica permitirá ser aprovado nos exames 
e obter diploma, enquanto a formação prática daria bases para a 
sobrevivência na profissão. É preciso combater essa dicotomia 
e afirmar que a formação é uma só, teórica e prática ao mesmo 
tempo, assim como reflexiva, crítica e criadora de identidade. 
(PERRENOUD, 2002, p. 23).  

Neste sentido, a utilização dos jornais no ensino de História 
especificamente, é muito positivo, pois o exercício historiográfico exige 
articular fonte e teoria. Pois, em História, tudo começa com o gesto 
de separar, de reunir, de transformar em ‘documentos’ certos objetos 
distribuídos de outra maneira. 
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O ato de definir um documento específico como fonte para 
uma pesquisa, através de ações concatenadas, mediante um 
delineamento temporal e temático, exige por parte do historiador 
uma operação de caráter técnico. Nos dias de hoje, isso requer um 
cuidado ainda maior, tendo em vista que, nos tempos passados e 
atualmente, o estabelecimento de um arquivo enquanto fonte é 
reflexo de uma combinação de lugar (biblioteca, arquivo e etc), 
aparelho e técnica (DE CERTEAU, 2002, p. 81).

As técnicas de impressão, o status social da imprensa, a pessoal do 
editor, o material do jornal são, para o pesquisador, aspectos importantes 
na pesquisa do periódico, que aliados a metodologia, irão delinear a 
análise a partir de diversas temáticas, recortes temporais e orientações 
teóricas. Tendo esses elementos, o pesquisador/historiador pode examinar 
os discursos, localizar historicamente os sujeitos presentes na editoração 
do jornal ou quanto assunto apresentado, definir temas de análise em 
determinado tempo e local, entre outras possibilidades.

Um jornal, ao selecionar determinado tema, ordená-lo, estruturá-
lo e narrá-lo, deixa exposto ao pesquisador o seu conteúdo, 
ideologia e público alvo. Assim, ao se trabalhar com uma notícia, 
o historiador tem como meta identificar as razões pelas quais o 
periódico optou por publicizar determinado assunto (LUCA, 
2008, p.140). 

Com intuito de facilitar no desenvolvimento da pesquisa histórica 
fundamentada em jornais impressos, é imprescindível a escolha dos 
arquivos aos quais essas fontes estão localizadas. Temos como exemplo as 
próprias sedes de jornais, bibliotecas públicas ou privadas e arquivos de 
todos os tipos; averiguar as condições de consulta e manuseio; observar a 
periodicidade dos folhetins, a impressão, e a publicidade deles; identificar 
os principais colaboradores e público alvo; esclarecer as fontes de receita 
e publicidade; e, por fim, examinar todo o material de acordo com a 
problemática escolhida. 

Neste contexto é válido lembrar que o uso do jornal em sala de 
aula é ainda uma novidade, mas também é cabível enfatizar que vem 
para acrescentar muitos conceitos e reduzir pré-conceitos a respeito das 
“verdades” que são vinculadas constantemente nos meios de comunicação, 
além de permitir ao aluno uma análise historiográfica sobre variados 
temas e enredos, permitindo o desenvolvimento da criticidade e da 
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análise social do mesmo.

4 Considerações finais

No atual contexto escolar, a utilização de mídias como recurso 
pedagógico, principalmente o periódico impresso, desenvolve no aluno 
sua capacidade crítica, considerando que os veículos de comunicação 
apresentam diversas informações, que devem ser analisadas, questionadas, 
debatidas e refletidas pelos sujeitos sociais.

Como não há imparcialidade por parte do jornalismo, além de 
interesses financeiros ter voto de peso na escolha do que será e como será 
noticiado em várias redações por aí, é de suma importância apresentar ao 
aluno a possibilidade de desenvolver seu olhar crítico mediante atividades 
práticas em sala de aula, que lhe permitam analisar a técnica, os discursos 
e a organização dos jornais.

Neste sentido, o docente tem em seu alcance uma excelente 
ferramenta para revigorar suas aulas através da ampliação de horizontes 
e apropriação de conhecimento histórico-crítico. Através da utilização 
do jornal em sala de aula, o professor pode, juntamente com o aluno, 
identificar as vertentes que compõem o discurso jornalístico e analisadas, 
sendo a linguagem (forma de escrita) e a notícia (o que está sendo 
informado).

Em sala de aula, o processo de ensino-aprendizagem permite que 
professor e aluno, através de metodologias específicas, estipulem como 
lidar com a notícia, pois o texto escrito propicia ao leitor uma melhor 
compreensão da sua realidade social contribuindo para que o mesmo aja 
dentro dela.  

Assim, podemos concluir que é possível utilizar o jornal como 
meio auxiliar na educação em sala de aula. Sabemos que existem algumas 
dificuldades para esse tipo de atividade, porém também podemos salientar 
que este método desde que tomado os devidos cuidados é perfeitamente 
possível de ser trabalhado. 

O professor é a peça chave nessa forma de atividade devido ao fato 
de partir do mesmo a iniciativa de implantação dessa atividade e em seu 
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dia a dia na sua prática pedagógica dentro de sala de aula que se definirá 
os objetivos que se almejam

Segundo Lemos (2009), é possível perceber a partir das 
tecnologias o novo caminho e os novos aliados no processo de ensino-
aprendizagem se compreendemos que os mesmos produzem e disseminam 
conhecimento diversas vezes de modo até mais atrativo que o modelo até 
então utilizado tradicionalmente. Não devido ao fato de serem fontes 
múltiplas de saberes que trabalham na mesma sintonia do perfil do 
aluno que temos contemporaneamente na sociedade pós-moderna, mas 
buscando um ponto de equilíbrio entre essa sistematização dos alunos 
e recursos tecnológicos se mostra atualmente como um grande desafio 
do professor nesses novos tempos. Porém as vantagens decorrentes dessa 
nova realidade podem desencadear em novos saberes até mais plurais dos 
que já pregavam os pensadores da educação do século anterior 
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O QUE É ESCOLA PARA VOCÊ? A CONCEPÇÃO 
DE CRIANÇAS INDÍGENAS DA ALDEIA 

KAINGANG SOBRE A ESCOLA

Daiane Altenhofen1

Jussani Derussi2

1 Introdução

A busca pelo reconhecimento dos povos indígenas no Brasil 
e no oeste de Santa Catarina é notório. O grupo étnico 

Kaingang têm sido uma vítima histórica de exploração e de negação 
dos direitos humanos.  Nas últimas décadas, o contato entre brancos 
e índios tornou-se mais frequente devido a delimitação de suas terras 
e consequentemente, causando o encurralamento dos povos indígenas 
dentro de suas aldeias, sendo que as cidades se multiplicam e crescem, 
aproximando-se cada vez mais das pequenas comunidades indígenas. 
Em virtude disso, nos últimos anos originou-se uma aculturação e 
interdependência por parte dos Kaingang em relação à alimentação, 
vestimentas, tecnologias, entre outras coisas. Aos olhos da sociedade, 
os indígenas não são mais índios, pois eles são estereotipados desde um 
pressuposto utópico que não corresponde à realidade.

No entanto, essa inserção do índio na sociedade fomenta várias 
indagações sobre as barreiras culturais que estão presentes nesse processo, 
e também perpassam a história até os dias atuais. Como ponto de partida 
deste diálogo, tomamos a Escola, que, enquanto instituição de ensino 
e propagadora da educação formal, possui raízes no colonialismo, o 
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qual, segundo Quijano (2002), gerou relações políticas-econômicas de 
poder, hegemonizando o eurocentrismo em desfavor da cultura local. 
Essa hegemonia instalou-se sobre todos os povos não-europeus, os quais 
deveriam ser “salvos de sua ignorância” e portanto, submetidos aos 
processos de padronização de visão de mundo eurocentrista. (AZEVEDO, 
2013).

A Escola, desse modo, é um objeto estranho aos Kaingang, no 
sentido de que não pertence à sua cultura tal instituição. Mas, ao mesmo 
tempo, ela é o espaço pelo qual os índios devem passar para então serem 
inseridos na sociedade. Diante disso, o objetivo central deste estudo é 
justamente entender –no interior desse contexto –a relação entre escola 
institucionalizante e indígenas, pretendendo investigar qual a visão das 
crianças indígenas da aldeia Kaingang em relação à escola.

O presente estudo foi conduzido pela pesquisa de abordagem 
qualitativa fenomenológica, pois se põe a investigar a relação cotidiana 
da criança Kaingang com a escola, ouvindo-a através da entrevista 
semiestruturada e suas representações por desenhos, de modo a analisar 
suas concepções, enquanto crianças, em relação a escola que habita no 
espaço da aldeia em uma imersão com a cultura indígena. 

Para entender a concepção da criança Kaingang acerca da Escola, 
foi de essencial importância que esta investigação fosse desvelada pela voz 
das próprias crianças. Nesse sentido, a sociologia da infância traz uma 
imensa contribuição ao propor justamente uma nova teoria-metodológica 
que autonomiza a criança na pesquisa. (DELGADO; MULLER, 2005). 

Esse pensamento nos remete ao questionamento de Fernandez 
(2009, p. 31), que é o seguinte: “Onde começam e acabam os direitos 
das crianças?”. Dessa forma, concebemos a concepção dos direitos 
englobados de acordo com Smith (1997), para o qual os direitos sociais, 
especificamente sobre a educação, são abordados juntamente aos direitos 
políticos, dando lugar à opção de participação ou não da criança no 
estudo, e tecendo-o segundo sua própria e real voz. Além disso, como 
na afirmação de Fernandez (2009), é preciso também desapropriar-se da 
visão adultocêntrica neste estudo, deixando de tratar das necessidades e 
interpretações da criança de acordo com as nossas visões e palavras, mas 
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sim valorizando as suas expressões de modo integral.
Considerando isso, foi realizada uma entrevista semiestruturada 

com crianças indígenas da faixa etária entre 6 a 7 anos que frequentam o 
1º ano do ciclo de alfabetização bilíngue Kaingang da Aldeia Kondá. As 
crianças são apresentadas no estudo por nomes fictícios, contextualizando 
a comunidade indígena e seu povo que coabita na singela aldeia Kondá, 
nas proximidades da cidade de Chapecó em Santa Catarina.

O estudo realiza inicialmente uma contextualização histórica 
sobre a aldeia Kaingang. Em seguida, são apresentadas as concepções 
contemporâneas das crianças indígenas em relação à escola indígena, com 
os relatos e análises das entrevistas. Por último, o estudo traz a conceituação 
de cultura e interculturalidade, contextualizando com a história de luta 
do povo Kaingang e, com isso, possibilitando a compreensão dos fatores 
relacionados aos discursos das crianças em relação aos questionamentos 
da entrevista. A análise ideográfica e nomotética geram argumentos que 
fundamentam nossa intenção de investigação, uma vez que desvela a 
concepção de escola segundo a voz dos seus próprios protagonistas.

2 Um breve histórico sobre os indígenas Kaingang: a luta pelas terras 
e pela sua cultura

Com a leitura do Projeto Político Pedagógico (PPP)3 da escola em 
que foi realizado o estudo e Projetos Pedagógicos existentes em escolas 
indígenas, foi possível acessar o contexto histórico dos povos indígenas 
do oeste de Santa Catarina. Em seus relatos, o histórico de luta do 
povo Kaingang inicia com ações de recuperação de terras no norte do 
Rio Grande do Sul por volta da década de 1978, se estendendo à Santa 
Catarina. Desde então, os processos de retomada de terras indígenas 
Kaingang têm sido constantes, gerando uma política do confinamento 
desse grupo através da demarcação de terras (Final do século XIX e início 
do século XX), recebendo o território atualmente nomeado de Terra 
Indígena Xapecó. 

Segundo o Projeto Pedagógico Tempo Comunidade (2018), a 

3 Documento que rege as diretrizes de funcionamento da escola de Educação Indígena.
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partir de 1990 os indígenas que ainda resistiam – no intuito de refazer os 
caminhos e suas moradias temporárias (vãre)4 – começaram a lutar pelo 
seu espaço tomado. Em 1999, fez-se uma negociação com a prefeitura – 
e esta com o proprietário da terra João Romã – no intuito requerer aos 
indígenas um espaço de terra mais adequado, contendo aproximadamente 
500 hectares. Já a partir de 2004, a Funai começou a indenização dos 
agricultores que moravam dentro da área demarcada pelos indígenas. 

Atualmente, há mais de 200 famílias vivendo nesta terra, com 
uma população de aproximadamente 1000 habitantes. Entre as famílias 
da Aldeia Kondá, é preservado o dialeto, os costumes, marcas (Kamé e 
Kanhru)5, além de tradições que preservam uma situação diferenciada se 
comparadas às demais comunidades indígenas da região. 

A escola da aldeia conta com aproximadamente 250 alunos 
Kaingang matriculados (entre crianças, jovens e adultos, que são divididos 
em três turnos). No entanto, perante a realidade aqui descrita, pergunta-
se: A escola, enquanto instituição constituída fundamentalmente de 
crianças, sabe ouvi-las?

Para Rinaldi (2012), é só a partir desse questionamento que o 
conceito de direito passa a distinguir-se das necessidades. Sobretudo, é 
preciso compreender que a cidadania pautada a partir do reconhecimento 
de direitos é antagônica à cidadania baseada nas necessidades (geralmente 
decidida por mecanismos externos ao sujeito). É nesse sentido que surge 
a preocupação com os propósitos da escola no contexto indígena que, 
em sua função fundamental, tanto pode compreender e sustentar o 
intuito de se fortificar a cultura desse povo ou, ao contrário, doutriná-lo 
para a sociedade moderna pautada pelo consumo e regida pelo sistema 
capitalista.

Desse modo, partimos do pressuposto que a cultura faz parte 
da identidade de cada grupo social e de cada pessoa que o compõe, 
sendo suas características essenciais: as crenças, os valores e hábitos, a 
língua, a forma de vida e as manifestações religiosas, elementos esses que 

4 Expressões em língua Kaingang.
5 Marcas que definem costumes de quem cultua a tradição Kaingang, representada por 

desenhos na pele.
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caracterizam uma sociedade nas formas de vivências particulares de um 
povo, ou mesmo de um grupo em uma determinada região.

A cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. 
Essa diversidade manifesta-se na originalidade e na pluralidade 
das identidades que caracterizam os grupos e as sociedades que 
compõem a humanidade. Fonte de intercâmbios, de inovação 
e de criatividade, a diversidade cultural é tão necessária para o 
gênero humano como a diversidade biológica o é para a natureza 
(UNESCO, 2001, p. 7).

Embora a cultura Kaingang possua suas particularidades, 
as transformações da sociedade desencadearam num processo de 
interculturalidade na aldeia, que, segundo Fleuri (2002), se efetua através 
da relação de diferentes grupos sociais. Para Cecchetti (2008), o processo 
de interculturalidade faz com que a identidade se miscigene, de forma que 
o sujeito passa pela experiência de desapropriação de si. Tal processo ecoa 
nos ambientes institucionais, como no caso da escola aqui pesquisada.

Partindo de uma leitura histórica da composição etnocultural da 
sociedade brasileira e do Estado de Santa Catarina, em especial da 
Região Oeste, resgatamos, a partir do cotidiano escolar, momentos 
de negação da alteridade expressos na linguagem cotidiana, 
enquanto reprodução discriminatória da convivência entre esses 
grupos (FLEURI, 2002, p. 7).

Além de Fleuri (2002), também para a Federación Internacional 
Cultural (2003), todos estamos expostos a “La aculturacíon e lá 
deculturación”. A influência cultural entre os povos torna-se inevitável 
em sua oxigenação, e a escola é um espaço em que prevalece a cultura 
dominante. Ademais, para a Federación Internacional Cultural (2003, p. 
32, tradução nossa), esta construção pode ser ainda mais profunda, sendo 
delimitados os processos de aculturação e desculturação:

Aculturação, que é a adoção de algumas características de outra 
cultura. Essa palavra vem da cultura de anúncios, o que significa 
aderir a algo de alguma [outra] cultura. (Não vem de uma cultura, 
o que significaria a negação da cultura, como anónimo, significa 
“sem nome”). A desculturação que é, pelo contrário, a perda de 
alguma característica da própria cultura.

Para enfrentar esse dilema, a escola e o grupo étnico Kaingang 
procuram reafirmar continuamente o compromisso com sua cultura 
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e sua comunidade, buscando alternativas para diminuir o processo de 
aculturação.

3 Concepções contemporâneas das crianças indígenas em relação à 
escola indígena

Ao ouvir as vozes nas entrevistas, observa-se a relação entre as 
expressões usadas no momento da conversa e os traços realizados nos 
desenhos solicitados (representação da escola), em que, nessa ação 
transparece o papel da escola e a construção social que ela cumpre junto 
à aldeia e às crianças que a frequentam. 

No momento da conversa, podemos observar a forma com que 
cada uma percebe a escola e os seus espaços, bem como o significado 
que é dado às ações pedagógicas realizadas em aula. Destacou-se também 
a naturalidade com que eles relatavam seus pensamentos e, ao mesmo 
tempo, mantinham-se curiosas em ouvir suas próprias confissões na voz 
gravada. Assim, foi desse modo que tecia-se a ideia de escola na aldeia 
Kondá.  Nessa relação, observa-se que criança e a infância são fases da 
vida que merecem respeito dos adultos em qualquer espaço ou cultura. 
De acordo com Dornelles (2015, p. 3), “[...] a infância também está 
significativamente associada à brincadeira, sendo que essa atividade é vista 
como natural, ‘livre’ de preconceitos e de preocupações”. Essa afirmação 
nos aponta a importância do respeito à criança e à infância nos diferentes 
espaços escolares.

Por outro lado, é importante salientar o papel da escola perante 
tal naturalidade da criança; como alerta Dornelles (2015), essa instituição 
pode cumprir dois tipos de papéis, dependendo de como ela é conduzida 
no meio em que está inserida. Nesse sentido, é importante refletir não 
somente sobre infâncias, mas também sobre a escola, uma vez que:

O acesso à educação é apontado como um dos mais poderosos 
instrumentos para combater a exclusão social, nomeadamente 
a exclusão social das crianças. A plena realização do direito à 
educação é considerada como um dos mais importantes processos 
de promoção da igualdade de oportunidade dos indivíduos, se 
através dele forem sensibilizadas as competências de cada um, para 
que todos possam ascender e participar em termos de igualdade 



  69
Educação, História e Sociedade

na sociedade. No entanto, pode também funcionar como um dos 
principais fatores de exclusão social se não acautelar, junto dos 
grupos sociais mais débeis, o desenvolvimento de estratégias e 
ferramentas de interação na ordem social. (FERNANDES, 2009, 
p. 61).

Na busca de entender o papel de inclusão ou exclusão de crianças 
e grupos sociais na escola, foi necessário buscar os marcos legais que 
amparam as escolas indígenas em todo o território brasileiro; nesse 
intuito, o Referencial Curricular Nacional para as escolas Indígenas – 
RCNEI –  (1998, p. 13)6 afirma as diretrizes para auxiliar as escolas 
indígenas na construção de propostas pedagógicas condizentes com suas 
realidades específicas e propõe que a “escola indígena construa o seu 
próprio referencial de análise e avaliação do que nela está sendo feito e, 
ao mesmo tempo, elabore um planejamento adequado para o que nela se 
quer realizar.”

Com posse da base teórica, começamos a entender e a analisar as 
falas das crianças entrevistadas, que segue na tabela 01, exposta abaixo. A 
seguir, o panorama dos relatos das crianças, que servirão para se ter uma 
visão geral que, por sua vez, conduzirá as conclusões posteriores:

Quadro 1 - Transcrição individual das entrevistas com as crianças Kaingang representadas por 
nomes fictícios, selecionadas para análise ideográfica.

Questionamento/
respostas

Marta Maicon Helen Bruna Léo

1- Você é criança? 
É bom ou ruim ser 
criança? Por que?

Sim. 
Brincar de 
carrinho.

Sim, bom 
criança.

Bom ser 
criança

Bom, 
brinca.

Ruim, 
porque 
sim.

2- Você sabia que as 
crianças têm direitos?

... ... Sim Sim Não

3- Você sabe quais 
são os direitos das 
crianças?

... Não Não Não Não

6 Conheça as diretrizes na integra em: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/
DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=26700. Referencial Curricular Nacional 
para as escolas Indígenas. Portal Domínio Público.

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=26700
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=26700
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4- Sabia que todas as 
crianças têm direito 
a escola?

Não sabe Não sabia Sim Não sei Não

5- Você vai na escola? 
Por quê?

Gosta da 
escola
 

Eu gosto 
da escola

Gosto da 
minha 
escola;
 

Sim, eu 
gosto da 
escola.
 

...

6- Tem bastante 
crianças lá na tua 
escola?

Bastante 
crianças;

Sim 
bastante. 
Meus 
amigos
 

Sim Sim, 
muitos 
amigos;

 

7- O que achas de 
desenhar a escola 
e me contar como 
ela é?

Gosto da 
escola, é 
legal;
 

 Legal a 
escola ela é 
bonita.

Gosto de 
desenhar 
flores e 
casa e 
só.

Eu 
desenhei 
ela grande

Hum, os 
alunos e 
também a 
pracinha e 
também o 
campo
 

8- Gostas de ir na 
escola?

Sim Sim Sim 
por que 
tenho 
amigos;

Gosto Sim

9- O que você mais 
gosta na escola?

Ler e 
brincar;

De 
desenhar 
e ler e a 
disciplina 
de 
educação 
Física;

Pintar; Ler e 
pintar

Hum eu 
gosto de 
brinca e 
também 
de lê

10- O que você 
menos gosta na 
escola?

... ... Gosto de 
tudo;

... ...

11- Tem alguma 
coisa que você 
gostaria que tivesse 
na escola, mas não 
tem?

... Parque 
maior;

... ... ...
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12- Tem que fazer 
muitos trabalhos? 
São fáceis ou são 
difíceis?

Não muito 
são fáceis;

 Sim, mas 
são fáceis;

Muitos, 
bem 
fáceis;

Poucos, 
são fáceis

...

13- Você pode 
escolher o que quer 
fazer na escola?

Não sei Sim Não sei Não  

14- Dá para 
brincar bastante 
ou pouquinho na 
escola?

Pouco; 
brinco de 
futebol;

Pouco Bastante 
no 
parque

Pouco, no 
parque;

Pouco

15- Se você fosse a 
diretora, o que faria 
para a escola ficar 
‘mais’ legal?

Não sei Não 
quero ser 
diretora 
muito 
difícil 
quero ser 
professora 
do pré. 
Não muda 
nada.

Não 
quero 
mudar 
nada;

Não sei ...

Fonte: Elaborado pelas autoras (2020).

Ouvir as crianças foi um fator primordial para nós, pesquisadoras, 
visto que as falas desvelam como a escola cumpre o processo de promoção 
de igualdade e oportunidades às crianças aqui pesquisadas, bem como 
auxiliam na avaliação de como as mesmas se percebem como crianças na 
escola. Já na primeira pergunta, observa-se que somente Léo não gosta 
de ser criança e não vê significado em estar nesse espaço com os demais 
colegas ou amigos, os quais, ao contrário, afirmam gostar e ver significado 
em estar na escola. 

Outro fator que chama atenção das pesquisadoras é o 
comportamento das   crianças, que se apresentaram bastante retraídas 
no momento da entrevista, divergindo das crianças que vivem no meio 
urbano, por exemplo. Para muitas das perguntas, elas permaneciam em 
silêncio, respondiam apenas com “sim” ou “não” ou utilizavam de palavras 
contidas nas perguntas que, na tabela acima, são representadas por 
pontinhos. Uma das maiores dificuldades foi fazer com que respondessem 
verbalmente, uma vez que tendiam a sinalizar com a cabeça ou ombros 
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as suas respostas.
A seguir, a atividade em que as crianças fazem um desenho da 

escola de forma a representá-la como ela aparece aos seus olhos:
Figura 1 – Desenhos que representam o espaço escolar

Fonte: Acervo das autoras, representação dos alunos do 1º ano da escola da aldeia Kaingang.

Mesmo a escola sendo uma instituição governamental formal 
que muitas vezes não respeita a diversidade cultural existente na aldeia, 
as crianças gostam de frequentá-la e entendem que ela é um meio para 
se construir amizades, lugar onde há brincadeiras e que o lúdico está 
presente, como aparece representado no desenho acima e nas vozes das 
perguntas 6, 7 e 8. 

Para Moyles (2002), o brincar e a brincadeira devem pautar as 
atividades pedagógicas de sala de aula de forma a não transparecer como 
uma atividade secundária, de forma a incentivar e valorizar o brincar 
como uma forma de conhecer, praticar e criar novos conhecimentos. Para 
a mesma autora, “o brincar é um processo e modo que proporciona uma 
ética da aprendizagem em que as necessidades básicas de aprendizagem 
das crianças podem ser satisfeitas.” (MOYLES, 2002, p. 36).

Observamos que a representação da escola feita pelo aluno da 
imagem da direita está em um contexto que pouco representa uma aldeia, 
se aproximando mais a um espaço semelhante a uma vila urbana, tal 
como: ruas, a estrutura da escola, cercas e postes, câmeras de vigilância, 
carros estacionados. Tais elementos do desenho denunciam um local 
que se distancia da casa original do indígena, assim como da natureza 
que deveria compor a aldeia. Porém, não somente no desenho, como 
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também nas perguntas 3 e 4 fica evidente o aspecto de negação do direito 
à cultura e a uma educação com respeito a diversidade, uma vez que 
fica confirmado nas respostas das crianças que elas desconhecem os seus 
próprios direitos. 

Nessa representação imagética, fica nítida a perda de cultura 
e a influência urbana na aldeia, acarretando até mesmo a perda da 
língua materna, que é sufocada pelo ensino da língua formal (língua 
portuguesa). Para tanto, na relação diária com crianças Kaingang, é 
preciso compreender a diferença no trabalho cotidiano na escola, e de 
forma a “[...] incorporar o discurso das diferenças não como um desvio, 
que é o lugar em que o diferente tem sido colocado, mas como o mote 
de nossas práticas e das relações entre crianças.” (ABRAMOWICZ apud 
FARIA, 2011, p. 32).

Também, reafirmado o compromisso da comunidade indígenas 
em requerer seu direito à cultura de raiz, conforme fica exposto pelo 
RCNEI (1998, p. 23): “Todo projeto escolar só será escola indígena se for 
pensado, planejado, construído e mantido pela vontade livre e consciente 
da comunidade.”

Partindo dessa ideia, a escola deve ser construída a partir dos 
interesses da comunidade indígena, que são reafirmados em cada ação 
pedagógica proposta a suas crianças; outro ponto essencial a se manter 
são os aspectos bilíngues nas crianças, visto que isso seria uma das 
características de inclusão no espaço escolar.

As tradições culturais, os conhecimentos acumulados, a educação 
das gerações mais novas, as crenças, o pensamento e a prática 
religiosos, as representações simbólicas, a organização política, os 
projetos de futuro, enfim, a reprodução sociocultural das sociedades 
indígenas são, na maioria dos casos, manifestados através do uso 
de mais de uma língua. Mesmo os povos indígenas que são hoje 
monolíngues em língua portuguesa continuam a usar a língua de 
seus ancestrais como um símbolo poderoso para onde confluem 
muitos de seus traços identificatórios, constituindo, assim, um 
quadro de bilingüismo simbólico importante (RCNEI 1998, p. 
23).

Dando a devida importância da língua, quando as crianças foram 
entrevistadas e questionadas sobre seu nome na língua materna, muitos 
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não sabiam escrever ou não sabiam se possuíam um nome específico em 
língua materna. No entanto, elas sabem dialogar no dialeto com o auxílio 
do docente bilíngue, contudo, a grafia desse dialeto se tornou o grande 
conflito no processo de letrar as crianças indígenas de forma bilíngue.  
Assim, esse abandono da língua materna na escola surge como o fator 
que é um grande responsável pela perda da cultura materna dos pequenos 
Kaingang.

Figura 2 – Desenho representando as atividades da cultura tradicional Kaingang

Fonte: Acervo das autoras, representação aluna(o) do 1º ano da escola da aldeia Kaingang.

Quanto à imagem acima, ela representa memórias de um 
simbolismo de arco e flecha, hábitos indígenas dos antepassados que 
timidamente se percebe presente na memória de algumas crianças 
entrevistadas. Muito embora, na atualidade, a cultura aqui descrita não 
sobrevive do ato de pescar e caçar, mas da venda de artesanatos como 
arcos e flechas, que é uma maneira contemporânea de subsistência dos 
indígenas do oeste catarinense.

De modo geral, a análise nomotética da pesquisa nos permitiu 
reconhecer algumas das concepções gerais das crianças Kaingang sobre 
a Escola. Mesmo com poucas palavras, percebe-se que todas gostam 
de frequentar o espaço escolar, principalmente nos espaços abertos do 
local, como o parque. Para elas, nada precisa ser mudado. Consideram 
as atividades escolares fáceis e demonstram apreço pela leitura, pintura, 
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desenho e brincadeiras das aulas de Educação Física. As crianças não 
possuem uma distinção clara sobre seu protagonismo nas escolhas das 
atividades. Porém, quase todas consideram pouco o tempo que se tem 
para brincar na Escola.

Com base nas falas das crianças, também observamos a presença 
de suas preferências sobre a escola através dos desenhos realizados por elas. 
As mesmas expressam seus sentimentos na apresentação e representação 
do ambiente escolar na criação imagética. Como exemplo disso, podemos 
observar o desenho 01 e também as respostas das perguntas 7 e 9, nas 
quais as crianças se referem a escola e ao que gostam de fazer nesse espaço.

É significativo entender que as crianças e os povos indígenas têm 
direito à construção de seus próprios espaços educativos sobre a ótica 
filosófica da sua cultura. Para tanto, respeitar suas opiniões torna-se 
essencial:

São direitos coletivos dos povos indígenas, entre outros, o direito 
ao seu território e aos recursos naturais que ele abriga, o direito a 
decidir sobre sua história, sua identidade, suas instituições políticas 
e sociais, e o direito ao desenvolvimento de suas concepções 
filosóficas e religiosas de forma autônoma (RCNEI, 1998, p. 28).

Desse modo, o direito às escolhas e decisões, à visão de mundo 
da cultura indígena dos integrantes da comunidade Kaingang é de 
fundamental consideração no tocante ao ambiente escolar, um lugar de 
formação e crescimento, mas que também deve ser pautado pelo respeito 
à diversidade e ser sensível às diferenças culturais.

3 Considerações finais 

As expectativas antes de realização da pesquisa eram de encontrar 
um espaço escolar muito diferente das demais escolas do município, com 
aspectos urbanos. Assim, como visto nas mídias, esperava-se visualizar um 
espaço aberto, sem salas de aula ou seriação, incluindo uma metodologia 
distinta da formal, tal como a abordagem oral, que é tão difundida entre 
muitas tribos indígenas. Da mesma forma, acreditava-se que a aldeia seria 
constituída de casas não convencionais. 

No entanto, nos deparamos com uma escola de estrutura 
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tradicional, uma instituição formal, que era apenas decorada com alguns 
artesanatos da aldeia. As salas de aula possuem a mesma organização das 
demais, assim como a mesma mobília. A didática, porém, diferencia-se 
quando se inclui a alfabetização Kaingang juntamente à alfabetização 
em língua portuguesa, todavia, com pouco amparo no tocante à livros 
didáticos da língua indígena impressos.

Embora a estrutura escolar seja padrão, o comportamento 
das crianças não se adequa exatamente ao que a Escola formal almeja. 
As crianças não preservam a regra de manter-se sentadas em suas 
carteiras, tão pouco as mantêm organizadas uma atrás da outra. 
Percebe-se, enfaticamente, um desapego material comum a todos, não 
há supervalorização de roupas e calçados, mochilas e demais materiais 
escolares, como é visível nas escolas urbanas. Em vista disso, não há 
preocupação com o uso de calçados nos pés ou ao fato de se rabiscar a 
parede e conservar os materiais como lápis de cor e caderno. 

Não é nossa intenção argumentar se tais acontecimentos são 
corretos ou não, pois a verdade depende dos significados que cada cultura 
possuí. Nosso intuito, portanto, foi o de relatar sobre a realidade vista 
através deste estudo, dialogando sobre o impacto que a sociedade – através 
da Escola – impôs sobre uma cultura distinta, especificamente, sobre 
como as crianças indígenas Kaingang vivenciam essa mesma realidade.

Nessa experiência, não se pode negar que, com a interculturalidade 
existente entre os povos indígenas e não-indígenas na região Oeste de 
Santa Catarina, esta cultura sofre dificuldades para ser mantida intacta, 
de modo que acaba adquirindo e aceitando costumes de outras culturas, 
acontecendo assim uma junção de valores. Percebe-se que a cultura 
Kaingang, embora ainda preserve alguns traços de sua tradicionalidade, 
está perdendo-se em um limbo, em meio a sua desculturação (perda de 
algumas características da própria cultura) e a incorporação daquilo que 
a sociedade lhes exige. 

Nesse caso, a escola formal contribui para a desculturação de 
muitos povos brasileiros, especificamente da cultura pesquisada neste 
estudo.  Pensar sobre como as crianças de outra cultura veem a escola 
remete-nos à reflexão de como elas percebem este meio em que vivem 
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e convivem com seus pares.  É refletir sobre o que mais gostam de fazer 
na escola e o que gostariam de aprender na escola. Questões como essas 
são reflexivas e profundas, e podem contribuir de forma efetiva para uma 
nova forma de realizar o currículo escolar, construindo assim uma escola 
que acolha e ouça, que eduque e ensine para a vida.  

Este papel torna-se primordial ao olhar pedagógico do 
professor indígena ou não-indígena que atua nas aldeias, bem como 
serve de motivação para enfrentar os desafios que são impostos na 
contemporaneidade, no cumprimento e garantia da cultura Kaingang e na 
defesa do ato de ouvir as vozes de quem vive nesse espaço. Compromisso 
esse também reafirmado no RCNEI:

Embora a educação escolar indígena tenha que enfrentar vários 
desafios e barreiras com relação à discriminação e preconceitos, o 
que fortalece a luta contra estes desafios é a tomada de consciência, 
por parte dos professores indígenas, de que a educação é um 
compromisso de todos (RCNEI 1998, p. 42).

Desde o início da composição desses grupos étnicos, foi 
percebida a dificuldade das vozes de crianças e adultos serem ouvidas, 
geralmente sendo apenas acessadas através de suas falas mansas e por 
poucas expressões, tudo contribuindo para que seus anseios não sejam 
esclarecidos e, em consequência, negados. Com o feedback das crianças 
sobre as indagações da pesquisa, tornou-se possível compreender o 
significado e a significância de se ouvir as crianças para se construir o 
currículo escolar que, por sua vez, deveria ser composto a partir das vozes 
de quem compõe a instituição, a saber, as crianças, os pais e os docentes. 
Para tanto, a escuta é uma arma poderosa para superar os limites da não-
escuta:

A linguagem é, quase sempre, o meio mais importante através do 
qual os povos constroem, modificam e transmitem suas culturas. 
É por meio do uso da linguagem que a maneira de viver de uma 
sociedade é expressa e passa, constantemente reavaliada, de uma 
geração para outra. Os modos específicos de usar a linguagem 
são, por isso, como documentos de identidade de um povo num 
determinado momento de sua história. (RCNEI 1998, p. 105).

No entanto, reavaliar as práticas, a didática e o currículo são 
atitudes emergentes das escolas públicas brasileiras indígenas e, em 
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especial, na escola pesquisada, a escuta em língua materna torna-se 
primordial. Mesmo que algumas iniciativas já vêm acontecendo, é 
preciso uma união maior para a visibilidade ampla do contexto, de modo 
a estabelecer o fortalecimento e a valorização dos povos que vivem ali, 
os quais precisam resgatar sua identidade presente nas suas vontades, 
que só podem ser apreendidas de forma consistente a partir da escuta da 
linguagem em língua materna.

Por fim, a partir  das vozes das crianças, conclui-se que o espaço 
escolar na visão dos pequeninos é boa, e, no resinificar os valores  é 
preciso entender que o tempo indígena diverge do tempo dos povos 
não-indígenas, de modo que esta peculiaridade exige especial atenção 
por parte do docente, que deve considerar elementos como as crenças, 
a língua Kaingang, o nome indígena da criança, além dos costumes da 
cultura local.

O simples gesto da escuta não pode garantir mudanças rápidas de 
atitudes, mas é possível, através dele, visualizar uma esperança, uma linha 
que conduz à aprendizagem dignificada da diversidade cultural, um meio 
eficaz de estabelecer o direito fundamental que todos merecem, que é o 
de ter os meios de serem ouvida(o)s e respeitada(o)s, e  isso não somente 
para as aldeias, mas a todas as composições sociais. Ter dignidade e ser 
tratado com dignidade tornam-se palavras-chave para a conclusão deste 
capítulo.
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA NO 
CENÁRIO INTERNACIONAL1

Dircelei Arenhardt2

A Educação de Jovens e Adultos-EJA não é apenas uma 
preocupação brasileira ou dos países em desenvolvimento, 

tampouco baseada em políticas desses estados. Tem base e amparo em 
políticas internacionais, como veremos no decorrer deste capítulo. É um 
tema contemporâneo e bastante relevante no que tange o debate acerca do 
direito à educação e da garantia de sua efetivação para todos os cidadãos. 

Este capítulo contém subsídios para a compreensão do direito 
à educação no âmbito internacional e para o entendimento de textos 
internacionais, tomando como base a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e os acordos internacionais que foram firmados pelos países 
membros da Organização das Nações Unidas (ONU), tais como os 
encontros internacionais sobre a Educação para Todos (EPT) e as 
Conferências Internacionais de Educação de Adultos (CONFINTEAs), 
realizadas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência 
e Cultura (UNESCO). Desde a criação da UNESCO, em 1947, foram 
realizadas seis CONFINTEAs: Dinamarca (1949); Canadá (1960); 
Japão (1972); França (1985); Alemanha (1997) e Brasil (2009), que 
contribuíram na formulação das legislações nacionais para a garantia do 
direito à educação para todos, inclusive para os jovens, adultos e idosos 
que, por diversos motivos, tiveram este direito negado na idade regular.

No cenário internacional encontramos documentos que garantem 

1 Pesquisa realizada para Dissertação Mestrado em Educação pela Universidade Regional 
Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI).

2 Mestra em Educação pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 
(URI). Graduada e Licenciada em Ciências Biológicas, Professora na rede pública de 
Santa Catarina. E-mail: dircecelei@gmail.com
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o direito à educação, dentre os quais podemos citar a Declaração Universal 
de Direitos Humanos de 1948, que em seu artigo 26 estabelece o direito 
de todos à educação: 

1) Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, 
pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução 
elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será 
acessível a todos, bem como a instrução superior está baseada 
no mérito (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS 
HUMANOS, 1948).

Ainda é reforçado pela Convenção Internacional dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, assinada em 16 de dezembro de 1966. 
No seu Artigo 13º ela garante: 

Art. 13 Os Estados-Signatários do presente Pacto reconhecem o 
direito de toda a pessoa à educação. Concordam que a educação 
deve ser orientada até ao pleno desenvolvimento da personalidade 
humana e do sentido da sua dignidade e deve fortalecer o respeito 
pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. Concordam, 
deste modo, que a educação deve capacitar todas as pessoas 
para participar efetivamente numa sociedade livre, favorecer a 
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e entre 
todos os grupos raciais, étnicos e religiosos e promover as atividades 
das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 

Na sequência uma análise das conferências Internacionais sobre a 
EJA e suas propostas.

A EJA no Cenário Internacional pode ser analisada principalmente 
ao longo das últimas seis décadas, com a mobilização e realização das 
seis Conferências Internacionais de Educação de Jovens e Adultos, com 
a organização e participação da UNESCO, as quais foram denominadas 
mais recentemente como CONFINTEAs. As mesmas têm se estabelecido 
como um dos fóruns mais influentes na arena internacional da educação 
de adultos.

Foram essas Conferências que debateram e indicaram as grandes 
diretrizes e políticas globais da educação de adultos para o período 
entre uma Conferência e a próxima – e, em alguns momentos mais 
conturbados, evitaram o desaparecimento da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) das pautas políticas em vários países (IRELAND; 
SPEZIA, UNESCO, MEC, 2012).
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 A primeira Conferência foi realizada na Dinamarca e teve 
como pontos de discussão: as especificidades da Educação de Adultos; 
proporcionar uma educação aberta e voltada para as condições de vidas 
reais da população; e que a educação de adultos deveria ser desenvolvida 
através do espírito de tolerância.

 A Conferência considerou que a educação de pessoas jovens e 
adultas deveria ter em vista o estabelecimento de relações pacíficas. Na 
primeira conferência, 106 delegados se reuniram representando 27 países. 
Para um primeiro momento pode-se dizer que teve uma boa presença de 
público.

Dos delegados e observadores que ali se reuniram, 54 vinham de 
14 países europeus e 14 da América do Norte. Onze delegados 
representavam o resto do mundo. O Egito, com apenas um 
delegado, era o único país do continente africano representado. 
Havia apenas um delegado de toda a América Latina. Três 
delegados, um da China, um do Paquistão e um da Tailândia, 
representavam a Ásia. Não havia nenhum representante dos países 
do Leste europeu ou das Repúblicas da URSS (HELY, 1962, p. 
12).  

Na primeira Conferencia já havia uma preocupação com a falta de 
valorização, a mesma ainda ocorre nos dias atuais:

Apresentou-se a queixa de que a educação de adultos ainda não era 
aceita, de forma geral, como uma entidade separada no contexto 
educativo nacional; que sua importância para mitigar ou reduzir 
os problemas contemporâneos não havia ficado explícita; e que 
a educação de adultos ainda era definida, em grande medida, 
de acordo com a noção anglo-americana de educação utilitária. 
(HELY, 1962, p. 12).

Conforme Relatório Global sobre Aprendizagem e Educação 
de Jovens e Adultos, publicado pela UNESCO (2010), firmou-se um 
compromisso com Governos de diversos países em prol da mesma:

Desde a Primeira Conferência Internacional sobre Educação 
de Adultos, em 1949, a UNESCO tem trabalhado com os 
Estados Membros para assegurar que os adultos exerçam o 
direito fundamental à educação. Em 1976, a Conferência Geral 
da UNESCO aprovou a Recomendação de Nairóbi para o 
Desenvolvimento da Educação de Adultos, que consagrou o 
compromisso dos governos em promover a educação de adultos 
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como parte integrante do sistema educacional, numa perspectiva 
de aprendizagem ao longo da vida (UNESCO, 2010, p. 08).

Dando continuidade ao Relatório, denotamos a preocupação dos 
participantes, apontando que é através da educação que se promove o 
desenvolvimento e o crescimento de um país. Assim: 

Promover a igualdade de oportunidades na educação é “uma das 
condições mais importantes para superar a injustiça social e reduzir 
as disparidades sociais em qualquer país [...] e também é uma 
condição para fortalecer o crescimento econômico” (UNESCO, 
2008a, p. 24).

Quase onze anos se passaram até a realização da segunda 
Conferência Internacional da UNESCO de Educação de Adultos, a 
qual ocorreu na Universidade McGill, em Montreal, de 22 de agosto 
a 2 de setembro de 1960, vista como a vanguarda internacional da 
Educação de Adultos na década de 1970. Estiveram presentes 106 
delegados representando 27 Estados e 21 organizações internacionais não 
governamentais. Na mesma oportunidade ocorreu a eleição do presidente, 
Roby Kidd (1915- 1982), que nunca aceitou a falta de participação 
governamental na educação de adultos, que era tradicional na Europa, 
nem abandonou sua independência acadêmica de pensamento. 

Nesse período teve lugar um debate sobre a necessidade de 
países mais desenvolvidos ajudarem no desenvolvimento e melhoria da 
aprendizagem da EJA. Não seria já uma forma dos governos dividirem 
a responsabilidade com outros países? Um descaso ou realmente uma 
preocupação em melhorar, sem deixar de assumir seu papel, oferecendo 
educação gratuita a todos aqueles que não obtiveram oportunidade na 
idade apropriada.  Havia educação, mas já com certa discriminação, isto 
é, só para quem tinha condições financeiras. 

A Segunda Conferência Internacional também escolheu um 
nome de acordo com o espírito da época: A Educação de Adultos em 
um Mundo Mutável. Analisando hoje são temas bastante pertinentes e 
atuais: A mudança tecnológica e a educação profissional de adultos; A 
liberalização da educação técnico-vocacional e profissional; A desunião 
moral no mundo; A deseuropeização do mundo; A obsolescência da 
guerra.
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A Terceira Conferência Internacional aconteceu em Tóquio, 
de 25 de julho a 7 de agosto de 1972. Segundo a UNESCO, a 
mesma foi diferente das anteriores em diversos aspectos (UNESCO, 
1972 d). Estavam representados 83 países, principalmente pelos 
ministros correspondentes ou por funcionários ministeriais superiores, 
complementados por professores de renomadas universidades. O tema 
escolhido para a Conferência foi: A educação de adultos no contexto da 
educação ao longo de toda a vida. 

As manifestações consideradas foram: Conceitos mutáveis; 
Legislação; Financiamento; Pessoal (incluída a profissionalização); 
Instituições; Métodos e técnicas; Pesquisa em EA; Cooperação 
internacional. A Conferência ainda observou que entre a segunda 
e a terceira edição ocorreu um reconhecimento e valorização dessa 
modalidade educativa. A Conferência observou que em quase todo 
o mundo houve também uma crescente conscientização pública da 
importância da educação de adultos, uma aceitação crescente do conceito 
de aprendizagem ao longo da vida e mais coordenação dos serviços de 
educação de adultos em nível nacional. Além disso, houve um aumento 
acentuado do número de pessoas que participam em programas de 
educação de adultos. O status acadêmico da educação de adultos ganhou 
reconhecimento. (UNESCO, 2014).

Outro destaque da Conferência refere-se à colheita dos primeiros 
“frutos”, pois havia pequenos e significativos sucessos em relação à 
educação. Os recentes esforços para erradicar o analfabetismo resultaram 
em sucessos significativos. Apesar disso, porém, o número de analfabetos 
no mundo estava aumentando. Mas, para alcançar a alfabetização em 
nível nacional, a mobilização em escala total dos recursos nacionais seria 
fundamental. (UNESCO, 2014).

A 3ª Conferência aponta, que além da Educação de Adultos, a 
educação no geral deveria penetrar na sociedade, fundindo-se com o 
trabalho, o lazer e as atividades cívicas, não permanecendo apenas na sala 
de aula, ou seja, transpor os muros da sala de aula:

A educação não só inclui todas as faixas etárias, ela deve sair das 
quatro paredes da sala de aula tradicional e entrar na sociedade, de 
modo que cada lugar onde pessoas se reúnem, trabalham, comem 
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ou brincam seja um ambiente de aprendizagem em potencial. [...]. 
As escolas devem se preparar para a educação ao longo da vida. 
Elas não devem ser um fim em si mesmas (IRELAND; SPEZIA, 
2014, p. 161).

Passados mais alguns anos chega o momento da realização da 4ª 
Conferência Internacional de Educação de Adultos, realizada na sede da 
UNESCO, em Paris, de 19 a 29 de março de 1985. Os representantes 
dos 122 Estados-membros participaram na Conferência. Ao todo, a 
Conferência contou com 841 participantes, incluindo 40 ministros ou 
pessoas de nível ministerial.

A 4ª Conferência debateu sobre o direito de aprender e 
principalmente o reconhecimento do direito de aprender, pois já nessa 
época se tinha bem claro o grande desafio para a humanidade. O direito 
de aprender é amplo, engloba não o desafio de ler e escrever, e sim o 
direito de questionar, analisar, imaginar, criar, ter acesso aos recursos 
educativos, desenvolver competências individuais e coletivas, bem como 
ler seu próprio mundo e escrever a história.

A mesma observava que a erradicação do analfabetismo continuava 
o grande desafio para Educação em todo o mundo:

Esses esforços consolidam os novos conhecimentos e permitem 
que o recém alfabetizado os complemente e expanda. Se não 
foram feitos, o investimento material e humano necessário 
para a alfabetização inicial pode ser prejudicado ou até mesmo 
desperdiçado (IRELAND; SPEZIA, 2014, p. 192).

Aqui cabe ressaltar os quatro pilares da educação definidos no 
“Relatório da Comissão Internacional sobre a Educação no século XXI”, 
pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO) 3, elaborado por uma comissão de quinze membros, 
sob a coordenação de Jacques Delors, sendo os princípios fundamentados 
em estratégias para promover a educação como desenvolvimento humano: 
Aprender a Conhecer; Aprender a Fazer; Aprender a Viver com os Outros 
ou Aprender a Conviver; Aprender a Ser. 

É evidenciada uma grande preocupação em erradicar o 
analfabetismo:

3 Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129766por.pdf.

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129766por.pdf
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Conferência observa que, em termos quantitativos, a educação 
de adultos de modo geral manteve-se estável ou até mesmo 
se desenvolveu. No que diz respeito ao número de adultos 
matriculados, à variedade de programas, ao número e variedade 
dos organismos responsáveis de uma forma ou de outra, e às 
vezes à magnitude dos esforços realizados, a educação de adultos 
continuou a ser priorizada em todo o mundo dentre as medidas 
educacionais tomadas nas várias sociedades, e agora deve responder 
a três desafios: ela deve continuar a avançar junto com a evolução 
tecnológica, servir como meio de erradicar o analfabetismo e ajudar 
a resolver os grandes problemas do nosso tempo (UNESCO, 2014, 
p. 190).

Vinte e cinco anos após “Aprender a ser”, a Comissão 
Internacional sobre a Educação para o Século XXI, presidida por Jacques 
Delors, declarava em 1996 que “O conceito de aprendizagem ao longo 
de toda a vida é a chave que abre as portas do século XXI. Ultrapassa 
a distinção tradicional entre educação inicial e continuada. Aproxima-
se de um outro conceito [...], o da sociedade educativa, quando tudo 
pode ser ocasião para aprender e desenvolver os próprios talentos”. Seu 
Informe, “Educação: um tesouro a descobrir”, sublinhava a importância 
dos quatro pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, 
aprender a viver com os outros e aprender a ser. 

Como indica a Declaração de Hamburgo, a educação de adultos 
adquiriu uma amplitude e uma dimensão ampliadas; ela tornou-se um 
imperativo para o lugar de trabalho, o lar e a comunidade, no momento 
em que homens e mulheres lutam para influir sobre o curso de sua 
existência em cada uma de suas etapas.   

A 5ª Conferência Internacional de Educação de Adultos, a convite 
do Governo da República Federal da Alemanha, foi realizada no Congress 
Centrum Hamburg, de 14 a 18 de julho de 1997. Observamos aqui que 
a Conferencia deve vários parceiros que auxiliaram na organização: FAO; 
OIT; UNAIDS; UNICEF; PNUD; UNFPA; ACNUR; UNIDO; Banco 
Mundial; OMS; Conselho da Europa; União Europeia; OCDE. 

Conforme os autores Ireland e Spezia (2014), a Conferência 
contou com um total de 1507 participantes, incluindo 41 ministros, 
15 vice-ministros e 3 subministros, 729 representantes de 130 Estados-
membros, 2 membros associados, dois Estados não membros, um 
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palestino, 14 representantes de Organizações do Sistema das Nações 
Unidas, e 21 representantes de organizações intergovernamentais, 478 
representantes de ONG, e 237 representantes de fundações. (IRELAND; 
SPEZIA, 2014, p. 210).

O lema da Conferência, a Educação de Adultos como um direito, 
uma ferramenta, uma alegria e uma responsabilidade compartilhada, 
realmente reflete o clima que prevaleceu. Já os temas foram: A evolução da 
educação de adultos desde 1972 e suas perspectivas de desenvolvimento, 
como uma extensão natural da alfabetização; a contribuição que a 
educação de adultos poderia fazer para resolver alguns dos grandes 
problemas no mundo de hoje; as prioridades em matéria de atividades 
educativas destinadas a desenvolver a participação ativa dos adultos na 
vida econômica, social e cultural; formas de cooperação internacional e 
regional mais adequadas para promover a educação de adultos.

Na Conferência Mundial de Educação para Todos, Jontiem, 
Tailândia, em março de 1990, vários países entre eles o Brasil, se reuniram 
com organismos de cooperação internacional, através de esforços atingir 
as necessidades básicas de aprendizagem de crianças, jovens e adultos, 
principalmente reduzir à metade os índices de analfabetismo até 
2000. Esse alargamento conceitual consolidou-se na 5ª Conferência 
Internacional de Educação de Adultos (Hamburgo, 1997), em que foi 
formulada a seguinte definição:

Por educação de adultos entende-se o conjunto de processos 
de aprendizagem, formais ou não-formais, graças aos quais as 
pessoas cujo entorno social consideram adultos desenvolvem suas 
capacidades, enriquecem seus conhecimentos e melhoram suas 
competências técnicas ou profissionais ou as reorientam a fim de 
atender suas próprias necessidades e as da sociedade. A educação de 
adultos compreende a educação formal e permanente, a educação 
não-formal e toda a gama de oportunidades de educação informal 
e ocasional existentes em uma sociedade educativa e multicultural, 
na qual se reconhecem os enfoques teórico e baseados na prática 
(Artigo 3º da Declaração de Hamburgo sobre Educação de 
Adultos).

Surge aqui uma nova visão sobre a educação principalmente 
reconhecendo o aluno como sujeitos e não como objetos: 
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Reconhecendo os alunos não como objetos, mas como sujeitos 
de seus processos de aprendizagem, a educação de adultos deve, 
mais especificamente, contribuir para: a luta pelo desenvolvimento 
social e econômico, pela justiça, pela igualdade, pelo respeito 
às culturas tradicionais, e pelo reconhecimento da dignidade 
de cada ser humano através do empoderamento individual e da 
transformação social (UNESCO, 2014, p. 206).

Conforme o Relatório de Monitoramento Global da EPT de 2002 
já deixou claro, que a meta de alfabetização de adultos não será alcançada 
em setenta e nove países. Atualmente, estima-se que 862 milhões de 
adultos são considerados analfabetos, a erradicação do analfabetismo 
continua a ser o grande desafio educacional para a educação de adultos, 
para os governos e para os povos do mundo inteiro no final do século XX.

Ainda podemos observar conforme o Relatório da UNESCO 
(2014), temos constatado um declínio no financiamento público para 
a educação e aprendizagem de adultos, mesmo considerando que a 
meta mínima de alfabetismo estabelecida no Marco de Ação de Dacar 
é alcançável – exigindo apenas US$2,8 bilhões por ano. Ademais, o 
apoio dado tanto pelas agências internacionais quanto por governos 
nacionais tem se concentrado na educação básica formal para crianças, 
em detrimento e descuido para com a educação e aprendizagem de 
adultos. 

Surge então a 6ª Conferência Internacional de Educação de 
Adultos, a qual foi realizada no Centro de Convenções Hangar, em 
Belém do Pará, Brasil, entre os dias 01 a 04 de dezembro de 2009. A 
Conferência, com o tema Vivendo e aprendendo para um futuro viável: 
o poder da aprendizagem de adultos.  

Sob o lema oficial “Aproveitando o poder e o potencial da 
aprendizagem e educação de adultos para um futuro viável”, 
a Conferência e o Marco de Ação de Belém tiveram dois focos 
principais: a articulação da “educação” e da “aprendizagem” 
e a ênfase na questão da implementação de políticas públicas 
(IRELAND, 2014, p. 52). 

A Reunião foi organizada em nome da UNESCO pelo Instituto 
da UNESCO para a Aprendizagem ao Longo da Vida, em parceria 
com o Ministério da Educação do Brasil. Deve um total de 1.125 
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participantes de 144 países participou, incluindo 55 ministros e vice-
ministros e 16 embaixadores e delegados permanentes da UNESCO. 
Também participaram representantes das agências das Nações Unidas, 
de organizações intergovernamentais, organizações não governamentais e 
fundações, bem como de associações de alunos.

Como podemos analisar com as seis Conferências realizadas 
nos últimos 60 anos, organizadas pela UNESCO, criada pela 
ONU e responsabilizada por incrementar a educação nos países em 
desenvolvimento, a preocupação com a EJA está bem presente, mas falta 
a ação. Referindo-se ao processo de regulação nos países da América 
Latina, Segundo Oliveira (2005, p. 770), indica que:

Os organismos internacionais pertencentes à ONU têm buscado 
exercer influência sobre os novos desenhos de regulação social 
desses países por meio de orientações, extraídas de estudos e 
pesquisas produzidos por esses mesmos organismos, e por meio de 
outras formas de constrangimentos econômicos. Contudo, embora 
essas orientações sejam as mesmas para o subcontinente, resultam 
em diferentes processos de assimilação nos distintos países.

No cenário atual em que vivemos e principalmente no Brasil está 
cada vez mais evidente os elementos na tentativa de criar uma proposta de 
educação para adultos, entre tantas já criadas como foi possível observar no 
decorrer das seis conferencias já realizadas. São muitos anos de promessas 
sem resultados concretos: o assistencialismo, a necessidade de atender 
demandas não priorizadas nas políticas de governo e, mais recentemente 
com a internacionalização da economia e do mercado, cumprir acordos 
supranacionais formados com organismos internacionais de fomento à 
educação.

Tal abundância de programas, entretanto, conforme analisa 
a autora Di Pierro (2010), não garantiu total êxito à modalidade da 
EJA. Mesmo tendo recebido o apoio legal do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação – o FUNDEB – em vigor a partir de 2007, as políticas 
públicas para esse segmento não modificaram de forma significativa o 
cenário educacional do início do século, tanto em relação à erradicação 
do analfabetismo adulto quanto ao incentivo à continuidade dos estudos 
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desse alunado. Numa análise comparativa, (INEP). Di Pierro (2010 p. 
947-949) ressalta a pouca evolução nos índices da EJA de acordo com 
os dados dos censos escolares disponibilizados pelo IBGE, confirmando, 
assim, a ineficácia das políticas educacionais.

Segundo autores como Paiva et all, nos últimos anos a educação 
não recebeu a devida atenção tanto no setor nacional quanto internacional:

A educação e a aprendizagem de adultos não receberam a atenção 
que merecem nas principais reformas educacionais e nas recentes 
iniciativas internacionais para eliminar a pobreza, alcançar a 
equidade de gênero, prover a educação para todos e fomentar o 
desenvolvimento sustentável (PAIVA; MACHADO; IRELAND, 
2004, p. 205).

As preocupações internacionais com educação de adultos têm sido 
discutidas em conferências promovidas pela UNESCO com o intuito de 
aprofundar as temáticas sobre esta modalidade de ensino e na tentativa 
de suprir as necessidades educativas desse segmento da população, mas o 
que não se observa são essas ações efetivadas. São meros compromissos 
assumidos em eventos internacionais como o de Jointem, depois de 28 
anos observa-se que os índices crescem e não são reduzidos à metade 
como assumido, encontramos um exemplo deste enfoque aplicado à 
alfabetização no “Plano de Ação para a Erradicação do Analfabetismo 
antes do Ano 2000”, da UNESCO.

Para corroborar podemos mencionar a autora Di Pierro, (2008, p. 
4), quando relata sobre os sujeitos da EJA e a questão do analfabetismo:

A categoria que melhor define os sujeitos da EPJA, entretanto é a da 
exclusão, por que abarca o conjunto de processos socioeconômicos 
e culturais que permitem explicar a distribuição desigual do 
analfabetismo e do atraso escolar nas sociedades, incluindo as 
variáveis de gênero, geração, língua e etnia, considerando ainda a 
distribuição socioespacial da pobreza nas regiões geográficas, zonas 
rurais e urbanas e no interior das cidades. No Peru, por exemplo, 
a escolaridade média dos jovens e adultos varia segundo o local de 
moradia (10 anos de estudos na zona urbana e 6,6 anos na zona 
rural) e a condição socioeconômica dos indivíduos (10 anos de 
estudos entre os não-pobres, 8,4 anos entre os pobres e 6 anos 
entre os que se encontram em pobreza extrema). Em El Salvador, 
a população urbana alcança 6,9 anos de estudo, enquanto na 
zona rural não supera 3,7 anos de escolaridade. No Brasil, em 
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que o analfabetismo varia de 22,4% na região Nordeste e 6,2% 
na Região Sul, e o analfabetismo rural alcança 26,2% enquanto 
o urbano é de 8,7%, o pertencimento étnico-racial é importante 
fator de desigualdade educativa: a taxa de analfabetismo entre os 
brancos é de 7,1%, elevando-se a 16% entre os afrodescendentes.

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mediu a 
taxa de analfabetismo em 2016 e constatou que o total de analfabetos foi 
estimado em 11,8 milhões de pessoas e “apresentou relação direta com 
a idade, aumentando à medida que a idade avançava até atingir 20,4% 
entre as pessoas de 60 anos ou mais”, em 2018, havia 47,3 milhões de 
pessoas de 15 a 29 anos de idade. Dentre essas pessoas, 13,5% estavam 
ocupadas e estudando, 23,0% não estavam ocupadas nem estudando; 
28,6% não estavam ocupadas, porém estudavam; e 34,9% estavam 
ocupadas e não estudando.

O relatório Educação de adultos em retrospectiva 60 anos de 
CONFINTEA- 2014, elaborado pela UNESCO e MEC, divulga a 
preocupação e a falta de realização de metas, através do “Relatório Global 
de Aprendizagem e Educação de Adultos” (GRALE), o qual relata:

Sucessivas CONFINTEAs têm reiterado a contribuição de dados 
e pesquisa para ajudar refinar políticas, monitorar resultados 
e melhorar programas. Durante a preparação desse primeiro 
GRALE, ficou claro que quase 50 anos depois dos primeiros alertas 
sobre a necessidade de melhorar informação e pesquisa, lacunas na 
base de conhecimento sobre educação de adultos ainda persistem. 
(IRELAND 2014, p. 28).

A Declaração de Evidência, produzida na VI CONFINTEA, 
apresentou que a alfabetização de adultos ainda era um desafio para 
todo o mundo, pois: 774 milhões de adultos (dois terços dos quais são 
mulheres) careciam de alfabetização básica, e não havia oferta suficiente 
de programas efetivos de alfabetização ou de habilidades para a vida 
(IRELAND; SPEZIA, 2014, p. 273).

Analisando o panorama da educação de jovens e adultos a nível 
internacional nos últimos anos, a autora Di Pierro (2008, p. 5) adverte:

Duas iniciativas da cooperação bilateral tiveram impacto na 
configuração atual da EPJA na região: os Programas de Alfabetização 
e Educação Básica de Adultos – Paeba –, desenvolvidos em 
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El Salvador (1993-1998), na República Dominicana (1993), 
em Honduras (1997-2000), na Nicarágua (1997-2000), no 
Paraguai (2000) e Peru (2003), com suporte técnico e financeiro 
da Agência Espanhola de Cooperação; e, mais recentemente, 
o programa cubano de alfabetização com recursos televisivos 
Yo Sí Puedo, adotado em maior escala na Venezuela e Bolívia, e 
também em experimentos piloto ou de menor escala em diversos 
outros países (Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, El Salvador, 
Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Paraguai, Peru e República 
Dominicana). 

Com isso podemos concluir que as CONFINTEAs, foram muito 
importantes, mesmo não conseguindo atingir as metas assumidas de 
erradicar o analfabetismo. Observou-se avanços e uma valorização em 
relação a EJA. Porém muito aquém do que é necessário e merecido. 
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) E 
UMA ANÁLISE DO PERFIL SOCIOCULTURAL 

DE SEUS SUJEITOS: IDENTIDADE, FORMAÇÃO 
E ESCOLARIDADE
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1 Introdução 

O presente artigo tem como finalidade identificar o perfil 
identitário e sociocultural dos sujeitos da EJA, em uma escola 

no município de Bom Jesus da Lapa BA, onde buscamos identificar quais 
foram os motivos que fizeram estes não terem frequentado ou evadido 
à escola quando mais jovens e quais são os motivos que fizeram eles 
retornarem à mesma. Utilizamos abordagem qualitativa, onde foi feito 
uma observação em uma turma de alfabetização, na modalidade EJA e 
na oportunidade aplicamos também um questionário para a educadora 
da turma. 

  O que nos originou fazer essa pesquisa de campo foi uma proposta 
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avaliativa do componente curricular de Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) realizado no curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade 
do Estado da Bahia – UNEB Campus XVII. Para o desenvolvimento 
deste trabalho foi realizado um estudo bibliográfico, seguido de uma 
observação não participante, fundamentamos essa temática com 
relatos dos educandos em uma roda de conversa, desse modo podemos 
compreender quem são esses sujeitos, onde eles se encontram e em quais 
condições. 

2 Políticas educacionais e a legislação da Educação de Jovens e 
Adultos no Brasil

A educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de 
ensino destinada aos jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à 
educação na escola convencional, num dado período de suas vidas. Sendo 
assegurada na Constituição Federal de 1988, no artigo 208 a “oferta 
gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria” 
(BRASIL, 1988, p.56).

De acordo com Araújo (2020) a educação de jovens e adultos 
(EJA) como construção sociocultural e educacional surge como 
condição necessária e com objetivo de garantir aos sujeitos a igualdade 
de oportunidade de acesso à educação que historicamente se tornou 
condição sine qua non para pleno exercício da cidadania, das práticas 
sociais e para o mundo do trabalho.

As políticas públicas em educação de Jovens e Adultos é uma 
conquista especialmente para a sociedade civil que de modo organizado 
lutaram e lutam por esse direito, como afirma Fávero (2011) que a 
aprendizagem não é só um fator de desenvolvimento pessoal e de direito 
à cidadania, mas também é condição da participação dos indivíduos 
na construção de sociedades mais democráticas. Entretanto o grande 
questionamento nos inquieta dentro dessa temática: quem são e 
onde estão os sujeitos que por diversos motivos não tiveram o acesso 
à educação formal? Sendo o termo educação aqui entendido como a 
institucionalizada.

Para tanto é necessário levar em consideração o contexto histórico, 
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social e político em que o cenário educacional está inserido. Percebe-se 
que desde séculos passados, na primeira Constituição de 1891, a educação 
foi tratada com descaso para com as camadas populacionais, dando 
atenção especial ao ensino secundário e superior, deixando às margens 
do analfabetismo grande parte da população, onde cerca de 72% desta se 
encaixava neste quadro. Segundo Haddade Pierro (2000, p. 109),

A constituição de 1891, primeiro marco legal da República 
Brasileira, consagrou uma concepção de federalismo em que a 
responsabilidade pública pelo ensino básico foi descentralizada 
nas Províncias e Municípios. À União reservou-se o papel de 
“animador”, dessas atividades, assumindo uma presença maior no 
ensino secundário e superior. Mas uma vez garantiu-se a formação 
das elites em detrimento de uma educação para as amplas camadas 
sociais marginalizadas.

O sistema de ensino está imbricado nas estruturas da sociedade 
capitalista, que dividindo a sociedade em classes, a classe dominante que 
detém o poder se apropria dos conhecimentos, negando grande parcela 
da população uma educação que visa sua emancipação. Para Arroyo 
(2017, p. 24):

Ocultar as classes fez e faz parte da luta de classes em que políticas 
públicas e até as Diretrizes Curriculares enredam-se. Se algum 
traço esteve persistente no nosso sistema escolar – da educação da 
infância à universidade – foi o de ter reproduzido as hierarquias 
de classe, gênero, raça, etnia, as hierarquias de homens-mulheres, 
negros-brancos, pobres-ricos, capital-trabalho. A EJA foi e é um 
dos níveis-espaços escolares onde essas hierarquias foram e são mais 
nítidas. 

Desse modo a modalidade de ensino de educação de jovens e 
adultos (EJA) visa reparar, pelos menos amenizar os danos de um ensino 
que ao invés de incluir, exclui grande parte do seu alunado, assim como o 
modo econômico vigente, pois muitas das vezes, os sujeitos especialmente 
da classe trabalhadora não veem outra maneira, a não ser abandonar seus 
estudos para ingressarem no mercado de trabalho.

3 Quem são os sujeitos da Educação de Jovens e Adultos?

Pensando em quem são os sujeitos da EJA, Arroyo (2017) 
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caracteriza as pessoas que procuram a modalidade da EJA, como 
“passageiros da noite”, adolescentes, jovens e adultos que vão à escola 
depois de uma intensa jornada de trabalho, sempre em ônibus e de volta 
para suas casas nas periferias, são indivíduos que por um ou diversos 
motivos foram vítimas das mazelas sociais estagnadas na sociedade. 
Como menciona Arroyo (2017, p. 28).

Que vão chegando à vida adulta e os percursos de passageiros da 
cidade e dos campos que carregam desde crianças não mudam. 
Perseguem. Que a sociedade, o progresso, a Modernidade, o Move 
não os move, não lhes toca, não muda seus percursos de sobreviver 
na cidade e nos campos. 

Vale destacar o perfil dos educandos (as) dessa modalidade, 
são sujeitos da classe pobre que, frequentemente, são os que ocupam 
profissões como: faxineira, babá, doméstica, jardineiro, etc. Segundo 
Arroyo (2017), esses são passageiros do amanhecer, deslocam dos bairros 
e das vilas para o trabalho nos “bairros-bens” como pedreiros, limpadores/
as de ruas, de escritórios, ou como serventes nas escolas, nos espaços 
públicos. Nesse contexto, a compreensão as perspectivas históricas 
apontam que entre as formas de resistência está na garantia através de 
processos educativos escolares e não escolares que sejam capaz de trazer 
esses segmentos perspectivas educacionais para além do conteudismo 
com fim em si mesmo, mas processo educativos que atendam para os 
aspectos identitários4 e multicultural5 desse segmento social.

São sujeitos que em uma determinada época de suas vidas não 
conseguiram frequentar a escola formal, seja por falta de oportunidades, 
ou por vários outros motivos, como, por exemplo: por não ter uma escola 
próximo de suas casas e não ter acesso a transporte para chegar até a ela, 
ou por ter que ajudar no sustento da família desde criança, ou gravidez 
na adolescência no caso das mulheres, entre outros, são esses os mais 

4 A identidade é simplesmente aquilo que se é: “sou brasileiro”, “sou negro”, sou 
heterossexual” “sou jovem” “sou homem”. Identidade assim concebida parece uma 
positividade (“aquilo que sou”), uma característica independente, um “fato” autônomo. 
Nessa perspectiva, a identidade só tem referência a si próprio: ela é autocontida e 
autossuficiente (SILVA; HALL, 2014).

5 Stuart Hall (2003) destaca para o cuidado na utilização de termos como multiculturalismo, 
pluralismo cultural, raça, etnicidade, identidade, diáspora, os quais ele, só podem ser 
utilizados “sob rasura”.
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comuns. Nesse pensamento, Arroyo (2005) ressalta que desde que à EJA 
é EJA, os jovens e adultos são os mesmos: pobres, desempregados, vivem 
da economia informal, negros, vivem nos limites da sobrevivência.

Como ter acesso a uma educação, se esta não é ofertada e quando 
ofertada, o ensino não responde as suas expectativas e necessidades? O 
sistema de ensino, que sempre foi pensado pela classe dominante e pela 
lógica do capital, deixou lacunas sociais irreparáveis, excluindo grande 
parcela da população que vive em situação de pobreza. Haddad e Pierro 
(2000) mencionam que a história brasileira nos mostra que as margens da 
inclusão ou da exclusão educacional foram sendo construídas simétrica e 
proporcionalmente à extensão da cidadania política e social, em íntima 
relação com a participação na renda e o acesso aos bens econômicos.

4 Que lugares socioculturais têm ocupados os sujeitos da EJA? 
Sujeitos coletivos de direitos

Quando o referencial para repensar, reinventar a EJA são os próprios 
jovens e adultos como sujeitos de lutas por direitos humanos negados, um 
traço com destaque: os educandos/as pertencem a coletivos de classe social, 
raça, etnia. Sabem-se como membros de coletivos e lutam por direitos em 
ações coletivas. Essa consciência se choca com a visão das diretrizes e políticas 
que insistem em vê-lo e trata-los como indivíduos (ARROYO, 2017).

Nesse contexto, esses sujeitos geralmente ocupam e moram nas 
periferias das cidades, sendo a maioria vindo do interior, com o objetivo 
de buscar uma melhor qualidade de vida, por melhores empregos com 
uma renda maior, contudo ao chegarem à cidade encontram inúmeros 
obstáculos, são excluídos de alguns empregos por não terem escolaridade 
completa e por não se encaixarem no perfil que o mercado de trabalho 
exige. Pois o mercado de trabalho está cada dia mais exigente, buscam por 
profissionais qualificados. 

E para que esses sujeitos busquem qualificação devem concluir o 
ensino médio, pois para ingressar em um curso profissionalizante ou em 
um curso superior exige o certificado do ensino médio. Desse modo os 
objetivos desses cidadãos são bem comuns, buscam a escola simplesmente 
para aprender o básico a ler e escrever, para poderem seguir suas vidas, 
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outros visam concluir os estudos e ter um diploma para perfeiçoar em cursos 
profissionalizantes para poder ter melhores possibilidades de emprego.

Sobre um olhar histórico da educação de jovens e adultos nos 
mostra que a EJA no Brasil teve e tem forte e íntima ligação com os 
acontecimentos sociais, políticos e econômico do país, e por isso ela 
passou por uma serie de (in) compreensão e concepções quanto ao seu 
verdadeiro papel frente às demandas educacionais daqueles que por vários 
motivos não tiveram acesso e a permanência aos processos formativos 
escolar propriamente dito (ARAÚJO, 2020). Nesse entendimento Fávero 
(2013) reitera essa discussão afirmando que no caso do Brasil, a educação 
de jovens e adultos tem duas vertentes principais: 1. É entendida apenas 
como alfabetização e também como educação fundamental e/ou educação 
de base, principalmente a partir de 1947; 2. Como uma forma específica 
de fazer educação inicial, o mais das vezes não escolar, numa pedagogia 
dialógica com os grupos populares, assumindo assim uma expressa ou 
subsumidamente, uma perspectiva política de crítica e transformação da 
realidade, própria da educação popular.

Por esse entendimento, Maia, Paz e Dantas (2016) ressaltam 
que as práticas cotidianas legitimam a esses sujeitos o direito de 
serem considerados cheios de conhecimentos e devem, portanto, ser 
reconhecidos nos espaços, visto que por muito tempo estiveram distante 
dos processos formativos escolares. 

Desse modo, a percepção de educação desse artigo se amplia 
quando compreendemos que educação acontece em tempo e espaços 
diversos, sendo ela nas reuniões de bairro, da associação, nos movimentos 
e sociais e também na escola. E é por essa compreensão que reiteramos 
que as marcas identitárias da Educação de jovens e adultos assume 
centralidade nos seus processos educativos, por compreender e considerar 
as múltiplas vivencias desses sujeitos dentro e fora da escola. Afirma Brasil 
(2010) que é preciso considera essa modalidade de ensino não como 
compensatória, de aceleração dos estudos e não de favores, sua atuação 
não pode desconsiderar a questão étnico racial como centralidade, dado 
o perfil do público a que atende: majoritariamente negros. 
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5 Mapeando o percurso metodológico: lócus, dados e informações

Para realizarmos o presente trabalho, utilizamos a abordagem 
qualitativa e a pesquisa de campo, pois, segundo Minayo (1994), 
a primeira responde a questões muito particulares, se preocupando 
com as ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificada, e a segunda que é o trabalho de campo apresenta como 
uma possibilidade de aproximar aquilo que se deseja conhecer e estudar, 
criando conhecimento, a partir da realidade presente no campo.

O lócus da pesquisa de campo é uma escola municipalizada, aqui 
sendo denominada como Y, situada na sede do município de Bom Jesus 
da Lapa-Ba. A mesma atende uma clientela vasta; nos períodos matutino 
e vespertino, estudam alunos do ensino fundamental II e no período 
noturno, atende o público do ensino médio e a educação de jovens e 
adultos, (EJA). A turma de alfabetização denominada neste trabalho por 
turma X, a mesma é multiseriada, onde é composta por 25 educandos 
matriculados, porém apenas dezesseis frequentando.

Atualmente, conta-se com uma infraestrutura aparentemente bem 
conservada, composta por: seis salas equipadas com ar condicionado, 
seis banheiros, uma sala destinada aos professores, uma secretaria, um 
almoxarifado, um laboratório de informática, uma cantina, dois depósitos 
que são usados para o armazenamento da banda da escola, um pátio e 
uma quadra poliesportiva. 

A pesquisa teve como tempo de duração dois dias no período 
noturno. A mesma foi realizada com uma turma da modalidade EJA, 
tendo como público alvo, jovens adultos e idosos. A metodologia usada 
foi a de observação no primeiro momento, a fim de conhecermos a turma 
e como está se interagiam ou não com a didática da docente. Para tanto, 
no segundo momento aplicamos um questionário a educadora, a fim de 
conhecermos seus posicionamentos frente à clientela da EJA, realizamos 
também uma roda de conversa com os dezesseis alunos(as) que neste dia 
compareceram à aula, com o objetivo de identificarmos quem são esses 
sujeitos e onde estão; de compreender quais foram os diversos motivos 
que levaram estes sujeitos a não terem frequentado à escola ou evadiram 
dela em determinado período de suas vidas; compreender quais são os 
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motivos de retornarem aos bancos escolares, além de suas expectativas/
esperanças esperam da presente modalidade ensino (EJA).

6 Reconhecendo os sujeitos da EJA

A partir dos dados levantados nesta pesquisa de campo, mas 
precisamente da observação e da roda de conversa, percebemos que o 
número de alunos que acabaram evadindo a turma a qual foi feito a 
observação é muito grande, isso é bem comum nas turmas de EJA, pois 
a maioria de sua clientela são trabalhadores que após uma longa jornada 
de trabalho vão para a escola à noite, e o cansaço faz com que muitos 
desistam com isso não conseguem conciliar estudo e trabalho.

Por outro lado, podemos perceber a determinação e o esforço dos 
educandos que permanecem na turma, vencendo o cansaço e buscando 
alcançar seus objetivos. Outro ponto que nos chamou a atenção foi os 
relatos da docente e também de certos discentes onde eles disseram que: 
a maioria dos educandos chegaram à sala de aula sem saber ler e escrever, 
e que é motivo de muita emoção, quando um educando sobressai esta 
situação, lendo pequenas palavras ou até mesmo escrevendo o seu próprio 
nome. Podemos perceber também que na turma ainda existem sujeitos 
que não dominam as habilidades de leitura e escrita, como afirma Fávero 
(2011) que há ainda, milhares de jovens e adultos sem dominar os 
rudimentos da leitura, da escrita e das primeiras operações matemáticas e 
outros milhares com ensino fundamental ainda incompleto.

Durante as falas alguns alunos(as) disseram que o motivo de terem 
retornado para a escola ou ingressado pela primeira vez era por vergonha 
de não saberem ler nem escrever o próprio nome; outros para poder 
ajudar os filhos com as tarefas da escola e a grande maioria com o objetivo 
de receber o certificado escolar para poder fazer cursos profissionalizantes 
ou técnicos, e terem melhores oportunidades no mercado de trabalho. 
Entre esses relatos alguns nos chamou bastante atenção, como o de uma 
das estudantes, a qual relatou que não tinha certidão de nascimento e 
só conseguiu ser registrada com 17 anos, por isso não pode frequentar 
a escola quando criança, outra disse que os pais não deixavam os filhos 
estudar, principalmente as filhas. Como podemos perceber o machismo 
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é um dos motivos de algumas mulheres não terem frequentado uma 
instituição escolar quando jovem, um aluno idoso disse que não teve 
oportunidade de estudar quando jovem, mas que fez o possível para que 
seus filhos tivessem uma vida diferente, hoje tem filhos graduados, e disse 
que ingressou na turma de EJA motivado pelos os mesmos. 

7 Considerações finais

Diante das análises feitas e dos conhecimentos adquiridos durante 
o componente curricular de Educação de Jovens e adultos e das pesquisas 
feitas, ficou nítido para nós, que o perfil identitário dos sujeitos da EJA, são 
pessoas principalmente de baixa renda, que por falta de políticas públicas 
educacionais e de investimentos, foram negados o direito da educação formal.

Percebemos que diante das enormes dificuldades que esses sujeitos 
encontram por não terem o conhecimento que a escola formal propõe, 
esses sujeitos se tornam pessoas facilmente manipuláveis, pois não tem o 
conhecimento da leitura e da escrita, então tornam-se presas fáceis para 
o opressor, nesse sentido eles encontram na EJA uma esperança para 
mudarem suas vidas.

Não podemos negar que na atualidade houve conquistas nesta 
modalidade, mas que sem sombra de dúvidas muito ainda deve ser 
feito para melhor atendê-los, como, por exemplo, mais investimentos 
em políticas públicas educacionais, como também investimentos na 
especialização e formação continuada dos docentes, em especial os que 
trabalham com a modalidade EJA, para melhor atender a demanda e 
especificidades desses sujeitos. 

Portanto, compreendemos a partir da construção desse trabalho 
que educação de jovens e adultos acontece em tempo e espaços diversos, 
como nas reuniões de bairro, da associação, nos movimentos e sociais 
e também na escola. E é por essa compreensão que reiteramos que as 
marcar identitárias da Educação de Jovens e Adultos assume centralidade 
nos seus processos educativos, por compreender e considerar as múltiplas 
vivências desses sujeitos dentro e fora da escola numa perspectiva popular.
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A (IN)DEFINIÇÃO DO PAPEL DO PROFESSOR 
SUPERVISOR DE ESTÁGIO: REALIDADES E 

PERSPECTIVAS NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 
FÍSICA

Elizangela Cely1

Célia Polati2

Bernardete Amaral3

Gabriela Simões Silva4 

1 Introdução

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN, nº 9394/96), o Estágio Curricular Supervisionado 

(ECS) é composto de atividades de prática pré-profissional, exercidas no 
ambiente de futura atuação (BRASIL, 1996). Nessa perspectiva, o ECS é 
um componente curricular de suma importância para o estagiário, visto 
que será seu primeiro contato com a realidade escolar, com a dinâmica do 
local de trabalho, com os sujeitos, as demandas e desafios presentes e, além 
disso, possibilita conhecer o seu papel enquanto professor em formação, 
e nessa condição, confirmar a decisão profissional (HERNANDES; 
HERNANDES, 2015).

Nesse viés, o ECS compreende um campo de conhecimento, 
possuindo status epistemológico que não permitiria sua redução à 
atividade prática instrumental, se dando na dinâmica interação entre 
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3 Doutoranda em Educação pelo PPGEduc/UFRRJ. UNIABEU-RJ/SEEduc-RJ/SME-
RJ. bernardetepaula.amaral1@gmail.com

4  Mestranda em Educação pelo PPGEduc/UFRRJ. gabssimoes9@gmail.com
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as universidades – formação docente, e as escolas – campo social de 
desenvolvimento das práticas educativas (LIMA; PIMENTA, 2006). 
Nesse cenário, é possibilitado ao estagiário vivências com as escolas, 
alunos, equipe pedagógica, contexto escolar, além de reflexões acerca 
das demandas específicas desse espaço (VEDOVATTO IZA; SOUZA 
NETO, 2015).

Para muitos licenciandos, o ECS ainda é considerado uma etapa 
burocrática da formação, uma espécie de sobrecarga a ser cumprida na 
graduação ou um momento de aplicação dos conhecimentos construídos 
na universidade na prática, realizada na escola, em detrimento da 
construção de saberes docentes, a partir da inserção no ambiente escolar 
e de formação profissional (POLATI, 2019).

Enquanto isso, na Lei 11.788/2008, no artigo 3º e inciso 1º, o 
estágio é entendido como “ato educativo escolar supervisionado”, havendo 
vínculo da universidade com a concedente – nesse caso, o ambiente 
escolar. Com isso, a escola deve ser percebida como espaço de formação 
inicial docente que, a partir das vivências propiciadas, pode contribuir 
com a preparação do estagiário para lidar com as demandas escolares. 
Além disso, o processo de formação a partir do ECS deverá acontecer 
por acompanhamento entre o professor orientador – da universidade, 
e pelo Professor Supervisor (PS) – da escola (BRASIL, 2008), sendo 
fundamental conceber o PS como formador de professores.

À vista disso, a escola deve ser entendida como espaço privilegiado 
para formação docente, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a formação inicial de professores (BRASIL, 2015) e, ainda nesse 
espaço, os PSs deverão realizar o acompanhamento e verificação do 
cumprimento da carga horária do ECS (BRASIL, 1996). No entanto, 
não há uma relação de parceria estreitada entre a universidade e a escola, 
realçando a fato da escola não ter papel definido para a formação dos 
estagiários que recebem, fazendo-nos refletir acerca da distância e da 
valorização do espaço escolar enquanto espaço de formação. Ademais, 
essa problemática se reflete nos sujeitos que atuam diretamente com o 
estagiário, no ambiente escolar, como o PS, tendo como incumbência 
acolher, conviver, ensinar, oportunizar experiências e vivências docentes 
e avaliar o estágio.
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Nessa lógica, acredita-se que o PS possui habitus diferenciado, pela 
sua trajetória social e de suas experiências, que envolve comportamentos 
que favoreçam o desenvolvimento de dois polos de ensino: seus alunos 
e a supervisão de estágio com os estagiários (BENITES et al., 2015). 
No entanto, a literatura (BENITES et al., 2012; BENITES; CYRINO; 
SOUZA NETO, 2013; CELY et al., 2019) vem indicando que os 
PSs, além de não terem obrigação em receber os estagiários, não tem 
orientação acerca dos objetivos, de sua função, limites, atribuições e de 
como o estágio deve ser desenvolvido. E, mesmo sendo um dos sujeitos 
primordiais nesse processo, geralmente trata-se de alguém “que foi 
formado para ensinar alunos e não apresenta características para ser um 
formador de professor” (BENITES et al., 2012, p. 23).

Constrói-se assim uma relação em que a universidade espera que 
os PSs saibam o que fazer, enquanto os PSs, esperam que a universidade 
os esclareça sobre o seu papel nesse processo formativo, o que nos leva 
ao seguinte questionamento: “quais são os impactos da (in)definição do 
papel do professor supervisor de estágio, no desenvolvimento do ECS, no 
contexto da Educação Física?”

2 Desenvolvimento

A comissão de estágio do Curso de Educação Física, de determinada 
universidade do Rio de Janeiro, convidou professores mediadores para 
atuar nos encontros de estágio no Ensino Médio, que recebe em média 
40 alunos por semestre. O convite se originou pela experiência enquanto 
professores atuantes na educação básica, na modalidade referida, a fim de 
construir e mediar as reuniões partindo de experiências no chão da escola 
e as problemáticas que circundam esse espaço.

Dessa forma, a pesquisa iniciou com os encontros de orientação 
dos estagiários, a partir de reflexões sobre as vivências dos alunos no 
ambiente escolar com os(as) professores mediadores – tendo como 
função orientá-los acerca do seu papel na escola, na elaboração de suas 
aulas/intervenções, em suas dificuldades, na socialização profissional e na 
reflexão sobre o ensino-aprendizagem e a prática pedagógica.

A pesquisa se deu a partir dos relatórios finais dos estagiários, 
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descrevendo as vivências gerais no ambiente escolar durante o estágio 
realizado no segundo semestre de 2019, quais sejam, as relações 
estabelecidas e momentos de orientação com o PS, com o intuito, 
especificamente, de analisar as características dos PSs, partindo da 
preocupação com a efetiva formação profissional/docente dos estagiários. 
Sendo assim, adotou-se uma abordagem qualitativa, com uso da técnica 
da pesquisa documental (GIL, 2008).

O critério de inclusão na amostra foi: alunos que acompanharam 
a reunião da modalidade referida, visto que os alunos podem realizar dois 
estágios em segmentos distintos, no mesmo semestre acadêmico. E, os 
critérios de exclusão foram: participar previamente de algum projeto na 
escola em que realiza o estágio; ser bolsista do PIBID; ter como professora 
supervisora alguém que atue no PIBID. Dessa forma, ao aplicar os 
critérios supracitados, restaram 18 (dezoito) relatórios para análise. 
Partindo da premissa da pesquisa, buscou-se PSs com intencionalidade na 
supervisão do estágio para a formação docente, restando 6 (seis) relatórios 
para análise. Os dados obtidos foram submetidos à análise de conteúdo 
proposta por Bardin (2011).

Ao analisar o relatório final de ECS de seis (6) licenciandos de 
Educação Física, observou-se a presença do PS empenhado em colaborar 
com a formação do licenciando, recepcionando-o e acolhendo-o 
adequadamente no ambiente escolar, apresentando um perfil profissional 
comprometido com a profissão docente e com a formação de futuros 
professores, podendo ser denominado de “Professor Formador” (SARTI; 
ARAÚJO, 2016).  Nessa lógica, os resultados serão apresentados partindo 
das seguintes categorias: a recepção no ambiente escolar; o acolhimento 
modelar e formativo; e, por fim, o perfil profissional docente.

2.1 Recepção do estagiário no ambiente escolar

A recepção, por anteceder a realização efetiva do ECS, se caracteriza 
como um momento mais elementar desta etapa de formação e representa 
a fase em que o PS recebe, de fato, o estagiário na escola, permitindo a 
realização do estágio, que inclui a observação e análise das suas aulas, 
além da abertura para que este estagiário tenha a devida oportunidade 
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de experienciar à docência, desenvolvendo competências relativas à sua 
capacidade para lecionar (SARTI; ARAÚJO, 2016). Sendo assim,

Trata-se da autorização para entrada e permanência do estagiário 
em sala de aula para que ele observe de maneira passiva as aulas e 
práticas dos professores, ou, conforme indicação da instituição de 
formação inicial, realize regências preparadas sem a participação do 
professor da classe (SARTI; ARAÚJO, 2016, p. 178).

Importante destacar que a recepção não é uma característica 
particular de PSs comprometidos com a formação dos estagiários, pois 
mesmo os que não apresentam tais especificidades, realizam a recepção 
do estagiário na escola. Porém os que possuem características de 
“formadores”, apresentam um diferencial dos “não formadores” conforme 
relatos de estagiários.

O primeiro contato com o professor supervisor foi decisivo para 
minha permanência na instituição. Após algumas conversas ele 
me aceitou, me permitindo dar início a parte burocrática junto ao 
coordenador (E2).

O professor Antônio me respeitou desde a minha chegada na 
escola. Desde a primeira aula buscou me incluir com os alunos, se 
direcionando a minha pessoa como professor. E deixou claro o que 
esperava de mim (E3).

Me apresentou a todas as turmas antes de começar a aula como 
estagiário, e que esse estágio era importante pois estava chegando 
ao final da graduação, e como tal eu seria um professor na etapa 
final de formação (E6).

É notável que o momento de chegada do estagiário à escola, 
bem como seu primeiro contato com o PS, se configurou como um 
momento profícuo, marcado por manifestações de respeito, afetividade 
e cordialidade, estabelecendo um acordo entre PS e estagiário visando 
iniciar o futuro professor no universo da docência.  Esse momento 
inicial é significativo para o estagiário, visto que poderá influenciar na 
sua permanência ou troca de escola para a realização do ECS, ilustrando 
o quanto esta etapa precisa ser considerada neste contexto de formação 
docente.

Na maioria dos casos, os estagiários costumam passar despercebidos 
na escola e, quando notados, são apenas figurantes. Esta é uma realidade 
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contraditória no contexto do estágio, uma vez que na condição de 
aprendiz, o estagiário deve ser anunciado e percebido como tal, devendo 
sua condição ser conhecida por todos os agentes escolares, incluindo os 
alunos (HERNANDEZ; HERNANDEZ, 2015).

2.2 Acolhimento

O acolhimento aqui tratado refere-se a uma ação pedagógica que 
implica um compromisso do sujeito acolhedor com o sujeito acolhido, 
atendendo suas necessidades e favorecendo sua integração no ambiente 
escolar. 

Na seara do ECS, o acolhimento remete à uma ação própria 
do PS para com o estagiário no contexto escolar, imbuída de um nível 
de envolvimento superior ao dispensado na recepção do estagiário, 
possibilitando um ambiente diferenciado a fim de que o estagiário realize 
a observação e protagonismo da aula (TARDIF, 2014; SARTI; ARAÚJO, 
2016). Em uma relação colaborativa, o PS comprometido com o ECS e 
com o estagiário, “se vê na posição de realizar intervenções formativas 
junto com o estagiário, interferindo no processo e atuando na formação 
de um futuro docente” (SARTI; ARAÚJO, 2016, p. 178).

O acolhimento deve acontecer a partir de uma interação dialógica 
e formativa entre estagiário e PS e, dependendo do papel assumido tanto 
pelo estagiário quanto pelo PS, o acolhimento pode ser modelar ou 
formativo (SARTI; ARAÚJO, 2016). 

2.3 Acolhimento modelar 

No acolhimento modelar, o estagiário se coloca pronto a aprender, 
valorizando cada ensinamento recebido e permitindo ser guiado pelo PS 
(SARTI; ARAÚJO, 2016). Neste modelo, o estagiário se comporta como 
um seguidor do PS, como podemos ver no relato feito por um deles de 
que “[...] nos fins de semanas ele me mandava por e-mail o plano de aula 
das turmas do ensino médio, perguntava se eu possuía alguma dúvida e 
me explicava os objetivos de todas as atividades no plano de aula” (E4). 
O estagiário colocava em prática aquilo que era planejado pelo PS, e 
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a interlocução entre eles resumia-se a explicar em caso de dúvida, não 
tendo ingerência alguma sobre as aulas e decisões.

Outra característica do acolhimento modelar circunscreve as 
dimensões comportamentais do professor perante a turma, no qual este 
se preocupa em orientar o estagiário a incorporar em suas práticas a 
postura adotada por ele, desde a maneira como deveria se comunicar e de 
se expressar até ao ato de ensinar os alunos.

Nessa perspectiva no meu ambiente de estágio percebi uma atenção 
por parte do professor supervisor que esteve sempre me orientando 
nas maneiras corretas de se comunicar, expressar e transmitir o 
conhecimento dos alunos (E4).

Nessa relação de discípulo e mestre instituída no acolhimento 
modelar, pode acontecer de o estagiário, por qualquer razão, não seguir 
as orientações do PS. Este fato pode interferir na visão do PS sobre o 
estagiário classificando-o como desinteressado (SARTI; ARAÚJO, 2016).  

O acolhimento modelar influencia diretamente na forma do 
estagiário se comportar perante os alunos, preocupando-se sempre em 
adotar posturas e práticas que correspondam às expectativas e orientações 
dispensadas pelo PS. 

Durante as aulas do professor apenas ocorria uma avaliação 
formativa, no qual ele durante a aula corrigia os erros 
individualmente dos alunos (E4).

Na intervenção foi utilizada também a forma formativa de avaliar, 
pois foi uma orientação do supervisor, pois ele argumenta que esse 
tipo de avaliação constrange os alunos e melhora o desempenho 
da aula (E4). 

Essa pressão pela reprodução de um método de ensino diferente 
daquela que o sujeito acredita ou conhece pode provocar diferentes 
atitudes do estagiário no processo de socialização organizacional. A 
atitude pode suceder na forma de “ajuste internalizado”, que foi o que 
observamos no estagiário E4, que optou pela reprodução integral da 
cultura escolar como se fosse sua. Outra forma, é a adoção de uma espécie 
de “submissão estratégica”, se mostrando submisso no início do estágio 
para mais à frente se empenhar na implementação de novas práticas na 
cultura escolar em questão. E, por último, a “redefinição estratégica das 
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práticas”, implementando-as logo no início do estágio, consciente do 
quanto isso pode lhe custar (FREITAS; ALVERNAZ, 2016).

2.4 Acolhimento formativo

Finalmente, temos o acolhimento formativo – caracterizado 
pela interação do PS com o estagiário, propiciando-o criar e vivenciar, 
considerando a sua forma de ver. Nesse prisma, o PS acompanha e 
conduz o ECS, sem formatar o desenvolvimento e a aprendizagem, ou 
seja, buscando orientar o estagiário acerca das situações da escola, sob a 
perspectiva e olhar de professor (SARTI; ARAÚJO, 2016). Cenário este 
relatado abaixo:

Estive sob supervisão constante do professor Robson, que esteve 
sempre satisfeito com minha presença e me apresentou aos 
ambientes escolares, desde as salas de cada turma, instalações 
principais do edifício e sala destinada aos professores, me dando 
liberdade para transitar por eles e utilizar da minha posição para 
elaborar exigências e poder sobre o controle dos equipamentos e 
materiais utilizados (E2).

É notório que desde o primeiro momento o PS propiciou 
autonomia ao estagiário, dando-o liberdade para atuar no espaço e 
resolver questões relativas a materiais e/ou equipamentos. Além disso, à 
medida que os elementos foram analisados no relatório final, é possível 
afirmar que o PS não dizia o que fazer aos estagiários, deixando-os elaborar 
alternativas para solucionar questões pontuais previamente mencionadas.

[...] não me dava ordens específicas, em vez disso citava pontos 
importantes, me incentivando a elaborar alternativas sobre a atual 
dinâmica e realidade das aulas e promovendo sempre um diálogo a 
sós ao final da aula (E2).

Durante essa aula, o professor permitiu que eu fizesse uma 
intervenção, e para descontrair, propus atividades de estafetas para 
que todos participassem da brincadeira e quebrassem o bloqueio 
(E3)

Ela solicitou minha ajuda na montagem das aulas e na indicação 
de atividades. [...] Desde sempre a colaboradora pediu auxílio e 
opinião sobre as regências, formando uma aliança (E5).

Do mesmo modo e, ainda de forma autônoma, ficou evidente nos 
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excertos supracitados, a experiência de propor atividades à turma que, a 
partir das observações realizadas pelo PS e estagiário, foram essenciais 
para interação com ela. Junto às atividades, enquanto “quebra gelo”, a 
estagiária E5 relata a postura e atitudes da PS, para trazê-la para posição 
de professora e parceira, tirando-a da condição de estagiária e aluna.

Por outro ângulo, vê-se o PS assumindo a postura de ensinar, 
ajudar e não direcionar com o que deveria ser feito

[...] e ele de pronto me atendeu, me ajudando no planejamento 
das atividades, me aconselhando quanto às adaptações referentes 
ao material e à progressão, tendo em vista o perfil dos alunos e as 
possíveis implicações de cada aula (E6).

As diferentes formas de acolhimento convergem ao ato de aprender 
para o estagiário que, não se limita ao imitar as ações dos PSs, mas à 
observação da realidade sob a sua ótica, os quais estão arraigados pelos 
conhecimentos que possuem, provenientes de sua formação universitária 
(HERNANDES; HERNANDES, 2015). Além desses comportamentos, 
pode-se destacar o perfil profissional dos PSs formadores, enquanto parte 
importante ao pensar sobre o ECS em educação física.

2.5 O perfil do professor supervisor, contribuindo na formação docente

O perfil profissional do PS de ECS precisa considerar os 
aspectos significativos na contribuição para a formação do estagiário, 
por exemplo, o acolhimento e acompanhamento do estágio, como um 
momento de aprendizagem e desenvolvimento de práticas articuladas 
com o conhecimento científico advindos da universidade, pois estes 
conhecimentos serão o fio condutor às reflexões que o estagiário fará em 
meio às ações e vivências decorrentes do espaço escolar.

Nesse sentido é importante que o estagiário seja acompanhado 
por um PS que apresente perfil de orientador e formador de suas ações 
na escola, pois será ele quem mediará os processos de reflexão na ação 
e produção de saberes docentes desses estagiários (MIZUKAMI, 2004; 
ZANON; SOUZA COUTO, 2018).

Os PSs que compuseram a amostra deste estudo, possuem 
atributos de formadores (acolhimento/acompanhamento) e, um perfil 
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que embora pareça específico da educação física, aplica-se em outras áreas 
do ensino. Se mostraram comprometidos primeiramente com seu ensino 
e com elementos didáticos fundamentais para o bom desenvolvimento de 
seu trabalho, orientando e acompanhando os estagiários que receberam.

No relato abaixo do estagiário E1 percebeu-se seu conhecimento 
sobre o conteúdo bimestral, e ressaltou que o PS demonstrava possuir 
bom domínio de turma e boa relação com os alunos. Além disso, os 
alunos participavam de suas aulas.

No período que estive no estágio, terceiro e parte do quarto 
bimestre, o professor estava dando os desportos vôlei e handebol 
para as turmas do ensino médio. O professor tinha um bom 
domínio de turma e também tinha uma boa relação com os alunos. 
A turma participava bem das aulas e faziam as atividades propostas 
(E1).

A reflexão na ação do estagiário demonstrou a mobilização dos 
Saberes Curriculares, provenientes do planejamento de ensino, pois 
identifica “os esportes” como conteúdo das aulas de Educação Física, 
frente à aula que estava participando. Já para a expressão “domínio de 
turma” e “boa relação com os alunos”, percebe-se na fala do estagiário a 
identificação dos saberes oriundos da experiência do professor (TARDIF, 
2014; AMARAL, 2019). E, essa mobilização só foi possível porque havia 
um ambiente estruturado de ensino.

Num segundo exemplo, o PS propôs ao estagiário que apenas 
observasse suas aulas por um tempo e, só depois realizasse sua intervenção. 
Os relatos retratam o que os estagiários aprenderam ao observar as aulas 
do PS.

E me deu a escolha de reger a turma quando me sentisse seguro, 
podendo assim aprender com a vivência prática observacional do 
estágio supervisionado com o ensino médio. (E2).

Além disso, fazia (o professor) questão de abordar os objetivos para 
que os alunos ficassem integrados com a aula. (E3).

Durante as aulas do professor apenas ocorria uma avaliação 
formativa (E4).

Em todos os trechos citados percebe-se que os PSs lecionavam 
e que havia gestão da aula, pois apresentava planejamento, conteúdos, 



  117
Educação, História e Sociedade

avaliações, ou seja, itens que compõem a dinâmica do planejamento da 
aula de um professor. Entende-se assim, que o estagiário chegou em um 
ambiente formador com aspectos que demonstravam o acompanhamento 
e a importância em oferecer significado para suas ações, pois isso para o 
estagiário, são características favoráveis à sua formação docente.

Um dos elementos fundamentais para ser um bom PS é possuir 
comprometimento com o ensino-aprendizagem de seus próprios alunos, 
desenvolver bom trabalho docente, ter boa didática e intencionalidade 
em suas ações. A partir dessas características, é possível desenvolver-se 
como PS por acreditar que tornar-se um supervisor é algo possível e que 
pode ser aprendido e treinado.

3 Conclusão

A formação de professores deve continuar a ser temática de 
investigações que ao discuti-la colabore com seu aperfeiçoamento, 
contribuindo com o ingresso de professores cada vez mais bem preparados 
em nossas escolas. E, dentre as temáticas dessas pesquisas, encontramos o 
ECS e suas nuances também discutidas neste capítulo. 

Ao realizarmos a análise do que os seis (6) estagiários de educação 
física apresentaram em seus relatórios finais, notamos que os desafios 
são grandes. O fato de termos iniciado a análise com 18 relatórios, e, 
selecionando aqueles cujos PSs apresentavam um perfil formador, terem 
restado seis (6) relatórios, ou seja, 1/3 dos textos, deve nos chamar a 
atenção. Não para culpabilizarmos o PS, mas para entendermos o que 
acontece de fato nessa relação formativa que é o ECS. 

Um dos pontos principais observados é a necessidade de melhora na 
atuação do PS, mas sem esquecer que eles não podem ser responsabilizados 
por algo que não conhecem, afinal, eles não foram formados para formar 
professores, e sim alunos. Não é suficiente encaminhar os estagiários para 
a escola esperando que as coisas simplesmente aconteçam, pois não é 
possível garantir que o PS que vai recebê-lo, saberá realizar um trabalho 
formativo conforme esperado pelas instituições de formação inicial. 

Uma segunda questão diz respeito ao local onde o estágio é 
realizado. Vimos que para que a formação pretendida aconteça de fato, 
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a escola precisa ganhar o status de espaço de formação também inicial 
de professores. Assim, a relação entre a universidade - que envia os 
estagiários, e a escola - que recebe os estagiários, precisa ser ressignificada, 
oportunizando a escola uma participação mais efetiva das decisões e 
discussões acerca da formação que está sendo oferecida no seu espaço.

Outra questão importante, é que precisamos ouvir, entender e 
também acolher os PSs, afinal, a tarefa de supervisionar estagiários tem 
alguns desconfortos, tais como: ser responsável por outras pessoas; ser 
observado em momentos de fragilidade; não ter apoio da escola; se ver 
cometendo erros na frente dos estagiários. Essas questões, são sentidas 
pelos PSs principalmente porque carecemos de uma cultura do estágio, 
em que, tanto estagiários quanto PSs saibam quais são suas atribuições, o 
que se espera deles, que o estagiário não é fiscal do trabalho do PS e que 
quem está em uma posição de análise é o estagiário.

Sendo assim, urge que sejam estabelecidos convênios entre a 
universidade e a escola, para que juntas, as duas instituições possam 
buscar soluções que gerem um projeto concreto de formação a serem 
efetivados nos seus espaços. 

Com a intenção de colaborar com a discussão acerca da formação 
do PS, o Grupo de Pesquisa em Pedagogia da Educação Física e do Esporte 
(GPPEFE) juntamente com o Programa de Pós Graduação em Educação, 
Contextos Contemporâneos e Demandas Populares (PPGEduc) e a 
Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro (UFRRJ), criou, a partir do Departamento de Educação Física e 
Desportos (DEFD), um curso de Pós Graduação latu sensu, gratuito, com 
aulas em fins de semana, a fim de atender professores que atuam como 
supervisores de estágio - o Curso de Pós Graduação em Supervisão de 
Estágio Curricular em Educação Física (PGSECEF). O Curso é objeto 
de uma pesquisa de doutorado, bem como tem em seus desdobramentos, 
uma pesquisa de mestrado e três trabalhos de conclusão de curso. A 
opção por uma Pós lato sensu, foi por esse modelo de curso possibilitar 
ao professor uma progressão na carreira, com aumento de salário, o que 
colabora com sua valorização do seu trabalho, uma vez que supervisionar 
estagiários, embora aumente suas atribuições, não lhes confere qualquer 
remuneração. Além disso, houve a sugestão dos próprios professores, que 
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foram ouvidos no processo de elaboração do curso.
Esse tipo de formação tem ocorrido em iniciativas pontuais 

(BENITES; CYRINO; SOUZA NETO, 2013), e são importantes e 
necessárias, sendo destacadas as pesquisas que colaboram com a discussão 
sobre a temática do ECS, trazendo proposições com potencial para 
influenciar políticas públicas de formação mais bem fundamentadas. No 
entanto, tais iniciativas não tomam o lugar dessas políticas, que devem 
prezar pela estruturação do ECS e pela definição e valorização do papel 
do PS em caráter nacional.
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1 Introdução

O presente capítulo tem como proposta uma reflexão acerca 
do trabalho com o gênero entrevista, em uma perspectiva 

de articulação entre novas pedagogias do letramento e o conceito de 
letramentos, que se referem, respectivamente, à multiplicidade cultural 
e semiótica de constituição dos textos e à multiplicidade e variedade das 
práticas letradas da nossa sociedade. (ROJO, 2012).

Ao abordarmos essa questão, partimos de uma das competências 
específicas de linguagens para o ensino fundamental, proposta pela Base 
Nacional Curricular Comum – BNCC (BRASIL, 2018, p. 9): 

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação 
e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas 
diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, 
acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, 
resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida 
pessoal e coletiva.

 Ao elegermos essa competência, pautamo-nos nos itens lexicais 
e nas expressões linguísticas “compreender”, “utilizar”, “criar”, “forma 
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crítica, significativa, reflexiva e ética”, “práticas sociais”. Os elementos 
destacados demandam a implicação dos sujeitos aprendizes no processo 
de ensino e de aprendizado, ou seja, como sujeitos constituídos na/
pela linguagem. Embora essa competência já tenha sido amplamente 
mencionada por pesquisadores que se ocupam dos usos das tecnologias 
nas práticas educativas, é recorrente a adoção de procedimentos 
metodológicos que ainda dão primazia a um ensino artificial e simulado, 
pautado, com notória exclusividade, no trabalho com a modalidade 
verbal. 

Assim, a proposta deste capítulo é analisar as potencialidades 
do gênero entrevista para o trabalho com as práticas de linguagem com 
vistas à formação de leitores críticos. Para a consecução da proposta, em 
face das especificidades deste capítulo, fizemos opção por analisar um 
vídeo que traz uma entrevista de emprego. Assim, buscamos demonstrar 
que a entrevista de emprego, concebida como evento enunciativo e 
não meramente como uma forma linguística, constitui-se como um 
subgênero, que apresenta características, funções e modos de organização 
e estilo peculiares, de acordo com o campo de atividade. Esse gênero 
inserido como uma proposta de uma atividade de ensino pode agregar 
contribuições para o trabalho com as práticas de linguagem e potencializar 
a ampliação de habilidades relacionadas às dimensões linguísticas, 
semióticas e discursivas. 

2 O gênero entrevista: um gênero fundamentalmente interativo

Considerando que toda ação de linguagem se efetiva na/pela 
interação, o gênero entrevista implica, pelo menos, três modalidades 
de interlocutores: entrevistador, entrevistado e leitores/ouvintes/
telespectadores. Essa característica constitutiva desse gênero favorece a 
compreensão da natureza dialógica da linguagem. Para Bakhtin (2018, 
p. 218-219),

A realidade efetiva da linguagem não é o sistema abstrato de formas 
linguísticas nem o enunciado monológico isolado, tampouco o 
ato psicofisiológico de sua realização, mas o acontecimento social 
da interação discursiva que ocorre por meio de um ou de vários 
enunciados. Desse modo, a interação discursiva é a realidade 



  125
Educação, História e Sociedade

fundamental da língua.

Nesse contexto, a entrevista explicita esse jogo interlocutivo, 
em que as formulações enunciativas estão subjugadas ao outro (real 
ou presumido), que, por sua vez, não é um outro passivo, pois “toda 
compreensão é dialógica” (VOLOCHINOV, 2017, p. 232). Para Grillo e 
Américo (2017, p. 353- 354), a compreensão é o

processo de contextualização do signo em uma situação concreta, 
que ocorre nas consciências do falante e do ouvinte (aquele que 
compreende). A compreensão envolve sempre a tradução do 
signo para o contexto de uma possível resposta. Além disso, todo 
enunciado é formado em um processo de compreensão ativa e 
responsiva produzida na interação entre falante e ouvinte. 

Assim, no âmbito do gênero entrevista, tanto o entrevistado/
entrevistador, quanto o leitor/ouvinte/telespectadores são considerados 
como participantes constitutivos do próprio ato de produção da 
linguagem, pois, de certa maneira, eles são co-enunciadores do texto e 
não meros decodificadores de mensagens. Eles desempenham um papel 
fundamental na constituição do significado e na produção dos sentidos. 
Dessa maneira, um enunciado deve ser analisado levando-se em conta sua 
orientação para o outro. Nessa dimensão, Arfuch (1995, p. 27), 

Pensar a entrevista como gênero discursivo é atender à situação 
comunicativa, seus interlocutores, o pacto de cooperação que se 
estabelece entre eles (mesmo quando seja para discordar), suas 
regras e suas infrações. Mas também é considerar os sentidos dessa 
interação, os sistemas de valoração do mundo que são colocados 
em jogo, a relação com outras formas discursivas, a maneira como 
ela é articulada ao contexto sociocultural. (tradução das autoras)4. 

Ao tomarmos a citação de Arfuch como referência, consideramos 
que o gênero entrevista explicita uma noção de diálogo, que ultrapassa a 
dimensão de alternância de turnos e leva em consideração as condições 
de produção, de circulação e de recepção do texto em pauta, seus modos 
de constituição, posicionamentos enunciativos, regras sociais, questões 

4 Pensar la entrevista como género discursivo es atender a la situación comunicativa, sus 
interlocutores, el «pacto de cooperación» que se establece entre ellos (aun cuando sea 
para disentir), sus reglas y sus infracciones. Pero también es considerar los sentidos de esa 
interacción, los sistemas de valoración del mundo que se ponen enjuego, la relación con 
otras formas discursivas, el modo en que se articula al contexto sociocultural. (p. 27)
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axiológicas e contextos sociais. Os interlocutores, são, portanto, sujeitos 
históricos reais, organizados socialmente, que interagem em condições 
concretas e materiais de existência. Nesse sentido, a natureza responsiva 
dos enunciados concretos (concordar, discordar, aceitar, refutar, ponderar, 
ignorar, etc) torna todo leitor/ouvinte/espectador em co-enunciador. 
(BAKHTIN, 2018).

Além da natureza enunciativa, podemos destacar as características 
composicionais. Marcuschi (2003) considera que, mesmo apresentando 
subgêneros, a entrevista possui aspectos configuracionais comuns, como: 
a) estrutura caracterizada por perguntas e respostas, envolvendo, pelo 
menos, dois indivíduos – o entrevistador e o entrevistado; b) papel 
desempenhado pelo entrevistador (abrir e fechar a entrevista, fazer, 
perguntas, suscitar a palavra ao outro, incitar a troca de informações, 
introduzir novos assuntos, orientar e reorientar a interação); c) papel 
do entrevistado (responder e fornecer as informações solicitadas); d) 
gênero primordialmente oral, embora possam ser publicadas em revistas, 
jornais, sites da Internet. Assim, os itens que diferenciam um subgênero 
de outro estão relacionados com o objetivo, a natureza, o público-alvo, 
a apresentação, o fechamento, a abertura, o tom de formalidade, entre 
outros.

Já Fávero (2000) explicita que na conversação espontânea, a 
comunicação apresenta um tom mais intimista, mas na entrevista esse 
tom é ampliado, pois três diálogos são instaurados durante a atividade: a) 
entrevistador e entrevistado; b) entrevistado e audiência (público: leitor, 
ouvinte, telespectador); c) entrevistador e audiência. Há uma duplicidade 
de papéis na interação: entrevistador e entrevistado, já que há sempre 
a possibilidade de inversão e reciprocidade da relação ser alterada, pois 
o entrevistado pode, a qualquer momento, tomar o turno e mudar o 
tópico discursivo em desenvolvimento, alterando, assim, a direção 
da entrevista. Além disso, o entrevistador e o entrevistado possuem o 
compromisso de construir um projeto de dizer, que é, simultaneamente, 
singular e coletivo, para que possam cumprir com os objetivos 
inerentes ao gênero. Assim, a entrevista pode incidir para um polo do 
contrato ou para o polo da polêmica, ou seja, da concordância ou da 
discordância entre interlocutores. Nesse projeto discursivo, entrevistador 
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e entrevistado buscam interagir com os leitores/ouvintes/telespectadores 
desse jogo interacional, seja a partir de escolhas linguístico-discursivas 
para a manutenção da atenção, seja a partir da pluralização de vozes e 
da distribuição democrática da informação. (FÁVERO, 2000). Ressalta-
se que, dependendo da situação comunicativa, a entrevista pode sofrer 
edição ou ser retextualizada para a modalidade escrita, o que tornará a 
enunciação inicial em uma enunciação outra. 

Por fim, vale destacar que a produção de uma entrevista se constitui 
por três momentos: preparação da pauta, entrevista propriamente dita 
e edição. Essa configuração faz da entrevista (oral) um gênero oral 
diferenciado, que demanda planejamento, realização e edição. Esses 
momentos são pensados a partir de vários fatores: idade, sexo, grau de 
conhecimento prévio, posição social, consideradas enquanto variáveis 
que determinam o grau de distanciamento entre os participantes da 
conversação. Além disso, o conhecimento das regras sociais favorece o 
saber agir de acordo com os padrões que regem a preservação da imagem 
e distinguir quando ela está sendo utilizada ou não. Soma-se a isso a 
necessidade de considerar os objetivos comunicativos (finalidade da 
entrevista) e o uso adequado da linguagem, sendo também importantes as 
estratégias de polidez para se evitar conflitos a que estão sujeitas quaisquer 
formas de interação social.

3 Análise de uma entrevista

Para a produção deste capítulo, selecionamos, para análise, 
uma entrevista intitulada “Entrevista de emprego”, produzida por 
Pedro Kalli (2014) e publicada no site https://www.youtube.com/
watch?v=m1AF4XmvRyo (2014). 

A entrevista em pauta é uma simulação de uma entrevista de 
emprego, em que as personagens constroem enunciados que (não) devem 
compor uma situação de entrevista para processo de contratação de 
quadros profissionais. No vídeo, são retratadas diferentes situações em 
que os acordos sociais são problematizados, com vistas à construção de 
um projeto discursivo voltado para a reflexão acerca dos comportamentos 
e posicionamentos a serem adotados em uma situação de uma entrevista 
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de emprego. O produtor, ao compilar diferentes situações, utiliza de um 
discurso hiperbólico, com situações de exagero, com vistas a provocar 
humor e a prender a atenção dos telespectadores. 

Em uma entrevista de emprego, há “regras” a serem salvaguardadas, 
tais como: chegar no horário agendado, evitar assuntos pessoais, fazer 
uso de um padrão de linguagem adequado à situação sociocomunicativa, 
evitar imposições/condições para o entrevistador, ser polido com o 
entrevistador, não fazer uso do celular, não falar mal de empregos/
chefes e colegas de trabalhos anteriores. Desse modo, não são apenas as 
estruturas linguísticas que fazem com que o espectador compreenda a 
crítica proposta pelos produtores (diretor, produtor, editor, ator/atrizes 
etc.), mas também a expressividade posta na valoração do locutor diante 
do objeto do discurso (aquilo que é enunciado e como é enunciado). 
Segundo Grillo e Américo (2017, p. 360), esse fenômeno é denominado 
por ideologia do cotidiano, que é “o conjunto de vivências e expressões 
cotidianas de caráter social formado pelo universo do discurso interior 
e exterior, não ordenado nem fixado, que abarca todo nosso ato, ação e 
estado “consciente”.” 

No caso em pauta, os espectadores, mesmo pertencendo às distintas 
instâncias da atividade humana, estabelecem relações com os produtores/
personagens da entrevista, em função da possibilidade de os enunciados 
serem compreendidos (ou compreensíveis) e de compartilharem de 
conhecimentos relacionados à situação enunciativa em outros momentos 
de interação – de outras entrevistas. Aqui, a ideia de atitude responsiva 
ativa se sobreleva, pois são esperadas reações por parte dos espectadores. 
Para Bakhtin (2018, p. 271 - 272),

[...] o ouvinte, ao perceber e compreender o significado 
(linguístico5) do discurso, ocupa simultaneamente em relação 
a ele uma ativa posição responsiva: concorda ou discorda dele 
(total ou parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-
lo, etc; essa posição responsiva do ouvinte se forma ao longo de 
todo o processo de audição e compreensão desde o seu início, às 

5 Estendemos para as dimensões semióticas, uma vez que o gênero entrevista em vídeo, de 
modo mais específico, a entrevista analisada, explora recursos semióticos para a produção 
de sentidos (entonação, pausas, movimentos, gestos, expressões faciais, cortes de cenas, 
enquadramento, iluminação, sons, etc).
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vezes literalmente a partir da primeira palavra do falante. Toda 
compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza ativa-
responsiva (embora o grau de ativismo seja bastante diverso); toda 
compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma a gera 
obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante. [...] O próprio falante 
está determinado precisamente a essa compreensão ativamente 
responsiva: ele não espera uma compreensão passiva, por assim 
dizer, que apenas duble o seu pensamento em voz alheia, mas 
uma resposta, uma concordância, uma participação, uma objeção, 
uma execução, etc. (os diferentes gêneros discursos pressupõe 
diferes diretrizes de objetivos, projetos de discursos dos falantes 
ou escreventes. 

Nesse contexto, os produtores realizam escolhas para mobilizar a 
atenção/reação dos espectadores, buscando produzir um projeto de dizer 
que se articule a um contexto de produção, abarcando conteúdo temático 
proposto, perfil dos possíveis interlocutores, previsão de reações, conforme 
determinados padrões considerados aceitáveis pelos espectadores. 

Para Sobral e Giacomelli (2016, p. 1088), a forma composicional 
refere-se ao modo como o tema é desenvolvido textualmente, ou seja, 
como os enunciados são criados/produzidos. No caso do gênero entrevista, 
além da forma de organização, é preciso atentar para distribuição das 
informações e para os recursos linguísticos e semióticos que serão 
utilizados para a construção do projeto de dizer. Aqui, cabe destacar que o 
projeto de dizer se distancia de uma entrevista de emprego propriamente 
dita, pois a proposta se configura como uma simulação de uma situação 
enunciativa, abarcando diferentes sujeitos na produção e se destinando a 
diferentes telespectadores presumidos. 

Assim, ao analisarmos a entrevista de emprego apresentada 
na produção fílmica, podemos considerar que cabe ao telespectador a 
compreensão das propostas de sentidos que poderão ser construídos a 
partir dos modos de organização dos enunciados do texto em questão. 
O vídeo apresenta uma organização composicional composta por cinco 
episódios básicos, (re)construídos por quatro personagens entrevistadas 
(uma personagem se repete) e uma entrevistadora e direciona a ação 
interpretativa dos telespectadores para a compreensão de que se tratam 
de comportamentos recorrentes no contexto de processos seletivos para 
ocupação de vagas de emprego.
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Com o propósito de apresentar alguns exemplares de como se pode 
construir uma compreensão a partir de um projeto de dizer, destacamos 
excertos recortados de uma atividade desenvolvida com alunos de 3º ano 
de ensino médio, que foram solicitados a analisar cada episódio abordado 
no vídeo. Os sujeitos da pesquisa são alunos de uma escola pública de 
um município do sul de Minas Gerais – Brasil - e foram selecionados por 
participarem de um projeto de extensão. 

Quadro 1 - Análise dos episódios por parte dos alunos

Episódios Algumas Possibilidades interpretativas

Episódio 1:
1.1 Candidata chega 
comentando sobre o 
trânsito e sobre a quase 
impossibilidade de 
estar presente
1.2 Entrevistadora 
solicita à candidata 
para falar sobre ela 
1.3 Entrevista fala 
sobre banalidades, 
com uso de gírias

Excerto 1.1:
a) Candidata apresenta nervosismo
b) Candidata não dá o direito de fala à entrevistadora
c) Candidata é falante.
d) Candidata desconhece a situação de entrevista de emprego
e) Candidata busca construir uma proximidade com a 
entrevistadora.
Excerto 1.2:
a) Entrevistadora é respeitosa
b) Entrevistadora conhece a situação de entrevista de emprego
c) Entrevistadora soube conduzir a situação
Excerto 1.3: 
a) Candidata desconhece a situação de entrevista de emprego
b) Candidata usa uma linguagem inadequada para a situação, 
tanto em termo de conteúdo, quanto em termo de forma.
c) Candidata não corresponde às expectativas da entrevistadora. 

Episódio 2:
2.1 Candidata é 
aprovada na entrevista
2.2 A candidata 
questiona o horário de 
trabalho e apresenta 
um motivo fútil

Excerto 2.1
a) Entrevistadora rompe com o “formato modelar”, uma vez que 
há outras candidatas e anuncia a aprovação da candidata
b) Entrevistadora argumenta sobre a adequação do perfil e o bom 
desempenho da candidata 
c) Entrevistadora apresenta preferência por uma das candidatas em 
função de seu perfil e desempenho
Excerto 2.2
a) Candidata não se interessou pela vaga
b) Candidata não tem conhecimento sobre o funcionamento do 
mercado de trabalho
c) Candidata agiu de modo inadequado
d) Candidata apresenta motivos fúteis para justificar a dificuldade 
para o assumir um compromisso com o horário de trabalho 
determinado pela entrevistadora.
e) Candidata não precisa trabalhar. 
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Episódio 3: 
3.1 Candidata atende 
ao celular durante a 
entrevista e ignora o 
contexto formal da 
situação

Excerto 3.1
a) Candidata desconhece o funcionamento de uma entrevista de 
emprego 
b) Candidata irrita a entrevistadora por comportamento 
inadequado
c) Candidata apresenta comportamento grosseiro
d) Candidata será desclassificada
e) Candidata é imatura
f ) Candidata não faz distinção entre situações formais e informais

Episódio 4:
4.1 Candidata faz 
uma crítica em 
relação a outra 
candidata, solicita a 
entrevistadora para ser 
mais breve em função 
de outra entrevista e 
emite uma resposta 
grosseira
4.2 Entrevistadora 
pede à candidata para 
sair

Excerto 4.1 
a) Candidata desconhece o funcionamento de uma entrevista de 
emprego 
 b) Candidata irrita a entrevistadora por comportamento 
inadequado
c) Candidata comete vários erros
d) Candidata apresenta atitude prepotente
e) Candidata apresenta postura grosseira
Excerto 4.2
a) Entrevistadora perde a paciência
b) Entrevistadora foi educada, apesar da irritação
c) Entrevistadora reprovou a candidata
d) Entrevistadora fala palavrão
e) Entrevistadora solicita a saída da candidata 
f ) Entrevistadora assume a autoridade que lhe é concedida pela 
função

Episódio 5:
5.1 Candidata 
apresenta perfil 
adequado, emite 
respostas “esperadas” 
pela entrevistadora
5.2 Entrevistadora 
assume falha e 
pergunta a idade da 
candidata e se frusta ao 
saber que ela é menor 
de idade

Excerto 5.1
a) Candidata apresenta um “perfil” adequado para uma possível 
contratação
b) Candidata se preparou para a entrevista
c) Candidata apresenta as respostas esperadas em uma entrevista 
de emprego
d) Candidata é simpática e preparada
e) Candidata demonstra segurança
f ) Candidata aborda características pessoais e profissionais que são 
consideradas positivas em um processo de seleção
Excerto 5.2 
a) Entrevistadora interrompe a candidata para perguntar a ela a 
sua idade
b) Entrevistadora tira os óculos para mostrar a sua frustação
c) Entrevistadora dá a entender que a empresa não contrata 
menores de idade
d) Entrevistadora se desespera diante das dificuldades para 
encontrar uma candidata ideal. 

Fonte: Produzido pelas autoras deste capítulo a partir das respostas dos alunos.

Nesse âmbito, o estudo desse gênero, para além de sua organização 
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composicional, permite uma reflexão acerca de uma prática social – a 
situação de uma entrevista de emprego. A partir da projeção do vídeo, 
podem ser problematizadas situações em que o aluno-telespectador 
exerce uma atitude responsiva ativa, para utilizar o conceito proposto 
por Bakhtin (2018), uma vez que, para a compreensão do projeto de 
dizer, terá que assumir uma resposta que revele adesão, concordância ou, 
contrariamente, objeção às ideias expostas. O aluno, ao ser interpelado, 
gera respostas, toma atitudes, mas com uma compreensão diferenciada. 
“Viver significa ocupar uma posição axiológica em cada momento da 
vida, significa firmar-se axiologicamente” (BAKHTIN, 2018, p. 174). 
As respostas dadas pelos alunos explicitam a natureza dialógica da 
linguagem – cada aluno, de seu lugar discursivo e no encontro/confronto 
com o discurso do outro, produz sentidos diferenciados para um mesmo 
episódio. De acordo com Ferreira, Barbosa e Boldarine (2019, p. 236),

Quando o leitor descobre sua exterioridade, sua particularidade, 
de não coincidência em relação ao outro, de que a sua leitura não 
precisa necessariamente passar pela boca do outro, quando consegue 
perceber e reafirmar a sua presença, pela presença do outro, é que o 
interlocutor pode mais ativamente compreender o sentido de um 
determinado enunciado, de forma que se pode dizer que só existe 
verdadeira leitura no dialogismo, dada a abertura à multiplicidade 
de sentidos e de relações possíveis a serem desenvolvidas na escola 
e na complexidade de seu cotidiano.

Nessa posição ativa, emergem sinalizações para o trabalho com 
a leitura de sala de aula, deslocando-se de procedimentos didáticos que 
ainda perpetuam tradições de práticas leitoras positivistas, centralizadoras 
e homogeneizantes (BITENCOURT, 2013)

Assim, destacamos que a entrevista analisada foi produzida com 
o objetivo de demonstrar os “problemas” enfrentados pelas agências de 
empregos ou pelas próprias empresas no processo de contratação uma 
pessoa, de uma maneira mais cômica possível. (descrição do vídeo) e 
integra uma proposta de TCC (Trabalho Conclusão de Curso). Diante 
disso, o gênero em questão apresenta um projeto de dizer diferente de 
uma entrevista realizada em contexto de um processo seletivo. Essa 
questão é fundamental para a percepção de que os gêneros precisam ser 
trabalhados levando-se em consideração a situação enunciativa. 
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Nesse âmbito, merece destaque também a questão da interação. 
Para Sobral, a interação não se esgota na situação imediata da troca verbal, 
mas remete, retrospectiva e prospectivamente, a outras enunciações 
anteriores e subsequentes. Para o autor, os estudos discursivos tem por 
compromisso ético considerar como seu objeto uma “unidade que articula 
os aspectos linguístico-textuais, que envolvem enunciados, e os aspectos 
sócio-histórico-ideológicos de seu objeto, que envolvem a enunciação 
e, portanto, a situação de enunciação, em seus aspectos de produção, 
circulação e recepção” (2006, p. 269). 

Essa unidade é que viabiliza um trabalho pautado em uma 
perspectiva dialógica, que faz assunção pela premissa de que os 
sujeitos se constituem na/pela linguagem. Assim, ensinar e aprender se 
consubstancia como uma prática que se sustenta na interação, em uma 
postura responsiva ativa. 

Analisando as respostas dadas pelos estudantes, percebe-se que 
o trabalho com gêneros discursivos demanda contemplar a natureza 
essencialmente heterogênea e dinâmica da linguagem e que os sentidos 
são construídos na situação de interação e fora dela não podem existir. 

Assim, a proposta de leitura da entrevista, em contexto escolar, 
não se sucumbe ao estudo dos processos de textualização, à soma de partes 
(situações), mas abarca um conjunto articulado – materialidade linguística-
semiótica e dimensões enunciativas/ dialógicas -, que instaura uma 
unidade de sentidos e que culmina em uma análise das diferentes práticas 
de linguagem (oralidade, leitura, escrita e análise linguístico-semiótico-
discursiva). Cada prática constitui parte integrante do processo de produção 
de sentidos. A percepção da crítica, das estratégias de humor, da articulação 
de semioses é efetivada a partir dos diálogos orais, das inscrições escritas, 
da leitura dos diferentes recursos constitutivos das representações cênicas. 

No caso da entrevista analisada, podemos considerar que os 
possíveis cointerlocutores já dispõem de conhecimentos acerca do gênero 
entrevista, que é constituída por questionamentos padrões e respostas 
esperadas. No entanto, a situação enunciativa é construída no momento 
da interação, seja no momento da enunciação inicial (momento da 
gravação), seja no momento da enunciação editada (momento do 
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acesso ao vídeo). Desse modo, é relevante considerar que o momento da 
enunciação inicial (projeto de dizer concretizado a partir da produção do 
vídeo) é constituído por diferentes olhares (diretor, produtor, operador 
de câmera, editor etc.), o que faz com que a enunciação seja planejada, 
revisitada e ajustada, mas essa mesma produção é (re)constituída e (re)
configurada a cada acesso realizado pelos telespectadores. 

Nesse âmbito, o estudo desse gênero, para além de sua organização 
composicional, tal como descrita na parte teórica deste capítulo, permite 
uma reflexão acerca de uma prática social – a situação de uma entrevista 
de emprego, mas também de outros propósitos de um mesmo gênero, 
que se difere de selecionar profissionais. Assim, o gênero em pauta pode 
assumir outras funções para além de sua função primeira. 

4 Considerações finais

Ao encerrar a nossa discussão, retomamos a competência proposta 
pela BNCC (BRASIL, 2018, p. 9), apresentada no início deste capítulo: 
“Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 
práticas sociais (incluindo as escolares)”. Para aprimorar essa competência, 
o documento recomenta que os alunos devem vivenciar experiências de 
leitura dos diferentes gêneros que circulam nos contextos digitais, de 
modo a construir relações com a vida cotidiana. Os excertos destacados na 
análise demonstram modos diferenciados de estabelecer tais relações. Nesse 
contexto, um dos termos chave utilizado pela BNCC é “compreensão”, o 
que coaduna com o posicionamento de Bakhtin (2018), que considera que 
compreender a enunciação significa orientar-se em  relação a ela, encontrar 
o seu lugar adequado no contexto adequado. Em uma situação escolar, 
“compreender” pressupõe uma atitude crítica, significativa, reflexiva e ética, 
uma vez que a compreensão deve implicar os sujeitos na articulação entre a 
“arte” (produção fílmica) e a vida cotidiana. 

Assim, o vídeo pode ser utilizado para uma reflexão sobre o 
comportamento ético a ser adotado em situações da prática social de uma 
entrevista, além de poder ser objeto de análise, com vistas a um estudo 
sobre posturas, gestos, enfim, modos de ser e de agir, bem como para uma 
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análise dos processos de textualização (plano geral, progressão sequencial, 
recursos de coesão, escolhas semióticas e seus efeitos de sentido). Nesse 
contexto, Moran (1995, p. 1), discorrendo sobre o trabalho com vídeo 
em geral, destaca que 

O vídeo parte do concreto, do visível, do imediato, próximo, que 
toca todos os sentidos. Mexe com o corpo, com a pele - nos toca 
e “tocamos” os outros, estão ao nosso alcance através dos recortes 
visuais, do close, do som estéreo envolvente. Pelo vídeo sentimos, 
experienciamos sensorialmente o outro, o mundo, nós mesmos. 
O vídeo explora também e, basicamente, o ver, o visualizar, o 
ter diante de nós as situações, as pessoas, os cenários, as cores, 
as relações espaciais (próximo - distante, alto - baixo, direita - 
esquerda, grande - pequeno, equilíbrio -desequilíbrio). Desenvolve 
um ver entrecortado - com múltiplos recortes da realidade - 
através dos planos- e muitos ritmos visuais: imagens estáticas e 
dinâmicas, câmera fixa ou em movimento, uma ou várias câmeras, 
personagens quietos ou movendo-se, imagens ao vivo, gravadas ou 
criadas no computador. [...] O vídeo é sensorial, visual, linguagem 
falada, linguagem musical e escrita. Linguagens que interagem 
superpostas, interligadas, somadas, não separadas. Daí a sua força. 
Nos atingem por todos os sentidos e de todas as maneiras. O vídeo 
nos seduz, informa, entretém, projeta em outras realidades (no 
imaginário) em outros tempos e espaços. 

Dessa feita, consideramos que as discussões empreendidas podem 
favorecer uma compreensão das potencialidades do gênero entrevista 
para a ampliação de oportunidades formativas, uma vez que possibilitam 
um trabalho na perspectiva dos gêneros discursivos em funcionamento, 
em seus diferentes contextos de produção, circulação e recepção. 
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O CORPO NO ESPAÇO: UMA BREVE REFLEXÃO 
SOBRE A CORPOREIDADE NO ESPAÇO 

ESCOLAR
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1 Introdução

Uma possível influência dos lugares sobre o corpo humano 
é uma dúvida que possuo desde os tempos da vida escolar, 

neste período já me perguntava o motivo de alguns colegas em sala de 
aula não conseguirem ficar quietos, uma vez que pareciam ter uma certa 
necessidade de chamar a atenção ou tumultuar o ambiente. Naquela 
época já observava que esta inquietude não era uma constante igual em 
todos indivíduos, sendo que em outros colegas, ela se mostrava mais 
intensa e em alguns casos, mais branda. Meus questionamentos não se 
limitavam somente ao espaço escolar, mas também em todos os lugares 
que tinham normas de conduta. Segundo meus pensamentos da época, 
quanto mais rígida as normas do local, mais inquieta ficava a pessoa. 
Sobretudo crianças e adolescentes, de alguma forma, o corpo parecia 
sentir e além disso, não gostar de estar sobre influências opressoras, ainda 
que de forma subjetiva. Nesta época, embora tivesse esse tipo de reflexão, 
me limitava ao senso comum de pensar que quanto mais normas e rigidez 
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tivesse o local, e ainda, quanto mais tempo a pessoa se mantivesse em 
ambientes controlados, mais inquieta ela ficaria.

Logo, os anos passaram e no decorrer da minha embrionária vida 
profissional como docente, ainda nutria tais dúvidas, embora tivesse 
sido tomado por um sentimento de conformismo no que diz respeito a 
estas inquietações. Todavia, ao entrar na pós-graduação o sentimento de 
aceitação fora substituído por profundas reflexões, proporcionadas por 
uma disciplina que reflete o corpo a partir de um viés mais filosófico, não 
se limitando somente ao organismo biológico. Tais reflexões resgataram 
memórias de fenômenos que observei durante minha atuação como docente 
e que provavelmente, após os estes estudos, teriam sido compreendidos 
de maneiras diferentes. Grande parte destes acontecimentos diz respeito 
a manifestações e expressões corporais de crianças que demonstravam em 
sua grande maioria, anseio por movimento.

Ainda que seja considerado um tabu no imaginário de muitas 
pessoas, atualmente, o corpo pode ser classificado como um assunto 
em voga, uma vez que a pauta está presente em discussões nos mais 
variados setores da sociedade, seja na literatura, na educação, na política 
e sobretudo, na mídia. No âmbito educacional, a temática sempre 
esteve presente em diversas práticas educativas e abordagens pedagógicas 
(Nóbrega e Medeiros, 2006, p. 52), as autoras ainda destacam que em 
determinados espaços “o corpo circula entre permissões e proibições, 
regras, controle, normas que o constroem e desconstroem em diferentes 
abordagens científicas, pedagógicas, filosóficas”, aspectos estes que 
podemos associar em um contexto escolar, haja vista as normas de 
conduta e comportamento inerentes à este espaço.

A relação entre corpo e espaço está intimamente atrelada à 
existência humana e é fato que o espaço, quando apropriado, não só 
molda determinados comportamentos, como também pode vir a exercer 
poder por meio de mecanismos de controle, que podem envolver outras 
pessoas e até mesmo a estrutura física do local. Para Foucault (1999) 
o indivíduo é compreendido como uma superfície para as relações de 
poder que atuam sobre corpo do sujeito, por intermédio de técnicas de 
subjetivação e também dos espaços formais, estipulando o que deve ou 
não fazer em determinados lugares.
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Michel Foucault (1999, p. 226) em seu clássico Vigiar e Punir 
faz profundas reflexões sobre o sistema prisional e a relação deste espaço 
no corpo daqueles privados de liberdade. Embora não tenhamos como 
propósito fazer uma reflexão sobre os sistemas prisionais, é importante 
ressaltar que é possível perceber semelhanças entre a estrutura física 
escolar e prisional. O autor traz em seu livro o conceito de arquitetura 
panóptica, termo usado para descrever estruturas que possuem o 
propósito de inspecionar e vigiar o movimento de um grupo, que em suas 
palavras se refere a “uma máquina maravilhosa que, a partir dos desejos 
mais diversos, fabrica efeitos homogêneos de poder”.

Sobre este tipo de arquitetura no contexto dos espaços escolares, 
a arquiteta Doris Kowaltowski (2013) aponta que ela impõe disciplina, 
envolvendo restrições com barulhos e movimentação, para a autora, o 
panóptico organiza cada criança em seu determinado lugar, possibilitando 
uma ordenação espacial que transforma a sala de aula em pequenos 
observatórios, impondo um controle disciplinar sobre os alunos. 

É de conhecimento público que estas relações de poder estão 
fortemente presentes no espaço escolar. Tragtenberg (1985) ressalta que 
as relações que acontecem no âmbito da escola, reproduzem, em menor 
escala, as relações de poder existentes na cidade. Entre estas relações de 
poder no contexto escolar, podemos observar a relação dos professores, 
coordenação pedagógica e demais servidores com os alunos, como também 
as próprias normas de conduta do lugar, que interfere diretamente nas 
relações sociais do local.

É nesta perspectiva de influência espacial que o corpo adota 
um protagonismo no sentido de também moldar o espaço do qual se 
apropria, pois no tempo em que a estrutura física e as normas de um 
local balizam o modo como os corpos se portam, o espaço muitas vezes 
também é moldado com o propósito de atender certas individualidades. 
Por exemplo, escolas que atendem um público infantil costumam ter 
um parquinho para recreação das crianças, isso nada mais é que o corpo 
criança influenciando a organização espacial da escola.

Sendo assim, o presente texto tem como principal propósito 
refletir as relações entre o espaço escolar e o corpo dos alunos, como 
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também apropriação deste espaço. É importante frisar que o este estudo 
não tem como propósito defenestrar a atual estrutura do espaço escolar e 
sim despertar uma reflexão sobre suas possíveis limitações.  

2 O espaço: reflexões introdutórias sobre a produção do espaço 
geográfico

O conceito de espaço em um primeiro momento, nos parece 
muito abrangente, haja vista que é um termo presente nas mais diversas 
áreas do conhecimento, logo, antes de se aprofundar na reflexão sobre o 
espaço escolar propriamente dito, faz-se necessária uma breve apreciação 
acerca do espaço no seu sentido mais amplo, que segundo Lefebvre (2013) 
no passado, era entendido unicamente como um conceito geométrico, 
considerado o meio de um vazio. Contudo, com o avanço do pensamento 
científico, muitos foram os pesquisadores que se dedicaram a refletir 
e conceitua-lo, e nesta reflexão nos embasaremos ao pensamento do 
Geógrafo Milton Santos, que considera o espaço como palco de interação 
entre elementos naturais, culturais e sociais. Para o autor o espaço é algo 
dinâmico e está em constante transformação.

[...] algo dinâmico e unitário, onde se reúnem materialidade e ação 
humana. O espaço seria o conjunto indissociável de sistemas de 
objetos, naturais ou fabricados, e de sistemas de ações, deliberadas 
ou não. A cada época, novos objetos e novas ações vêm juntar-se às 
outras, modificando o todo, tanto formal quanto substancialmente 
(SANTOS, 2002, p. 46).

Mediante esta dinâmica, que reforça seu viés transformador que 
propicia ressignificações por meio do tempo, e também das relações que 
ali acontecem, é importante refleti-lo não se limitando à sua forma, mas 
também considerando sua estrutura, seu processo e sua função social. 
Braga (2007, p. 71) embasado nos escritos de Milton Santos (2002) e 
Henri Lefebvre (2013) faz uma sucinta observação sobre o papel social 
do espaço.

O espaço geográfico é o contínuo resultado das relações sócio-
espaciais. Tais relações são econômicas (relação sociedade-espaço 
mediatizada pelo trabalho), políticas (relação sociedade-Estado 
ou entre Estados-Nação) e simbólico-culturais (relação sociedade-
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espaço via linguagem e imaginário). A força motriz destas relações 
é a ação humana e suas práticas espaciais.

Desta forma, podemos considerar que o espaço é produzido por 
meio de uma interação do meio natural com o indivíduo. Estas relações 
são condicionantes da produção espacial e enfatiza seu aspecto mutável. 
Santos (2014, p. 78) ressalta a importância das relações na produção do 
espaço, destacando o papel determinante das relações antrópicas neste 
processo. 

O espaço seria um conjunto de objetos e de relações que se 
realizam sobre estes objetos; não entre eles especificamente, mas 
para as quais eles servem de intermediários. Os objetos ajudam 
a concretizar uma série de relações. O espaço é resultado da ação 
dos homens sobre o próprio espaço, intermediados pelos objetos 
naturais e artificiais. 

É neste sentido que o espaço escolar ressignifica a si mesmo e à 
sua comunidade, uma vez que a escola possa ser compreendida como 
palco de relações sociais e culturais que transforma não só seus alunos e 
servidores, como também a sociedade adjacente à sua estrutura.

3 O espaço escolar

O espaço escolar enquanto objeto de pesquisa, propicia inúmeras 
reflexões, uma vez que o ambiente de ensino possa ser percebido como 
palco de aprendizagem, vivência e inúmeras experiências, além de ser um 
espaço que se reconstrói e se ressignifica por meio das relações sociais 
que proporciona. Se reconstrói não fisicamente, mas de forma abstrata e 
imaterial, por intermédio da diversidade de pensamento dos envolvidos. 
Se ressignifica não fisicamente, mas sim, mediante a apropriação de 
corpos singulares, com diversas formas de comportamento.

Esta concepção subjetiva do espaço escolar, é reforçada quando 
o compreendemos, principalmente como fonte de experiências e 
aprendizagem, o que demonstra o seu relevante papel pedagógico. 
Ribeiro (2004) enfatiza este papel ao ressaltar que o espaço escolar possui 
um sistema de valores implícitos, que podem ou não contribuir para 
que este espaço se transforme em lugar, proporcionando sensação de 
pertencimento e construindo laços afetivos, o que Tuan (1980) interpreta 
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como topofilia.
É importante ressaltar que o espaço escolar por ser carregado 

de múltiplos interesses ocultos, presentes desde o seu planejamento, 
sua construção e também por ser palco de múltiplas experiências e 
manifestações, o mesmo não deve ser considerado com um espaço neutro, 
haja vista que estes interesses, ainda que deveras subjetivos, afetam a vida 
dos sujeitos, e pode gerar inclusões e exclusões, corroborando para a ideia 
de que o espaço escolar seja um elemento significativo no processo de 
ensino e aprendizagem, uma vez que este ambiente abarrotado de valores 
que apesar de não serem explícitos, são de fato transmitidos pela escola 
(RIBEIRO, 2004).

Do ponto de vista estrutural, é válido refletir que embora a 
sociedade tenha vivenciado nas últimas décadas um vasto desenvolvimento 
tecnológico e até social no ponto de vista da expectativa de vida, muito 
pouco deste avanço se refletiu na estrutura do espaço escolar, Kowaltowski 
(2013) ressalta que a organização estrutural do espaço escolar demonstrava 
importância a uma certa ordenação anterior ao surgimento da indústria 
no final do século XVIII. A autora, embasada em Foucault (1987) analisa 
que a ordenação por fileiras que define um espaço serial, isso é, com 
os lugares e espaços de circulação organizados, propicia um ambiente 
autoritário, transformando o espaço escolar em um espaço de vigilância.

Ainda que os espaços escolares propendem a ter um certo padrão, 
no que se refere sua estrutura física, é válido mencionar a subjetividade 
que permeia estes espaços por meio das relações sociais que ali ocorrem, 
proporcionando uma dinâmica própria em cada instituição, pois além 
das normas que regem todo o funcionamento do  espaço escolar, há o 
componente social, composto pelos agentes educacionais, professores, 
inspetores e servidores da escola, como também seus alunos, o que 
contribui para a identidade individual do espaço.

Garcia (2016) aponta esta estrutura escolar como peça fundamental 
para compreender a realidade específica de um espaço escolar, pois a 
disposição dos ambientes, os lugares de lazer, posicionamento das salas 
como também da direção, são fatores que podem interferir de forma 
direta nas relações sociais que ali ocorrem.
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Neste raciocínio, Kowaltowski (2013) pondera que a evolução da 
arquitetura escolar está atrelada diretamente à história da humanidade, 
uma vez que as escolas trouxeram novas demandas de organização social, 
como por exemplo, a formalização do ambiente de ensino.

É importante ressaltar a formalização do ensino como um grande 
impacto social, haja vista que com a educação sendo mediada em um 
espaço próprio para tal, considerando que é por meio do espaço escolar 
que muitas crianças começam a se relacionar com o mundo de forma 
“independente”, compartilhando experiências e vivendo novas emoções.

4 O corpo na perspectiva fenomenológica: reflexões introdutórias 
sobre o corpo/corporeidade 

A igreja diz: o corpo é uma culpa 
A ciência diz: o corpo é uma máquina 

A publicidade diz: o corpo é um negócio  
E o corpo diz: eu sou uma festa (Eduardo Galeano).

É de amplo conhecimento que o ser humano nasce com uma 
estrutura corporal que é própria da espécie, esta estrutura envolve 
cabeça, que é ligada ao restante do corpo pelo pescoço, seguidamente 
dos membros superiores e inferiores. Contudo, para compreender o 
corpo no seu mais profundo sentido, se faz necessário extrapolar estes 
limites racionais. O corpo não se limita somente à sua estrutura orgânica, 
isso fica mais evidente ao refletirmos as influências espaciais, culturais, 
temporais e até sentimentais em sua transformação. O corpo não é coisa, 
nem ideia, o corpo é movimento, gesto, linguagem, sensibilidade, desejo, 
historicidade e expressão criadora [...] (NÓBREGA, 2010, p. 47).

Com o propósito de extrapolar esta objetividade, buscamos na 
dimensão fenomenológica uma concepção de corpo que rompa com esta 
racionalidade empírica presente nas ciências da natureza, uma vez que 
ao refletir o corpo, pensamos não só seus aspectos físicos e biológicos, 
mas a totalidade da existência humana, que abrange corpo, consciência 
e existência.

Partindo deste pressuposto, chegamos à corporeidade, que embora 



144  
 Jenerton A. Schütz  |  Leandro Mayer (Orgs.)

não tenha uma definição exata, sua essência diz respeito ao modo que 
o corpo na sua perspectiva existencial, ou seja, indo além de um mero 
organismo. Por intermédio da fenomenologia buscou-se conhecer o corpo 
através da sintonia entre a corporeidade e existência. Pois o pensamento 
fenomenológico compreende o corpo de maneira distinta das ciências 
naturais. Nos dizeres de Merleau-Ponty (1999), a corporeidade é aquilo 
que nos permite ser e estar no mundo.

Nóbrega (2010) aponta que o sentido da palavra corporeidade 
nos dicionários de língua portuguesa exprime uma noção de corpo 
marcada pela dicotomia entre o biológico e o existencial, ou seja, limita-
se a aquilo que é corpóreo, material, biologicamente estruturado. Para a 
autora, é preciso extrapolar os limites desta compreensão, considerando 
pensamentos tanto da filosofia, arte e educação.

A corporeidade em si, envolve basicamente uma noção plena de 
corpo, ou seja, uma concepção de corpo inteiro, que envolve não só sua 
estrutura física e biológica, como também aspectos existenciais como 
sentimentos, relações com o meio e outrem e até imaginação. O que 
Nóbrega (2010) sucintamente define como a comunicação entre corpo e 
mente, em sua plenitude.

No que tange o pensamento fenomenológico, Merleau-Ponty 
(2006) sobrepuja os limites da racionalidade e pensa o corpo em sua 
totalidade, contrapondo a ideia de que o corpo é um conjunto de partes 
distintas, considerando-o como parte da experiência vivida da pessoa. 
Nóbrega (2010, p. 47), embasada nas reflexões de Merleau-Ponty (1994) 
considera que, “Corpo, afeto e linguagem são organizadores da nossa 
condição humana [...] É por meu corpo que compreendo o outro, assim 
como é por meu corpo que percebo coisas [...]”.

Merleau-Ponty (1999) não buscava contribuir com a lógica de 
ruptura entre corpo e subjetividade, e sim, compreender a reciprocidade 
entre ambos, pois é por meio desta relação que a totalidade humana é 
representada. Para o filósofo, o mundo e o sujeito são indissociáveis, uma 
vez que o sujeito corpóreo vivencia suas experiências no mundo, logo, 
este sujeito sendo um emaranhado de experiências, está associado com o 
mundo vivido. 
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Reconhecendo o sujeito como parte do mundo e ao buscar 
compreender o sentido deste pensamento buscando uma aproximação 
com o corpo, podemos considerar que o corpo não é um objeto, um 
mero receptáculo, o corpo é a vida, a existência, assim sendo, eu sou meu 
corpo. Merleau-Ponty (1999, p. 577) ressalta que ao considerar o corpo 

Como um objeto qualquer, será preciso dizer dele aquilo que 
dissemos dos outros objetos: que ele só tem sentido para nós 
porque “nós o somos” [...] literalmente ele é o sentido da vida e, 
assim como o mundo, só é acessível àquele que está situado nele e 
esposa sua direção

No pensamento fenomenológico, o corpo também está atrelado ao 
movimento, uma vez que se movimentar faz parte da natureza expressiva 
do corpo, a Fenomenologia não considera o movimento corporal algo 
mecânico, visto que muitas vezes esta é uma materialização e expressão 
do pensamento do sujeito.

Para além do movimento como expressão, é importante ressaltar 
que este possui um papel importante na apropriação do espaço escolar, 
pois é por meio deste que os corpos transitam no espaço, ainda que de 
forma controlada pelos agentes escolares. Uma outra característica a se 
considerar, é o seu papel fundamental na mediação da vida, pois é com o 
corpo que somos, nos relacionamos e transitamos no espaço.

O corpo exerce um papel de mediação entre nós e o mundo; 
ele é natureza e, ao mesmo tempo, cultura. É natureza porque 
é oriundo do mesmo tecido das coisas do mundo natural e está 
submetido às suas forças [...] o corpo também é cultura, já que 
ultrapassa a fronteira do animal, do natural, e constrói outra 
ordem, a simbólica, criando a cultura. É por isso que o corpo deixa 
de ser visto como mero mecanismo biológico, uma mera soma de 
manifestações causais, para ser visto como expressão de sentidos 
(PEIXOTO, 2012, p. 47).

5 O corpo no espaço escolar: uso e apropriação  

Quando buscamos refletir o papel do corpo na sociedade, o 
considerando mais do que uma simples estrutura biológica, podemos 
perceber claramente seu papel de mediador social, pois é a partir dele que 
sentimos e agimos conforme nossos desejos que advém do mais profundo 
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âmago de nossa existência. É válido ressaltar que este papel de mediação 
está intimamente atrelado ao espaço, sendo que este por sua vez impõe 
certos limites nas manifestações corporais que ali acontecem, o que cria 
barreiras “invisíveis” à livre apropriação e uso de determinados espaços.

As interações sociais dos sujeitos se dão por intermédio do 
corpo, no e por meio do espaço, nestas relações o espaço adota um papel 
primordial de palco destas relações, e para melhor compreender como 
se dá esta relação homem, corpo e espaço, é preciso, primeiramente 
entender as diferentes escalas espaciais presentes na vida de cada sujeito.

Na perspectiva do espaço, a concepção escala é complexa e 
não pretendemos nos aprofundar nela aqui, neste caso, para melhor 
compreender o tema, iremos nos limitar a entender a escala como uma 
representação gráfica do espaço em menor proporção. Em vista disso, 
considerando o corpo como mediador das relações entre sujeito e 
espaço, é importante salientar que nestas relações, o corpo transita por 
diversas escalas espaciais, relacionando-as entre si.  Entre estas escalas, 
nós temos a casa, que é o palco em que ocorre as relações familiares e os 
ambientes externos, que abrangem as ruas e outros espaços que não seja 
o lar, propiciando as relações sociais com diversos grupos. É importante 
salientar que esta escala tende a tomar proporções cada vez maiores, uma 
vez que podemos considerar também outros lugares em que o sujeito se 
relaciona, como trabalho, escolas e em uma maior dimensão, o bairro, é 
neste contexto que o espaço media a apropriação corporal dos ambientes, 
visto que estão carregados das já citadas barreiras invisíveis.

Partindo das reflexões anteriores, podemos pensar que o homem 
não só ocupa o espaço, ele o habita, contribui para a construção de 
variados espaços e o molda conforme suas necessidades.

Quando se fala do homem e do espaço, entende-se que o homem 
está de um lado e o espaço de outro. O espaço, porém, não é algo 
que se opõe ao homem. O espaço nem é um objeto exterior e nem 
uma vivência interior. Não existem homens e, além deles, espaço. 
(HEIDEGGER, 2001, p. 136).

No que se refere o espaço como palco de relações sociais, assim 
como sua influência no sujeito, é importante ressaltar que a relação entre 
homem e espaço traz consequências para a subjetividade humana, uma 



  147
Educação, História e Sociedade

vez que os espaços proporcionam determinadas sensações perceptuais e 
subjetivas, atribuindo-os sentidos e significados por meio das experiências 
ali vivenciadas (CASTILHO, 2014).

Na medida em que refletimos o espaço, compreendemos que a 
partir de um ponto de vista mais existencial, ele está intrinsicamente 
atrelado às experiências do sujeito, participando ativamente de sua vida. 
Com o espaço escolar, não é diferente, conforme já demonstramos aqui, 
ele é um local carregado de intenções e singularidades, sendo que estes 
aspectos não só interferem nas relações que nele acontecem, como também 
proporciona novas interações. Moura (2009) reforça a importância da 
organização espacial da escola na aprendizagem dos alunos, uma vez que 
além de servir como espaço de convívio e socialização, ele também educa.

Na vida de um estudante, o espaço escolar possui uma participação 
extremamente ativa, pois é nele que o aluno vivencia grande parte de 
suas experiências sociais fora do núcleo familiar, estas propiciam uma 
diversidade de relações, contribuindo para a construção social do sujeito.

O impacto do espaço escolar na vida dos estudantes não se limita 
somente ao aprendizado de diversos conceitos das mais variadas áreas do 
conhecimento, uma vez que neste espaço o aluno pode construir relações 
que vão moldar sua vida de diferentes formas.

Segundo Martins e Gonçalves (2014) existe uma influência da 
arquitetura escolar no aprendizado dos alunos, para os autores deve haver 
um consenso entre o projeto pedagógico e arquitetônico da escola, uma 
vez que o espaço determina comportamentos, e no caso dos espaços 
escolares, estimulam as mais variadas atividades físicas.

Savi e Rech (2015) alertam que do ponto de vista da arquitetura, 
o espaço escolar é reconhecido por meio de seus aspectos visuais e que um 
bom espaço físico, aliado à uma boa estrutura que leva em consideração 
aspectos como, funcionalidade, ergonomia, conforto ambiental, 
equipamentos, mobiliário e usabilidade que dialoga com a pedagogia 
proposta, são aspectos que corroboram diretamente na apropriação do 
espaço escolar.

 O pátio escolar por si só, já sugere uma relação do aluno com o 
ambiente, logo, destaca-se a importância de se pensar este espaço como 
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um ambiente de aprendizagem. 

Como espaço de aprendizagem, o pátio ideal deve possuir mais 
que quadras e parques infantis, que são equipamentos encontrados 
em outras edificações; precisa servir de local complementar ao 
aprendizado, procurando oferecer transição entre espaços abertos 
ao ar livre e cobertos, com possibilidades diversas de usos e 
apropriações. (SAVI; RECH, 2015, p. 3).

Para as autoras, a apropriação do espaço se dá a partir da relação 
entre ambiente e individuo, quando estes sujeitos expressam suas 
necessidades a um ambiente já construído. Nesse sentido, cada fenômeno 
social se relaciona com os reguladores de conduta de cada espaço, que 
pode permitir ou não sua apropriação, ressignificação e até modificação.

6 Considerações finais

Dessa maneira o encontro do espaço com o indivíduo traz em si 
descobertas de um universo de valores que não podem ser vistos a olho 
nu. Os valores são intangíveis, inodoros, imperceptíveis, mas se revelam 
por meio de ações que dependem das normas de conduta dos espaços 
em permitir as manifestações e expressões corporais. Uma vez que não 
podemos medir, quantificar esses valores, mas podemos hierarquizá-los. 

Há de se refletir quando o espaço pode ser modificado para 
despertar no ser humano transformações internas que contribuem para seu 
crescimento e desenvolvimento. Um corpo tem anseios por movimentos, 
uma vez que esses são limitados, além de gerar inquietude, possivelmente 
haverá influências negativas em seu ‘ser’ e ‘estar’ no mundo, uma vez que 
se movimentar é algo inerente à vida. 

É preciso descontruir a idolatria de corpo, temos uma tendência 
a valorizar as pessoas de forma unidimensional, pela aparência, pelo 
volume, pois o que realmente torna uma pessoa digna, são os valores que 
ela guarda em si. Logo, a ideia de corpo pode ser ressignificada por meio 
das relações multiculturais, sociais e influências temporais, sendo estas 
transformações impulsionadas no espaço escolar, dado que o ambiente 
escolar propicia relações plurais entre sua comunidade.

Portanto, é importante ressaltar a importância em refletir e pensar 
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o espaço escolar, como também sua apropriação, pois esta é uma temática 
que ainda carece de estudos pela perspectiva educacional. Para além das 
reflexões sobre o espaço, é válido salientar que há inúmeras possibilidades 
de mudanças e transições que podem vir a ser pensadas para com o espaço 
escolar, pois o ambiente de ensino, muito pouco avançou nas últimas 
décadas. 

Ao compreender a dimensão desta reflexão, percebemos que 
sempre haverá uma necessidade de se pensar os temas espaço, corpo e 
espaço escolar, e suas relações no cotidiano da vida, visto que somos e 
estamos nos espaços, por meio de nossos corpos.
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VIVÊNCIAS EM METAMORFOSE: CORRELAÇÃO 
ENTRE A EMPATIA, FUNÇÕES EXECUTIVAS NO 

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

Rosilei Heck Lauschner1

1 Introdução

A proposta deste capítulo é apresentar e refletir sobre a 
importância de certas vivências/experiências dos professores 

no âmbito escolar. Na primeira seção, realiza-se um embasamento 
teórico acerca da definição dos termos empatia, funções executivas e 
aprendizagem. Além de realizar um elo e congruência destas temáticas 
quanto à eficiência e/ou desequilíbrio na aprendizagem dos alunos. 

A segunda seção ressalta a importância da Empatia no processo 
de ensino e aprendizagem. Compreende-se que o ato de saber colocar-
se no lugar do outro traz mudanças na psique do aluno, o mesmo 
percebe que “alguém” (professor) entende as suas dificuldades e, que este 
“alguém”, tentará mediar às mesmas e, consequentemente, melhorar o 
seu “rendimento” frente o processo de ensino e aprendizagem. 

As funções executivas, a avaliação e o desempenho na aprendizagem 
escolar é a temática da terceira seção. Nela, discute-se a importância de 
realizar uma avaliação do aluno, percebendo o motivo pelo qual o mesmo 
apresenta dificuldades e como é essencial conhecer e fazer uso das funções 
executivas para maximizar certas competências e potencializar habilidades 
que deixaram de ser desenvolvidas ao longo dos anos.

Ademais, na terceira seção, ocorre um paralelo entre as 

1 Graduada em Pedagogia (FAI Faculdades). Especialista em Educação Infantil e Anos 
Iniciais (FAI Faculdades) e em Neuropsicopedagogia (Censupeg). Mestranda em 
Educação (UNOESC). Assistente Técnico Pedagógico da rede pública da Secretaria do 
Estado de Santa Catarina. E-mail: hecklauschnerr@gmail.com
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metamorfoses perceptíveis no processo de ensino e aprendizagem e como 
estas vivências tornam-se significativas quando mediadas com empatia e 
fazendo uso de atividades que envolvam as funções executivas.

Portanto, neste capítulo objetiva-se enfatizar a importância do “ser 
professor” nos dias atuais, isto é, ser um profissional que entenda o “ser 
aluno”, compreendendo as suas dificuldades e buscando metodologias 
que auxiliem no desenvolvimento de suas habilidades, tecendo vivências 
e transformando-as em aprendizagens. 

2 Relações entre empatia, funções executivas e aprendizagem

O processo de ensinar e aprender faz parte das vivências dos seres 
humanos. Desde as histórias bíblicas até os mais renomados filósofos 
como Sócrates, Platão e Aristóteles, percebe-se que a educação é a essência, 
é fio condutor de energia para a evolução da espécie humana. Cristo foi 
reverenciado como o maior dos educadores. Compreendia que cada qual 
aprendia a seu modo. Colocava-se no lugar do outro, sem julgá-lo. Assim,

A empatia faz parte da nossa evolução. E não se trata de um 
comportamento recente, mas de uma capacidade inata e muito 
antiga. Valendo-se de sua sensibilidade automática para as 
expressões faciais, corporais e vocais, os humanos empatizam desde 
o primeiro dia de vida (DE WAAL, 2010, p. 289).

Mas, em um mundo no qual as relações humanas perderam o 
foco, como podemos tornar latente a empatia no processo de ensino e 
aprendizagem? O ser humano evoluiu e, remodelou a essência da vida. As 
crianças que nascem, atualmente, são inseridas em uma realidade que a 
empatia é deixada de lado, portanto, as mesmas não sabem se colocar no 
lugar do outro. Ordenam e querem tudo no mesmo instante. Pestaneiam 
até conseguirem o que desejam.

No entanto, o sociólogo francês Edgar Morin, ressalta sua 
preocupação com o processo de ensinar e aprender. O autor indica a 
necessidade de apelos constantes sobre a interação entre professor e 
aluno. Enfatiza a importância da presença do professor no âmbito escolar. 
Morin, Pena-Veja e Paillar (2004) reafirmam a necessidade para o cuidado 
com os sentimentos e emoções do outro, no caso, o aluno. A partir disso, 
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Morin garante que a interação entre professor e aluno são os alicerces que 
comandam o seu fazer.  

Com base nas ideias dos autores citados, concebe-se que o melhor 
método de ensino deve contemplar além da empatia,

o diálogo pautado na compreensão sobre o aluno, em todas 
as suas faces com a preocupação em levar o novo a partir do já 
conhecido, na habilidade de se colocar no lugar dele, sem deixar 
a responsabilidade de animar o processo de ensino e aprendizado. 
Fica evidente que o ofício de professor necessita de muitos retalhos 
de conhecimento para sua formação. Entende-se, também, que 
conhecimentos de outras áreas, além daquelas tradicionalmente 
seguidas para explicar o processo de ensinar e aprender, como o 
da antropologia e o da neurociência pode revelar conceitos mais 
amplos sobre o referido processo e competências exigidas do 
professor (LOPES, 2013, p. 31). 

No instante que compreendo os alunos, consigo mediar de 
maneira mais significativa o processo de ensino e aprendizagem, além de 
conseguir desenvolver as habilidades e competências dos mesmos, com 
mais facilidade. Tudo isso, por que 

A compreensão é um conhecimento empático/simpático 
(Einfühlung) das atitudes, sentimentos, intenções, finalidades 
dos outros; ela é fruto de uma mimese psicológica que permite 
reconhecer ou mesmo sentir o que sente o outro. A compreensão, 
portanto, comporta uma projeção (de si para o outro) e uma 
identificação (com o outro), num duplo movimento de sentido 
contrário formando um ciclo (MORIN, 2008, p. 159).

Assim, o uso das Funções Executivas em um atendimento ou 
mesmo no âmbito escolar torna-se importante para mediar o processo 
de ensino e aprendizagem e de atender a singularidade daquele sujeito. 
Tendo em vista que “aprender é algo muito complexo, envolve vários 
fatores: orgânico, social, econômico e político” (RODRIGUES, 2017, 
p. 31). Se um destes fatores se encontra em desequilíbrio, o aluno 
pode “decair” na aprendizagem. Mais uma vez, defrontamo-nos com a 
importância do profissional que está à frente desta percepção, pois se o 
mesmo é insensível com estes indícios, o aluno pode naufragar. Porém 
se o professor consegue “chegar” na essência deste aluno, o mesmo pode 
embarcar novamente e seguir o seu rumo.
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3 Empatia no processo de ensino e aprendizagem

O termo Empatia surgiu no ano de 1873, pelo filósofo Robert 
Vischer (1847-1933), inicialmente originaria da palavra da língua 
alemã Einfühlung (sentir dentro, sentir em), para descrever a experiência 
estética (GALLESE, 2003). Para esse filósofo, a oportunidade de poder 
contemplar uma pintura artística poderia incitar uma simpatia (sentir 
com) estética (FREEDBERG; GALLESE, 2007). Este conceito fez-
se notado por diversos estudiosos do início do século XX, no entanto, 
Vygotsky refletiu e percebeu que este conceito estava ligado à estética da 
arte. Assim, 

A natureza da nossa alma é tal que ela se insere integralmente nos 
fenômenos da natureza exterior ou nas formas criadas pelo homem, 
atribuindo a esses fenômenos – que nada tem em comum com 
nenhum tipo de expressão – certos estados da alma, e mediante um 
ato não arbitrário e inconsciente transfere-se com seu estado d’alma 
para o objeto. Esse empréstimo, esse investimento, essa empatia 
da alma com formas inanimadas é precisamente o problema 
fundamental da estética (FISCHER, 1905 apud VYGOSTKY, 
1999, p. 261).

Estes estados da alma, segundo estes autores, permeiam vivências 
e seguem padrões, criados pelo homem. Estes padrões são o problema 
da estética. A relação entre esses componentes é dialética, e Vygotsky 
apresenta um novo olhar sobre a contradição da emoção (BARROS; 
CAMARGO; ROSA, 2011).

Segundo Barroco-Superti (2014), uma obra de arte propicia 
emoções e é capaz de provocar uma catarse, ou seja, uma metamorfose/
transformação das emoções. No entanto, “[…] é a catarse dos sentimentos 
depositados na obra pelo próprio apreciador, de sua empatia para com 
o sofrimento do herói. Neste processo, a tarefa do estilo e da forma 
consiste em superar o tema referencial real e transformá-lo em algo novo”. 
(TOASSA, 2009, p. 96).

Sem empatia, a catarse torna-se quase inexistente e dificulta o 
processo de ensino e aprendizagem. O educador, ao proporcionar uma 
atividade para o educando, necessita estar ciente de como poderá estar 
desenvolvendo certas competências e habilidades, na qual oportunize ao 
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mesmo a autonomia de decisão, a liberdade da expressão, a independência 
da corporeidade e uma possível catarse. 

Ao direcionar o foco do processo de ensino e aprendizagem para o 
desenvolvimento de habilidades e competências, devemos ressaltar 
que essas necessitam ser vistas, em si, como objetivos de ensino. Ou 
seja, é preciso que a escola inclua entre as suas responsabilidades 
a de ensinar a comparar, classificar, analisar, discutir, descrever, 
opinar, julgar, fazer generalizações, analogias, diagnósticas... 
Independentemente do que se esteja comparando, classificando ou 
assim por diante. Caso contrário, o foco tenderá a permanecer no 
conteúdo e as competências e habilidades serão vistas de modo 
minimalista (GARCIA, 2000, p. 2-3).

No momento que o foco do processo de ensino e aprendizagem se 
embasa somente nos conteúdos, minimiza-se a construção social do termo 
empatia. Na qual, obstrui-se a importância e a eficácia das habilidades e 
competências passando a ser visto a educação de qualidade para educação 
de quantidade, minorando a expectativa de metamorfoses e/ou catarses. 
Por isso,

mudar o foco para o desenvolvimento de competências e habilidades 
implica, além da mudança de postura da escola, um trabalho 
pedagógico integrado em que se definam as responsabilidades de 
cada professor nessa tarefa. Um grande obstáculo, aqui, é que nós 
mesmos, professores, podemos ter dúvidas sobre em que consiste, 
realmente, uma determinada habilidade, e mais ainda sobre como 
auxiliar o seu desenvolvimento. Afinal, possivelmente isso nunca 
foi feito conosco... Mas as dificuldades não nos devem desalentar. 
Pelo contrário, representam o desafio de contribuir para uma 
mudança significativa na prática didática da escola (GARCIA, 
2000, p. 3).

Observa-se que se torna mais fácil continuar ministrando aulas de 
maneira tradicional, na qual, professores ensinam e alunos aprendem. O 
aluno, como também o ser humano no geral, necessita de vivências que 
possibilitem o aprimoramento de sua criatividade e interpretatividade, 
ou seja, atividades que favoreçam a sensação de alegria (aspecto lúdico), 
para que possa retratar e canalizar o seu humor, seu temperamento, sua 
empatia, através da liberdade de movimento, livre expressão, poder de 
colocar-se no lugar do outro e desenvolvimento de outras dimensões 
contidas no inconsciente.
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Poderíamos dizer que uma competência permite mobilizar 
conhecimentos a fim de se enfrentar uma determinada situação. 
Destacamos aqui o termo mobilizar. A competência não é o uso 
estático de regrinhas aprendidas, mas uma capacidade de lançar 
mão dos mais variados recursos, de forma criativa e inovadora, no 
momento e do modo necessário. [...] A competência implica uma 
mobilização dos conhecimentos e esquemas que se possui para 
desenvolver respostas inéditas, criativas, eficazes para problemas 
novos (GARCIA, 2000, p. 3-4).

Através das atividades oferecidas, que oportuniza expressões 
e emoções diversas, pretende-se que os alunos se aprimorem quanto 
ao domínio de seu corpo e capacidade de ensino/aprendizagem, 
desenvolvendo suas possibilidades de movimentação, descobrindo novos 
espaços, novas formas, superação de suas limitações e condições para 
enfrentar novos desafios quanto aos aspectos motores, sociais, afetivos, 
intelectuais e cognitivos. Estes auxiliam na mobilização da busca de 
novos saberes e das experiências/marcas vivenciadas.

As competências e habilidades incluem o fazer diário em sala de 
aula, ou seja, o mesmo passa necessariamente pelas relações educação/
trabalho. O professor, por sua vez, conduz a mediação do ato de ensinar e 
aprender, ou seja, deixa de apenas transmitir os conhecimentos adquiridos 
ao longo de sua história. Com esta valorização, o educando consegue 
desenvolver-se melhor, tanto pessoal, intelectual e fisicamente. Ou seja, a 
ênfase primaria de qualquer modelo de competência não está nos déficits 
de SER, mas poderes do tornar-se (DOLL, 1997). Podemos observar que 
existe um vínculo do estado do “ser empático ou de empatia” no processo 
de Ensino e Aprendizagem, pois

O estado de empatia ou ser empático consiste em aperceber-se 
com precisão do quadro de referências interno de outra pessoa, 
juntamente com os componentes emocionais e os significados a ele 
pertencentes, como se fôssemos a outra pessoa, sem perder jamais 
a condição de “como se”. Portanto, significa sentir as mágoas e 
alegrias do outro como ele próprio as sente e perceber suas causas 
como ele próprio as percebe sem, contudo, perder a noção de que 
é “como se” estivéssemos magoados ou alegres, e assim por diante 
[...] (ROGERS, 1977, p. 72).

Compreende-se que o ato de saber colocar-se no lugar do outro 
traz mudanças na psique do aluno, o mesmo percebe que alguém entende 
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as suas dificuldades e, que este alguém, tentará mediar as mesmas e, 
consequentemente, melhorar o seu “rendimento” frente o processo 
de ensino e aprendizagem. Fazendo com que o aluno demonstre mais 
interesse e sinta-se capaz de realizar tudo, porém no seu tempo. É correto 
afirmar então que, Quando o aluno sente esta empatia pelo professor e 
a mesma é retribuída e o processo de ensino e aprendizagem transcorre 
de maneira significativa, podemos afirmar que este processo impulsiona 
uma melhora na qualidade de vida de todos que fazem parte desta (re) 
construção. 

4 As funções executivas, a avaliação e o desempenho na aprendizagem 
escolar

As funções executivas correspondem a um conjunto de habilidades, 
que de forma integrada, permitem ao indivíduo direcionar 
comportamentos a metas, avaliar a eficiência e a adequação desses 
comportamentos, abandonar estratégias ineficazes em prol de 
outras mais eficientes e, desse modo, resolver problemas imediatos, 
de médio e de longo prazos. Essas funções são requisitadas sempre 
que se formulam planos de ação e que uma sequência apropriada 
de respostas deve ser selecionada e esquematizada (MALLOY-
DINIZ, et al, 2008, p. 94).

De acordo com Barros e Hanzin (2013), as Funções Executivas 
(FE) são conceituadas como funções mentais superiores e complexas, 
relacionadas ao controle inibitório, ao planejamento, a atenção seletiva, a 
organização, a flexibilidade e a memória operacional, responsabilizando-
se pela capacidade de autogerenciamento e autorregulação. 

As habilidades das FE são desenvolvidas no Lobo Frontal, mais 
especificamente no Córtex pré-frontal (CPF), sendo a última porção do 
cérebro a amadurecer. Assim, Barros e Hanzin (2013) comparam as FE 
como um regente de uma orquestra. Enquanto elas estão sendo mediadas 
por alguém ou algum fator elas se interconectam em perfeita sintonia. 
No momento que algum fator interferir (lesão ou disfunção) as funções 
passam a reger com menos eficiência. 

Estudos evidenciam que crianças que apresentam FE pouco 
desenvolvidas também “apresentam dificuldades para prestar atenção à 
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aula, para completar trabalhos e para inibir comportamentos impulsivos” 
(SEABRA et. al., 2014, p. 172). Assim, para estes alunos que apresentam 
tais dificuldades, fica difícil atender as demandas escolares e, por diversas 
vezes, se o professor não souber mediar as mesmas, acabam reforçando 
e agravando a autopercepção negativa do aluno frente à escola e ao 
processo de ensino e aprendizagem. Consequentemente seu desempenho 
escolar, em várias áreas, pode apresentar comprometimento e, a avaliação 
quantitativa pode deixar de evidenciar sua verdadeira habilidade 
intelectual e cognitiva.

Luckesi (1999, p. 117), define a avaliação como:

[...] um constante olhar crítico sobre o que se está fazendo. Esse 
olhar possibilita que se decida sobre os modos de como melhorar 
a construção do projeto no qual estamos trabalhando. Aqui, a 
avaliação contribui para identificar impasses e encontrar caminhos 
para superá-los; ela subsidia o acréscimo de soluções alternativas, se 
necessárias, para um determinado percurso de ação etc. 

Se, de fato, a avaliação seguir esta perspectiva, visando um 
olhar mais crítico frente as dificuldades de aprendizagens, garantindo e 
assegurando a possibilidade de buscar “caminhos para superá-los”, então 
ela será subsidio para “avançar no processo de aprendizagem” (LUCKESI, 
1999). No entanto, também é de extrema importância, o profissional da 
educação saber fazer uso destas informações e colocá-las, efetivamente, 
em prática.  

Como, já relatado anteriormente, o professor é o mediador e a 
empatia, a importância de colocar-se no lugar do outro, neste caso do 
aluno, fará com que a aprendizagem, consequentemente o ato de avaliar 
a ação (avaliação) torne-se mais humana, respeitando as diferenças e as 
diferentes maneiras de aprender. Pois,

A aprendizagem é consequência de uma facilitação da passagem 
da informação ao longo das sinapses. Mecanismos bioquímicos 
entram em ação, fazendo com que os neurotransmissores sejam 
liberados em maior quantidade ou tenham uma ação eficiente na 
membrana pós-sináptica. Mesmo sem a formação de uma nova 
ligação, as já existentes passam a ser mais eficientes, ocorrendo o 
que podemos chamar de aprendizagem (COSENZA; GUERRA, 
2011, p. 38).
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Compreendendo que a cada nova aprendizagem ou reconstrução 
de uma aprendizagem, a criança necessita realizar novas sinapses, ou 
seja, ativar algum neurotransmissor, para fazer correlação com aquela 
informação. Percebemos o quão complexo e novo pode ser determinado 
conteúdo e/ou conhecimento. Isso porque, muitas vezes, a criança possui 
dificuldade em realizar as sinapses, pois, para ela, isso é algo desconhecido 
e sem significado. 

Evidencia-se assim, a importância de utilizar os diversos 
componentes das FE no decorrer das aulas. Diversos estudos apontam 
que as FE auxiliam no desempenho escolar. Os autores Alloway & 
Alloway (2010) e Bull & Scerif (2001), destacam a memória de trabalho 
como primordial para melhorar o desempenho escolar. “As diferenças 
individuais na capacidade de memória de trabalho têm consequências 
importantes para adquirir novos conhecimentos e habilidades” 
(ALLOWAY; ALLOWAY, 2010).

 De acordo com estes autores as “deficiências em memória 
de trabalho estão associadas a baixos resultados de aprendizagem e 
constituem um fator de alto risco para o insucesso escolar”. Entende-se 
então que a deficiência na habilidade de memória de trabalho remete 
a esquecimentos as instruções no decorrer das aulas, ou ainda, falhas 
no armazenamento, processamento e manutenção de informações 
(GATHERCOLE; ALLOWAY, 2008).  

Com isso, as pessoas (crianças, alunos, sujeitos imersos neste 
contexto) que possuem dificuldades na memória de trabalho apresentam 
maior dificuldade no processo de ensino e aprendizagem. Como salienta 
Siqueira e Gurgel-Giannetti (2011), a memória de trabalho é essencial 
para que a criança consiga consolidar habilidades como leitura, escrita e 
matemática.

Crianças que apresentam dificuldades relacionadas à aprendizagem 
devem ser encaminhadas a uma avaliação que contemple as FE entre outras 
habilidades. Frente a esta avaliação, o profissional competente poderá 
verificar o grau de desempenho do mesmo, possibilitando instrumentos 
que auxiliem este paciente para encontrar maneiras de minimizar tais 
dificuldades, ou ainda, desenvolver certas habilidades ou encontrar 
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estratégias/maneiras para estimular tais defasagens de aprendizagem, 
melhorando seu desempenho escolar e, consequentemente sua qualidade 
de vida.

Portanto, é perceptível que, o profissional da educação assume 
uma função essencial frente à educação, pois necessita buscar novos 
saberes, aperfeiçoando-se constantemente, além de ampliar seu olhar para 
diferentes aspectos que possam auxiliar a aprendizagem daquele sujeito 
singular que se defronta com inúmeras inseguranças e incertezas ao longo 
de sua caminhada.

Professores e neuropsicopedagogos são o alicerce das emoções 
cognitivas dos sujeitos com necessidades educacionais especiais. Logo, 
precisam ter empatia com aquela necessidade e o sujeito que se encontra 
por trás da mesma. Carregamos um árduo fardo em nossa bagagem 
educacional, o de fazer a diferença no ambiente institucional/clínico ou 
de permanecer estática a nova realidade educacional.

5 Metamorfoses perceptíveis no processo de ensino e aprendizagem, 
significando vivências através das funções executivas e da empatia 

Assim como na psicoterapia o cliente descobre que a empatia provê 
um clima de aprendizagem a respeito de si mesmo, o estudante 
também percebe em sala de aula que se encontra num clima 
propício à aprendizagem das matérias escolares quando diante de 
um professor que o compreende. (ROGERS, 1977, p. 83).

A aprendizagem singular de cada aluno nos mostra que a 
compreensão é complexa e congruente. No contexto educacional atual, 
os professores se defrontam com maneiras de aprendizagens distintas 
em sala de aula. Além de terem que possuir conhecimentos sobre a área 
educacional, fases de desenvolvimento da criança, as teorias filosóficas 
que norteiam a educação, o professor necessita, urgentemente, conhecer o 
funcionamento neuronal dos indivíduos, para poder tentar compreender 
possíveis comportamentos e dificuldades apresentadas pelos alunos 
diariamente.

Essa tarefa docente envolve a disposição para compreender os alunos 
em suas particularidades individuais e situacionais, acompanhando 
sua evolução no contexto em sala de aula. [...] a disposição do 
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professor para conhecer seus alunos como indivíduos deve estar 
impregnada de sensibilidade e de discernimento a fim de evitar as 
generalizações excessivas e de afogar a percepção que ele tem dos 
indivíduos num agregado indistinto e pouco fértil para a adaptação 
de suas ações. Essa predisposição para conhecer os alunos como 
indivíduos parece, aliás, muito pouco desenvolvida nos alunos-
professores [...]. A aquisição de sensibilidade relativa às diferenças 
entre os alunos constitui uma das principais características do 
trabalho docente.  Essa sensibilidade exige do professor um 
investimento contínuo e em longuíssimo prazo, assim como a 
disposição de estar constantemente revisando o repertório de 
saberes adquiridos por meio da experiência (TARDIF, 2003, p. 
267).

Saber colocar-se no lugar do aluno, em tese, é a primeira maneira 
de tentar compreender a dificuldade apresentada naquele momento. 
Muitos alunos se frustram quando deixam de realizar alguma atividade. 
Pior ainda fica, quando o professor critica o “erro” apresentado pelo 
aluno. O mesmo realiza conexões neuronais negativas, ou seja, registra 
incompetência, desvalorização do seu conhecimento, incapacidade de 
realizar tais atividades.

Conforme pesquisas realizadas por Rogers (2001) a empatia, não 
é apenas a resposta refletida ao comportamento do outro, mas sim, a 
habilidade, aprendida/desenvolvida, que envolve vínculo cognitivo e 
afetivo entre as pessoas, possibilitando a sensibilização com a vida privada 
dos outros.

No entanto, se o professor assumir o papel de compreender esta 
dificuldade e tiver empatia pela mesma, irá lidar, de maneira diferente, 
nestas situações. Ao invés de criticar, o mesmo deve instigar o aluno 
a perceber o seu equivoco e auxiliar na correção e/ou realização de 
determinada atividade. Para Rogers (2001), a expressão mais consistente 
de empatia consiste em aceitar, ao invés de julgar, isto é, perceber o 
mundo interior de outra pessoa sem uma opinião avaliativa formada a 
seu respeito.

Respeitando as singularidades do aluno, é perceptível observar 
as metamorfoses ocorridas no processo de ensino e aprendizagem, pois 
o indivíduo acreditando na sua potencialidade e/ou capacidade de 
aprender, irá esforçar-se mais para desenvolver as atividades propostas 
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pelo professor e/ou pelo profissional clínico. Ao propor atividades que 
desenvolvam as funções executivas, os mesmos terão mais êxito (aluno e 
professor).

6 Considerações finais 

 Conclui-se, portanto, a importância de buscarmos constantemente 
maneiras que facilitem o ensino e aprendizagem do aluno, compreendendo 
o funcionamento neuronal dos indivíduos, buscando integrar a empatia e 
as funções executivas neste processo, percebendo que a emoção interfere 
no processo de transformação da informação para o conhecimento, que 
é necessária motivação para aprender, tanto para professores e alunos, 
que a atenção é fundamental no aprendizado, e, finalmente, o cérebro se 
modifica em contato com o meio por toda a vida. 
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SOBRE O SENTIDO DA VIDA: APRENDENDO 
SOBRE SI E SOBRE LÍNGUA INGLESA NO 

CURSO DE LETRAS

Fernando Silvério de Lima1

Daí, este diário. A fim de destacar na minha imaginação a figura 
da amiga por quem esperei tanto tempo, não vou anotar aqui 

uma série de fatos corriqueiros, como faz a maioria. Quero que 
este diário seja minha amiga e vou chamar esta amiga de Kitty. 

Mas se eu começasse a escrever a Kitty, assim sem mais nem 
menos, ninguém entenderia nada. Por isso, mesmo contra minha 

vontade, vou começar fazendo um breve resumo do que foi 
minha vida até agora. (O diário de Anne Frank, Sábado, 20 de 

Junho de 1942).

1 “Um breve resumo do que foi minha vida até agora”: inspirações 
iniciais

A tradição de compartilhar histórias de vida faz parte da prática 
cultural humana, seja pela oralidade ou pela escrita. Assim 

como Anne Frank, cujo diário se tornou um marco da literatura mundial, 
em diferentes momentos da vida as pessoas devem ter começado a resumir 
diferentes eventos, mas nem todos mantém a tradição diarista de registrar 
o cotidiano oferecendo seu ponto de vista a cada novo acontecimento. 
Do ponto de vista da escrita, falar sobre si pode ser um importante 
incentivo para desenvolver formas de interação a partir de diferentes 

1 Professor Adjunto de Língua Inglesa e Linguística Aplicada no Departamento de Letras 
(DELET) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Instituto de Ciências 
Humanas e Sociais (ICHS). Mestre em Letras pela Universidade Federal de Viçosa 
(UFV) e Doutor em Estudos Linguísticos pela Universidade Estadual Paulista (UNESP/
IBILCE), com estágio doutoral em estudos histórico-culturais pela Universidade da 
Califórnia em San Diego (UCSD). E-mail: limafsl@hotmail.com
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sentidos construídos pelos significados, nas escolhas lexicais e discursivas 
das pessoas.

No processo de aprendizagem de uma nova língua, a modalidade 
escrita pode ser um grande desafio aos novos alunos, uma vez que a 
falta de vocabulário ou de estruturas linguísticas elementares pode ser 
desestimulante. Uma das alternativas encontradas pelos professores é 
a adoção de temas de interesse aos alunos, como forma de incentivo à 
liberdade de expressar ideias e de tornar o processo mais prazeroso. Em 
um curso de Letras Inglês, por exemplo, que forma futuros professores 
dessa mesma língua, o desenvolvimento das diferentes habilidades 
integradas (ler, escrever, falar e ouvir) torna-se um dos objetivos centrais 
desde os níveis mais elementares das disciplinas acadêmicas. Como 
professor de língua e formador de futuros professores, tanto em meus 
estudos (LIMA, 2017a, 2017b, 2018, 2019a, 2019b) quanto em minha 
didática, tenho como desafio formar novos professores que possam 
desenvolver suas próprias práticas pedagógicas que contribuam para que 
outras gerações aprendam essa mesma língua internacional. Dessa forma, 
em uma disciplina de escrita em língua inglesa, a partir da leitura de um 
capítulo da obra de Anne Frank, propus que os alunos elaborassem um 
relato biográfico como forma de desenvolver a escrita na nova língua. 
O presente capítulo, assim como fiz em trabalhos anteriores (LIMA, 
2019b), traz a perspectiva de alguns participantes desse curso.

A partir dessas motivações iniciais, o estudo voltado para o 
processo de aprendizagem de inglês em um curso de Letras com alunos 
ingressantes está baseado em duas indagações essenciais:

a) Qual o sentido criado pelo sujeito ao longo da disciplina de 
escrita em inglês com foco no gênero textual biografia? 

b) Quais os aspectos dessa atividade que possibilitam reconstituir 
uma compreensão ou representação desse sentido?

Para responder essas questões, o presente capítulo iniciará a 
próxima sessão discutindo o conceito de sentido a partir da tradição 
histórico-cultural, retomando os estudos de Vygotsky (1934/2001, 
1987, 1934/2012) e os desdobramentos dos estudiosos da atividade 
como Leontiev (1983/1995, 1978, 2010), para estabelecer o diálogo 
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com estudos contemporâneos da teoria histórico-cultural em diferentes 
áreas como Psicologia, Educação e Linguística Aplicada (CHAIKLIN, 
2012; DANIELS, 2012; GONZÁLEZ-REY, 2007, 2012, 2015; GÓES; 
CRUZ, 2006; HEDEGAARD, 2002; HEDEGAARD; EDWARDS; 
FLEER, 2012; LIMA, 2012, 2017a, 2017b, 2018, 2019a, 2019b).  Em 
seguida, será discutido um perfil do curso de escrita em inglês em que 
biografia que se tornou foco das aulas. Sob a forma narrativa, a sessão 
posterior terá como propósito reconstituir as experiências de uma das 
alunas durante o processo de produzir sua biografia observando o sentido 
construído por ela. Por fim, um panorama geral será apresentado para 
que próximas pesquisas possam considerar a importância de estudo do 
sentido histórico-cultural nas diferentes práticas com as quais as pessoas 
estão engajadas.

2 Sobre a noção de sentido na perspectiva histórico-cultural 

O conceito de sentido não é categoria exclusiva dos estudos 
linguísticos gerais ou da Linguística Aplicada (centrada no uso da 
linguagem e na interação humana), mas figura tradicionalmente também 
em campos como a Psicologia. Na tradição soviética, a categoria do 
sentido emerge na psicologia histórico-cultural nas últimas obras de 
L.S Vygotsky, algo que o leitor contemporâneo pode ter acesso no livro 
Pensamento e Linguagem2 (1987, 1934/2001, 1934/2012). Nesta etapa, 
o psicólogo soviético se dedicou ao estudo da relação entre cognição e 
afetividade bem como a formação da consciência. A respeito deste último 
tópico, tomou a palavra (forma de significação) como unidade de estudo, 
não como mera representação da atividade mental, mas como forma de 
ação no mundo. O estudo do pensamento verbal, e mais especificamente 
as reações dialéticas entre pensamento e linguagem levaram Vygotsky a 
considerar duas categorias importantes: o sentido e o significado.

Vygotsky (1934/2012, p.259) parte dos trabalhos de F. Paulhán 
para definir o sentido (do termo russo smysl) como “a soma dos eventos 

2 Apesar de utilizar o nome mais conhecido da obra, como poderá ser observado nas 
referências, utilizo as traduções revisadas mais recentes do russo para o inglês e do russo 
para o português.
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psicológicos” na consciência humana pela palavra. E tendo em vista que 
a palavra não se restringe à atividade cognitiva individual do sujeito 
ela faz parte do processo de interação entre pessoas no mundo social. 
Vygotsky (1987) definiu o sentido a partir da ideia de fluidez, uma vez 
que envolve a consciência do sujeito, mas ao mesmo tempo sugeriu que 
ele também se caracteriza por algumas zonas de estabilidade, sendo uma 
delas o significado. O significado (do russo znachenie) ao ser definido 
como estável não significa que ele seja fixo ou imutável, uma vez que 
ele se constitui da interação humana que convenciona esses significados 
entre si (cada língua com suas próprias palavras) e disponibiliza a cada 
novo integrante da comunidade que os assimila na interação com as 
outras pessoas sob a forma de conceitos3. Apesar dessa sinalização inicial 
entre a relação sentido/significado para o estudo do pensamento verbal, 
um novo avanço nessa direção, com a morte de Vygotsky em 1934, veio 
somente décadas mais tarde com A.N Leontiev. Ainda que isso não tenha 
sido uma continuação direta, por conta das diferenças entre as unidades 
de análise, representa um avanço dentro da tradição histórico-cultural.

O conceito de sentido voltou a figurar nos trabalhos de Leontiev 
(1978, 1983/1995, 2010) na tradição soviética conhecida como teoria da 
atividade. Neste cenário, Leontiev (2010) toma a atividade como unidade 
de análise psicológica, ou seja, a relação mediada do sujeito com a vida. 
Em suas palavras, esse autor explica que “por atividade, designamos os 
processos psicologicamente caracterizados por aquilo a que o processo, 
como um todo, se dirige (seu objeto), coincidindo sempre com o 
objetivo que estimula o sujeito a executar esta atividade, isto é, o motivo” 
(LEONTIEV, 2010, p. 68). Esses processos psicológicos descritos como 
atividade são aqueles em que a ação humana não se caracteriza como algo 
despropositado, pois como bem lembra Chaiklin (2012, p.211), “a ação 
humana é às vezes misteriosa ou incompreensível, mas raramente aleatória 
ou sem sentido”. Dessa forma, a atividade enquanto um processo envolve 
as categorias de objeto, muitas vezes entendido como o fim ou resultado 
que é buscado ao longo desse processo. Quanto ao motivo, este merece 

3 Para revisões teóricas deste assunto vide Góes; Cruz (2006) e Lima (2017, 2018, 
2019a). O estudo original da formação de conceitos está presente em Vygotsky (1987, 
1934/2001, 1934/2012).
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um maior detalhamento.
Na teoria da atividade, Leontiev (1978, 1983/1995, 2010) 

considerou além do resultado que o sujeito busca, uma esfera motivacional 
da consciência4, ou seja, uma força que energiza o agir humano e que 
chamou de motivo. Nos estudos contemporâneos da teoria histórico-
cultural (CHAIKLIN, 2012; DANIELS, 2012; GONZÁLEZ-REY, 
2012, 2015; HEDEGAARD, 2002; HEDEGAARD; EDWARDS; 
FLEER, 2012), o conceito tem sido expandido especialmente para 
compreensão dessa categoria como algo plural, como motivos que se 
compreendem enquanto um sistema de relações. Nessa perspectiva, 
Chaiklin (2012, p.220) explica que ao considerar essa visão atual, “então 
a análise deve focar nesse sistema e não apenas no motivo em si, o que 
implica a necessidade de análises das práticas, produção em relação a essas 
práticas, e o sentido pessoal dessas práticas”. Dessa forma, os motivos não 
podem ser estudados como algo separado dos demais componentes da 
atividade como o objeto, o sentido, dentre outros.

Tratar essas categorias uma a uma como feito até aqui pode parecer 
contraditório ao que foi afirmado anteriormente, de que elas devem ser 
consideradas a partir das relações entre elas, portanto é necessário retomá-
las na perspectiva do estudo do sentido. Com a compreensão do sentido 
enquanto os eventos psicológicos elaborados pela atividade mental do 
sujeito em relação ao mundo social e suas interações, para compreendê-lo 
é necessário atentar para a relação entre o objeto e os motivos da atividade, 
ou seja, o resultado que o sujeito busca e as forças que o motivam a se 
engajar nesse processo.

Para o estudo que será apresentado a seguir, o sentido será 
considerado no contexto de um curso de escrita em língua inglesa 
composto por alunos iniciantes de Letras que serão futuros professores 
de inglês. Dessa forma, para compreender o sentido construído por uma 
das participantes da pesquisa ao longo do curso, a análise considerará 
os motivos que energizam a atividade bem como seu engajamento e 
propósitos que vão sendo sinalizados em seus relatos. A próxima seção 

4 Motivos devem ser pensados, em seu caráter energizante, enquanto um aspecto de 
duração de longo prazo, ou seja, algo necessário ao longo de todo o processo e não como 
uma força momentânea.
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detalhará essas questões. 

3 sobre uma oficina de escrita em língua inglesa 

Este estudo foi realizado em uma turma de ingressantes do curso 
de Letras Inglês de uma universidade pública localizada no sul do Brasil. 
Composta por aproximadamente quarenta alunos, todos matriculados 
regularmente em uma disciplina que aqui será chamada de Escrita em 
Língua Inglesa 1 (ELI1), o referido curso estava orientado bimestralmente 
por algum gênero textual específico para turmas iniciantes. Ao longo do 
terceiro bimestre, em aproximadamente oito ou nove semanas, os alunos 
foram introduzidos ao gênero biografia.

O trabalho foi iniciado com a leitura e discussão de um excerto de 
O diário de Anne Frank, datado de 08 de Julho de 1942, momento crucial 
em que a família Frank decide preparar a fuga rumo ao anexo secreto. 
Os universitários comentaram sobre seus livros favoritos, as biografias 
que já tinham lido e se em momentos anteriores já haviam escrito sobre 
a própria vida. Após estabelecer junto ao grupo que o gênero textual era 
familiar, os alunos construíram junto ao professor quais os elementos que 
eles consideravam essenciais em uma biografia. Dentre os comentários, os 
alunos listaram aspectos como o relato em primeira pessoa, a linguagem 
diarista subjetiva e a importância da descrição de detalhes com referências 
ao momento histórico.

Uma vez que os alunos criaram esse protótipo inicial em grupo, 
o professor distribuiu em versão escrita um guia do gênero textual que 
apresentava, além de informações pontuais sobre o processo avaliativo 
(prazos, notas, dentre outros), temas que poderiam ser abordados 
e sugestões de leitura. O acordo estabelecido como parte do curso de 
escrita era que os alunos prezassem pela (I) liberdade de relatar eventos 
pessoais conforme se sentissem confortáveis e pela (II) escrita como 
processo orgânico de aquisição de vocabulário. Dessa forma, como 
parte do contrato estabelecido entre o professor e seus alunos, o grupo 
concordou em não utilizar tradutores online, apenas dicionários para 
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consulta vocabular. 
A biografia tinha, a cada duas semanas, um tema como foco: 

infância, adolescência, chegada ao curso de Letras e experiências atuais/
futuras. Em todas essas semanas, além dos eventos pessoais, os alunos 
tinham como incentivo uma questão que buscavam compreender como 
cada um se relacionava com a língua inglesa em determinada etapa da 
vida. Dessa forma, ao final, a biografia incluiria também como as histórias 
pessoais levaram estes alunos a cursar Letras Inglês. Os alunos iniciavam 
as produções em sala, finalizavam em casa e enviavam por e-mail ao 
professor que devolvia os textos com comentários para reescrita. Na 
aula posterior davam continuidade aos relatos e tiravam dúvidas com o 
professor. Ao fim do bimestre, algumas biografias foram compartilhadas 
em sala e os alunos puderam se conhecer um pouco mais por meio da 
nova língua.

Por questões de escopo, ao invés de apresentar recortes de diferentes 
alunos participantes do projeto, o estudo apresentará a retrospectiva 
narrativa de uma das participantes que será chamada de Daianne. Aos 
27 anos, ela ingressou no curso de Letras Inglês com uma graduação em 
História e pelo interesse de aprender um novo idioma. Entendemos a 
narrativa como forma de organização da experiência e da interpretação 
que o sujeito faz daquilo que vive, uma vez que ela “também dá forma para 
aquilo que nós imaginamos, ao nosso senso do que é possível (BRUNER, 
2010, p.45)”. Dessa forma, a narrativa abre espaço para as ideias que a 
participante desenvolve ao longo do processo de participar da disciplina. 
Com este pressuposto mente, a seguir a narrativa será analisada.

4 Motivos e sentidos de escrever a própria biografia

Ao início da atividade escrita, conforme reportando anteriormente, 
os alunos foram apresentados à proposta de escrever a própria biografia 
a partir da leitura de uma das entradas do diário de Anne Frank, mais 
especificamente o momento em que a família da jovem se prepara para 
fugir de casa e se esconder do regime nazista no anexo secreto. Daianne 
revelou em seus registros fora da aula que já conhecia a obra desde sua 
adolescência e em suas primeiras impressões, explica como foi ter este 
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livro presente em suas aulas de escrita em língua inglesa.
Vinheta #01

Achei maravilhoso. Para mim não teria escolha melhor. O fato de ser uma história 
verídica me agrada muito e por ser parte da história melhor ainda. Quando eu fui 
começar escrever minha autobiografia, eu não fazia ideia do que escrever, talvez 
pelo fato de nunca ter parado e questionado sobre: Como foi minha infância? O 
que eu fazia na minha adolescência? Quais foram minhas escolhas? Para mim 
o valor de escrever minha própria história está no fato de fazer um feedback da 
minha vida e passar para um “papel”, fazendo com que aquilo não fique somente 
na memória. 

O diário de Anne Frank se revelou como importante início da 
atividade dado seu reconhecido valor cultural como registro biográfico, 
não apenas de um indivíduo, mas de um período histórico marcado por 
diferentes eventos. Ao ler o capítulo da fuga e discutir o valor da escrita 
diarista, Daianne revelou indícios de uma das primeiras forças geradoras 
para começar a escrever: a oportunidade de registrar memórias. Todavia, 
agora ela trazia para si esse desafio, conforme os questionamentos que 
foram surgindo e que ela lista no excerto. Sua própria reflexão é oferecida 
em seguida, quando sugere ter se dado conta de que a atividade, 
ainda que parte avaliativa formal do curso de Letras Inglês, seria uma 
oportunidade de praticar esse registro de memórias que ela guardava em 
suas experiências. Outro aspecto importante é a descrição que Daianne 
faz sobre o ato de embarcar no processo de produzir sua biografia ao 
longo das semanas acadêmicas daquele curso, conforme ilustrado na 
vinheta a seguir.

Vinheta #02

Sinceramente, durante a escrita tentei escrever fatos e histórias de forma superficial 
(não queria me expor, risos), porém o teacher queria saber mais (risos). Para mim 
é complicado se autoavaliar, exemplo disso foi quando escrevi “eu não participava 
de quase nada na escola e adorava ficar no meu canto”, daí o professor pergunta: 
“Por quê?”. Juro que não encontrei explicação, minha saída foi perguntar para 
quem me conhecia naquela época e pedir adjetivos que me descrevessem. Contudo, 
percebi que essa experiência de escrever sobre mim fez com que percebesse que não 
sou uma pessoa normal (risos).

O relato retrata que o início da atividade escrita se deu de forma 
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superficial, pois os relatos eram breves e a aluna aparentemente não estava 
confortável em compartilhar suas experiências pessoais. O cenário muda 
após a entrega da primeira etapa, uma vez que o professor da disciplina 
realizou comentários e fez questionamentos ao texto de Daianne para 
que ela oferecesse mais detalhes e não deixasse sua escrita sem os detalhes 
característicos do gênero biográfico. É a partir dessa devolução da primeira 
versão que a aluna comenta que seu teacher, queria saber mais, ou seja, 
desde o primeiro momento a proposta escrita envolveu um engajamento 
entre a aluna e seu leitor (o professor da disciplina). A partir desse cenário, 
é possível perceber mudanças na escrita biográfica de Daianne, como no 
caso em que a aluna cita buscar opiniões de outras pessoas para ajudar a 
pensar em como falar mais de si. Durante esse processo, ela sinaliza ainda 
outra percepção gerada pela atividade escrita: o exercício trabalhoso de 
falar sobre si. Ela retoma essa questão posteriormente, mas antes disso 
prefere se ater ao processo de como foi ter que usar a nova língua como 
parte essencial da atividade.

Vinheta #03

[Foi] diferente, pois eu me lembro de coisas específicas da minha infância e 
adolescência que ao passar para língua inglesa trouxe pra mim questionamentos 
se aquilo que estava escrevendo em inglês existe mesmo na língua inglesa, porque 
eram coisas da nacionalidade brasileira. [Minhas maiores dificuldades foram] 
organizar o pensamento em uma ordem cronológica para contar, encontrar 
palavras da língua inglesa que expressassem aquilo que eu queria e escrever o texto 
com uma gramática correta.

O excerto retrata a construção de vocabulário ao tentar produzir 
a narrativa e a transição de construir sentidos em uma nova língua. O 
desafio da vez era articular não apenas o emaranhado de experiências, 
mas encontrar uma forma de traduzi-los em sequências enunciativas no 
novo idioma. O termo gramática correta retoma o fato de que, naquele 
momento, os alunos do primeiro semestre de Letras Inglês, além da 
disciplina específica de escrita, tinham outra de gramática que lhes deu 
o apoio para conhecer as estruturas básicas (até aquele momento) tanto 
do presente quanto do passado simples. A diferença era que a disciplina 
de escrita, centrada em gêneros textuais diversos, exigia atividades em 
que a gramática estava presente do processo, mas não era o único aspecto 
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essencial. A escrita, nessa perspectiva, foi se tornando algo bastante 
próximo da experiência cotidiana de escrever com propósitos e não 
apenas para ser avaliado. Neste momento, Daianne volta a falar sobre as 
dificuldades de falar sobre si mesma e como se sentia.

Vinheta #04

À vontade... 100% não, posso dizer que não sou a pessoa mais aberta do mundo. 
Mas eu penso que isso vem da criação da pessoa e sua vivência, eu escrevi sobre 
minha vida e escolhas de maneira modesta (se fosse contar os detalhes mais 
sórdidos, o mundo não seria o mesmo, [risos]), porém a sensação que se dá é que 
algo interno está sendo exposto. No entanto, quando estava na última parte da 
minha autobiografia eu estava mais “relax” com a escrita. 

Em seus relatos, Daiane explica que um dos traços marcantes de 
sua personalidade é ser uma pessoa reservada, algo que contrasta com 
uma atividade em que, além de ser em outra língua que a aluna está 
aprendendo, requer uma exposição de eventos pessoais nem sempre 
previstos. Mesmo assim, os relatos sugerem que a aluna encontrou as 
forças necessárias para se dedicar ao texto biográfico. Mesmo sendo sobre 
si mesma, a escrita enquanto um processo marcado por etapas (incluindo 
aqui a reescrita) faz com que o desconforto inicial dê espaço à vontade 
de querer escrever mais e perceber que a escrita pode ser mais prazerosa. 
Sobre as motivações para escrever, ela explica.

Vinheta #05

Eu acho que a motivação veio pelo fato de escrever coisas da infância e adolescência 
que não faço mais, pois é legal relembrar de desenhos animados que marcaram 
nossa infância, brincadeiras, músicas e loucuras na adolescência.

Uma das principais forças energizantes resgata o início da atividade, 
quando o diário de Anne Frank foi introduzido com foco nas experiências 
pessoais e um olhar subjetivo sobre eventos da vida cotidiana. O ato de 
escrever a própria biografia em uma nova língua articula não apenas a 
aprendizagem do inglês, mas o processo de pensar em memórias afetivas 
que se organizam e aparecem no texto escrito dela. Além disso, por ser 
um processo baseado no engajamento, ela pondera ainda sobre o retorno 
das produções escritas e os comentários do professor nas diferentes etapas.
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Vinheta #06

Nos comentários de gramática [achei] super normal, eu sei que não sou boa nisso. 
Já nos comentários para mais informação textual, eu tive que me esforçar, pois 
escrever de primeira vez um texto (parágrafo) foi fácil, o difícil era reescrever na 
segunda vez com mais informação. Eu senti que o professor leu sim, [pois] eu tive 
que acrescentar mais coisas e corrigir erros.

Ainda que a aluna tenha escolhido separar os comentários 
recebidos em seu texto como de gramática e de informação textual, é 
importante considerar que a devolução das etapas escritas não consistia 
apenas em apontamentos gramaticais, mas também de uso de vocabulário 
e construção de sentido a partir da proposta do gênero textual. A etapa 
da reescrita para ela pareceu mais desafiadora pelo fato de considerar 
os apontamentos e trabalhar em seu texto, mas dentre outros fatores, 
reconhece o engajamento do professor que atentava para as mudanças 
entre uma versão e outra do mesmo texto. Em suma, o produto final da 
biografia que ela elaborou seguiu o seguinte roteiro.

Vinheta #07

Bom, acho que mentalmente dividi minha história de vida em três partes: infância, 
adolescência e vida adulta. Com base nisso, estabeleci fatos marcantes em cada um, 
a partir desse ponto fui escrevendo memórias marcantes, gostos e escolhas da minha 
vida. Não é que me esqueci de escrever coisas, mas eu preferi focar em minha 
pessoa durante a escrita, e não nos meus pais, coisas do tipo primeiro namorado 
ou amizades. 

Ao final da vinheta ela explica que optou por focar em seu 
protagonismo e por isso deixou outras pessoas de fora, ainda que 
estivessem presentes em diferentes momentos de sua vida. A biografia 
final se ateve às orientações iniciais da atividade, conforme apresentado 
na sessão anterior, pois ela explorou as principais etapas vivenciadas, 
mas teve liberdade para narrar os eventos que apresentou. Para finalizar 
sua reflexão sobre a atividade escrita, dois questionamentos feitos pelo 
professor podem ser apresentados e, ainda que as respostas da aluna 
tenham sido breves, elas ilustram as experiências do processo.
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Vinheta #08

Pergunta: O que você acredita ter aprendido ao longo desse processo e dessa 
experiência?
Mais vocabulário de inglês, organizar meus pensamentos e memórias, gramática 
da língua inglesa e escrever sobre minha vida.

Pergunta: Em sua sala de aula, como futura professora de inglês, você consideraria 
fazer este tipo de trabalho com seus alunos? Por quê?
Sim, talvez pelo fato de querer entender o aluno como indivíduo, o que faz dele a 
pessoa que ele é, ou tomar conhecimento de quem é ele fora da sala de aula.

Na primeira questão, ela sintetiza as principais contribuições da 
atividade do ponto de vista linguístico e dos sentidos que construiu da 
própria experiência para concretizá-las em uma narrativa. Em seguida, 
Daianne explica que no aspecto formativo docente, ela cogitaria realizar 
esse tipo de atividade em suas turmas, umas vez que ela possibilita conhecer 
mais os alunos além das informações que os professores conseguem ter 
acesso a partir das interações em sala de aula. Ao retomar sua biografia, ela 
faz uma avaliação final da experiência que é apresentada na vinheta a seguir.

Vinheta #09

Sobre a autobiografia? Eu acho que ao escrevê-la, eu consegui transmitir o que 
queria, talvez se fosse na língua portuguesa teria escrito mais (digo com mais 
detalhes), mas como foi em inglês evitei dependência de tradutor e procurar 
palavras que não sabia.  [...] [Achei que minha versão final ficou] ótima, tive que 
fazer umas conexões entre um parágrafo ou outro, mas quando terminei eu achei 
que o que eu escrevi transmitiu o que eu sou.

Mesmo tendo reconhecido que sua língua materna lhe daria mais 
segurança para escrever muito mais em sua biografia, a aluna se reconhece 
satisfeita pelo texto elaborado ao longo daquelas semanas. Outro fator a 
ser reconhecido é seu esforço de evitar o uso de tradutores simultâneos 
para adquirir o novo vocabulário enquanto produzia o texto. Ao fim, ela 
declara satisfação com o texto final sentindo que por meio dele conseguiu 
expressar traços de sua personalidade, da pessoa que ela foi e se tornou.
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5 Qual o sentido disso tudo? comentários finais

Conforme apresentado nos relatos anteriores de Daianne, a 
categoria de sentido pode ser considerada para compreender o processo 
experiencial da aluna ao participar da disciplina de escrita em inglês. 
Retomando Vygotsky (1934/2012) para considerar o sentido enquanto 
construções do indivíduo e os significados enquanto construções sociais 
convencionadas culturalmente é possível observar que a introdução da 
atividade a partir do diário de Anne Frank potencializou a proposta 
didática tendo em vista o valor cultural e histórico desse livro, ou seja, 
um significado social de um registro biográfico autêntico e de reconhecido 
valor histórico.

Tendo o diário o seu significado como registro de memória, os 
alunos foram introduzidos ao processo de elaborar a própria biografia. 
Para compreender o sentido da atividade, retomando Leontiev (1978), 
é necessário observar ainda a relação entre o motivo da atividade e seu 
objeto. Pelos relatos anteriores, pode-se compreender que o objeto se 
caracterizou pela biografia em língua inglesa, mas para atingir esse fim, 
seria necessário avançar por diferentes etapas do processo de escrita 
e reescrita. Sobre este aspecto, vale ressaltar, conforme explicado por 
Chaiklin (2012), que as ações têm um componente objetivo, ou seja, 
com foco específico. Dessa forma, um dos aspectos necessários era o 
engajamento para produzir a própria biografia como parte da trajetória 
de aprender inglês no curso de Letras.

A partir do objeto, foi necessário atentar que o motivo da atividade 
não é exclusivamente singular, pelo contrário, as forças energizantes da ação 
humana podem ser variadas e, novamente ecoando Chaiklin (2012), não 
podem ser entendidas como aspectos isolados do indivíduo, mas em relação 
ao sistema da atividade e à vida social. Ao longo da disciplina de escrita em 
língua inglesa, foi possível encontrar indícios nos relatos de Daianne acerca 
dos motivos de sua atividade. Se em um primeiro momento a introdução 
do diário de Anne Frank estabeleceu uma relação afetiva agradável sobre a 
importância de registrar as próprias memórias, posteriormente a aluna se 
orienta pelo desafio de compartilhar sua experiência pessoal percebendo a 
interlocução durante o processo de correção. Ao sentir que seu professor 
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lia seus relatos, fazia perguntas e oferecia sugestões de reescrita, ela se sentia 
mais confortável para contar outros eventos em sua biografia. O processo 
incentivava a aluna para cada nova etapa de reescrita, mostrando que sua 
atividade era composta por diferentes motivos e que sua ação individual 
fazia parte de um processo social interativo em que escrever era uma forma 
de interagir ao conhecer mais sobre si.

Dessa forma, a atividade se organiza em seu potencial de 
engajamento com o sentido inicial de que aquilo tinha um propósito 
claro. Escrever a própria biografia em um curso inicial de escrita em inglês 
propiciou um processo engajado (aluno orientado pelo objeto) dialógico 
(interação entre quem escreve e quem corrige), e processual (ações e 
diferentes etapas eram necessárias). Assim, o que se observa é o sentido de 
que a atividade se estabeleceu como uma jornada de autoconhecimento e 
da própria capacidade de escrever a própria história em uma nova língua 
que está sendo aprendida.

A partir dessas considerações, duas implicações podem ser 
consideradas. O estudo das propostas pedagógicas em sala de aula, neste 
caso da escrita em inglês, ressaltou a necessidade de considerar práticas 
engajadas de ensino, ou seja, que conseguem envolver a participação ativa 
do aluno. A este respeito, vale considerar ainda estudar a importância 
das ações dos alunos como aspectos menos aleatórios e com maior foco. 
Outra questão a ser levada em conta é o papel do estudo do sentido 
histórico-cultural construído sobre a atividade, uma vez que a partir do 
estudo de tal categoria é possível compreender o entendimento que o 
sujeito constrói entre sua atividade mental (pensamento) e suas ações 
concretas, neste caso para aprender uma nova língua.
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1 Introdução 

As novas tecnologias digitais de informação e comunicação 
(TDIC), sobretudo a televisão e o computador, 

movimentaram a educação e provocaram novas mediações entre a 
abordagem do professor, a compreensão do aluno e o conteúdo veiculado 
(KENSKI, 2012).

Sob essa perspectiva da nova era digital, os jogos eletrônicos têm 
ganhado espaço na vida dos jovens e, algumas vezes, ocupado o tempo 
do estudo escolar, por isso utiliza-lo a favor do estudo é um salto para 
o desenvolvimento e reinvenção da forma de aprender, já que usados 
corretamente trará grandes benefícios para educação.
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Não olhar para o mundo da nova era digital é fechar os olhos 
para a realidade, que tornará o aprender algo chato e desconhecido, já 
que não estará incluso no seu mundo como uma coisa boa, mas sim 
algo ultrapassado. Sendo que segundo Alves (2005, p. 230) “[...] a 
compreensão dos jogos como espaço de aprendizagem que devem ser 
explorados principalmente nos ambientes escolares, já que possibilitam 
a construção de conceitos vinculados aos aspectos sociais, cognitivos, 
afetivos e culturais.”

Por isso a necessidade da escola ser um lugar agradável, interessante 
e instigante, em que todos falem a mesma língua, deixar os interesses 
dos alunos adentrar os portões da escola e se aliar a aprendizagem dos 
conteúdos atualizando assim a forma de aprender, sendo que em qualquer 
idade o brincar torna o aprender divertido e muito já se sabe que o lúdico 
traz a melhor compreensão do conteúdo, sendo que através dos jogos 
eletrônicos pode haver a visualização prática do que está se aprendendo 
em sala. E os professores alcançaram a tão sonhada sala dedicada que está 
sendo rara, e isso se dá pela desmotivação dos alunos e consequentemente 
dos professores.

Por esse entendimento, é notório que o professor saiba que para a 
ocorrência de uma comunicação eficaz e produtiva deve ser empregada a 
mesma linguagem do interlocutor e respeitada a sua cultura. Linguagem 
e cultura nas quais se baseiam os métodos e técnicas educacionais hoje 
empregados. O resultado da falta de boa comunicação em sala de aula são 
alunos indiferentes, desatentos e desmotivados (TORI, 2010, p. 185).

Nesse contexto, já é apontado por vários autores que existe o 
grande obstáculo para realização de uma educação correspondente a 
nova era digital, e isso se dá pela falta de infraestrutura apropriada para 
aplicação dos jogos eletrônicos pelo professor em sala de aula, entre 
outros problemas.

2 Gamificar não é jogar: compreendendo a gamificação

“O termo gamification (gamificação) surgiu por volta de 2002 
e é atribuído a Nick Pelling, programador de computadores nascido na 
Inglaterra, na década de 1960” (CORRÊA, 2019, p. 1022). Compreende-
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se a gamificação, de acordo com Deterding et al.,  (2011), Vianna et. al 
(2013) e Fadel et al., (2014) conforme citado por Silva et. al. (2019, p. 
1117) como um fenômeno emergente que surge da popularidade dos 
jogos digitais e de sua capacidade de motivar ações, resolver problemas, 
potencializar aprendizagens em diversas áreas do conhecimento. Duarte 
(2019, p. 1041, tradução nossa) define que a gamificação “consiste na 
aplicação de elementos e técnicas de design de games a experiências 
e contextos não caracterizados como games”, também tecem sua 
consideração quando conceituam: “é a aplicação de princípios de jogo 
em contextos ‘não relacionados a jogos’, entendendo que ‘jogos’ não 
são apenas aqueles desenvolvidos em plataformas digitais, mas também 
aqueles apresentados em contextos analógicos’3. Kapp (2012) define que 
a gamificação “é a utilização de mecânica, estética e pensamento baseados 
em games para engajar pessoas, motivar a ação, promover a aprendizagem 
e resolver problemas”.  Corrêa (2019) corrobora com Kapp (2012) e 
acrescenta:

Gamificação é o uso de estratégias de games – com seus aspectos, 
mecanismos e dinâmicas – que visam ao engajamento das pessoas 
para alcançar objetivos, superar metas, resolver problemas, vencer 
desafios, melhorar a aprendizagem, motivar, dar feedback imediato 
(CORRÊA, 2019, p. 1022). 

Numa outra definição aqui apresentada, Busarello (2016, p. 23 
apud GOMES e REIS, 2017, p. 4) “gamification é um sistema utilizado 
para resolução de problemas através da elevação e manutenção dos 
níveis de engajamento por meio de estímulos à motivação intrínseca do 
indivíduo”. 

Apesar de todas as citações trazerem conceitos diferente, percebe-
se uma equivalência entre elas, uma vez que, todas aqui apresentadas, 
concordam que o processo de gamificação é a utilização dos princípios de 
jogo em contextos que não são de jogos. 

Mesmo que se fala muitos sobre jogos e quando se ouve o conceito 
gamificação sejamos tomado por uma ideia de jogo, é importante que 

3 “Is the application of game principles in ‘non-game’ contexts, understanding ‘games’ to 
be not only those developed in digital platforms, but also those presented in analogical 
contexts”. 
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compreendamos que gamificar, num contexto educacional, não significa 
que escolas e professores criarão jogos, mas sim, proporcionar que a 
dinâmica e a mecânica dos jogos sejam incorporadas nas atividades 
educacionais. Silva et al., (2019, p. 1117-1118) “gamificação não é um 
jogo ou processo para se transformar algo em jogo, mas sim a utilização 
de abstrações e metáforas originárias dos games em áreas não relacionadas 
a games”. Pimentel (2018 apud SILVA et al.,  2019, p. 1118) 

gamificação é o processo de utilização da mecânica, estilo e do 
pensamento de games, em contexto não game, como meio para 
engajar e motivar pessoas, objetivando a aprendizagem por meio 
da interação entre pessoas, com as tecnologias e com o meio.

É importante que façamos essas distinções existentes no processo 
de gamificação para que os conceitos não caiam no achismo com 
definições que afirmam tão somente que este recurso é meramente a 
utilização de jogos, quando na verdade o processo de gamificação vai 
além disso, utiliza sua atmosfera – do jogo – para proporcionar maior 
engajamento, participação, motivação etc. reafirmado por Fardo (2013, 
p.63 apud ALVES et al., 2014, p. 83).

A gamificação pode promover a aprendizagem porque muitos 
de seus elementos são baseados em técnicas que os designers 
instrucionais e professores vêm usando há muito tempo. 
Características como distribuir pontuações para atividades, 
apresentar feedback e encorajar a colaboração em projetos são as 
metas de muitos planos pedagógicos. 

Há uma lacuna a ser preenchida quando fala-se em gamificar, pois, 
apesar de a academia ter aberto espaço para discussões acerca do tema, não 
há disponível um arsenal de documentos que discutam sua importância 
baseado em experiências empíricas que, quando documentadas, ficam 
disponíveis para acesso posteriores e auxílio de pessoas que compreendem 
o potencial didático do processo de gamificação. “A gamificação é um 
fenômeno emergente e, por isso, existem poucos relatos de experiências 
empíricas em processos educacionais... sem um conhecimento 
aprofundado sobre a gamificação, aplicá-la na educação pode impactar 
de forma não esperada os processos de ensino e aprendizagem. (FARDO, 
2013, p. 4). Evidencia-se a importância da capacitação dos profissionais 
que trabalharão com a gamificação para que os resultados planejados 
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sejam alcançados, e que o processo não configure-se, apenas, como um 
jogar/brincar dentro da sala de aula ou qualquer outro ambiente de 
aprendizagem no qual se propõe a utilização do processo de utilização da 
mecânica, estratégia, pensamento... de jogo, gamificação.

3 “Um joguinho lá de apontar o celular”: o que é QR Code? 

“O QR Code é um código de resposta rápida, ou ainda, um código 
de barra de duas dimensões, que pode ser convertido em texto, imagem, 
número ou link”. (RAMSDEN, 2008 apud FELCHER et al., 2018, p. 
64). Pinto et. al, define como “... código de identificação presente em 
diversos lugares, desde embalagens de produtos até enigmáticas etiquetas 
espalhadas pelas cidades. (PINTO et al., 2016, p. 2). Para Nichele e 
Ramos, os Quick Response Codes “são códigos de barras bidimensionais 
que podem ser rapidamente convertidos em informação, por estarem 
associados a um texto interativo, um link da internet, uma localização 
geográfica, entre tantas outras possibilidades”. (2015, p. 3). O QR Code, 
é um código de barra bidimensional, conforme exemplifica a Figura 1, 
que pode armazenar até 7.089 caracteres, enquanto o tradicional código 
de barra, esse que é possível verificar na embalagem da maioria dos 
alimentos, pode armazenar, no máximo, 20 dígitos. 

Figura 1: Exemplo de um QR Code

Fonte: Autores (2020).  

O QR Code tem se popularizado no Brasil e no mundo e vem 
sendo incorporado a cada dia nos mais diversos segmentos, graças à sua 
versatilidade e rapidez no armazenamento de informações. É possível 
encontrar os QR Codes nos mais diversos ambientes, atualmente. No 
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metrô, caixas de sapatos, boletos bancários, sites, revistas etc. 
Com tantos olhos atentos sobre o potencial dos QR Codes, estes 

começaram a ser incorporados, também, nos ambientes educacionais. 
“Recentemente os QR Codes começaram a ser utilizados também no 
contexto educacional em diferentes áreas do conhecimento, justamente 
devido à característica relacionada à facilidade de acesso e difusão da 
informação”.(NICHELE; RAMOS, 2015, p. 3). 

A partir daí começa enxergar potencial didático-pedagógico no 
uso dos QR Codes nos ambientes formais de aprendizagem, pela facilidade 
de acesso e possibilidade de difundir informações com certa rapidez. 

4 Professores e as tecnologias digitais de informação e comunicação 
(TDIC): breve recorte 

As TDIC a cada dia vêm sendo ainda mais incorporadas dentro 
dos ambientes educacionais, com a finalidade de potencializar o ensino 
e a aprendizagem voltados para a perspectiva tecnológica que temos 
presente, o compartilhamento de informações e experiências vem sendo 
proporcionados vem se tornando uma constante. Esse espaço tecnológico 
no qual os professores estão inseridos, tem exigido manutenção constante 
do conhecimento acerca dessas novas competências, que Carvalho e 
Lima (2018, p. 6) buscou investigar a formação inicial dos professores 
na Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ reiteram: “o processo 
de apropriação docente das TDIC deve ocorrer de modo contínuo, 
envolvendo a reconstrução de significados, adaptações e reconfiguração 
de valores, crenças, práticas e atitudes”, um processo contínuo, pois a as 
mudanças tecnológicas acontecem a todo instante que faz necessário que 
as práticas docente estejam alinhadas com as novas formas de ensino e 
aprendizagem. 

Porém, ainda é possível encontrar profissionais docente que se 
recusam ou relutam para acompanhar as mudanças trazidas pelo advento 
da tecnologia, em especial nos ambientes formais de aprendizagem, isso 
acaba, muitas vezes, minando o potencial didático-pedagógico das TDIC 
no processo de ensino e aprendizagem. Sobre essa relutância para o não 
uso das tecnologias digitais de informação e comunicação, “é necessário 
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que se reflita sobre a questão do uso e incorporação das tecnologias como 
recursos para a construção de práticas pedagógicas curriculares inovadoras 
e eficazes” (PEREIRA et al., 2016, p. 60). 

Não há possiblidade de promover mudanças novas se o “novo” 
causa espanto, medo, relutância etc. Há uma necessidade emergente de 
integrar as práticas pedagógicas, de uma vez por todas, aos meios digitais 
de informação e comunicação. Penteado Silva (1997) apud Marin e 
Penteado (2011, p. 534) afirma que “muitos professores pensam que 
o uso de TIC exige que as pessoas sejam altamente qualificadas, e isso 
provoca medo e insegurança”. Já Miskulin (2003, p. 224) sugere que é 
necessário “revisar a estrutura arcaica dos cursos de formação docente, com 
o redimensionamento e a reavaliação de conteúdos e métodos, sobretudo 
dos objetivos e valores a atingir, no contexto de um ensino democrático 
em sintonia com a modernidade”, para que não caiamos em tentação de, 
graças a formação negligenciadas no que tange o usos das TDIC, levemos 
para nossas práticas de educação apenas o uso de computador e internet, 
que não mais tem se mostrado efetivo em contexto de educação básica, 
considerando o perfil do público discente que está presente hoje em boa 
parte das escolas. Sobre isso, Gatti e Barreto (2009) citador por Lopes 
e Fürkotter (2016, p. 273-274) “saberes relacionados às tecnologias no 
ensino estão praticamente ausentes nos currículos das instituições que 
formam professores para a Educação Básica”. (PALFREY, 2011 apud 
LOPES; FÜRKOTTER, 2016, p. 270) ainda reforçam o perfil que temos 
encontrado atualmente dentro da escolas “tem um perfil diferenciado”. 

5 Gamificação e QR CODE: “corre aqui, corre acolá! pega a pista”

A proposta foi aplicada numa escola de ensino médio como 
professores de diversas disciplinas e idades entre 26 e 45 anos. Durante 
a jornada pedagógica foi solicitado que produzisse uma atividade que 
pudesse ser reproduzida com os alunos e que utilizasse o dispositivo 
móvel como recurso didático. 

Uma sequência de cinco QR Codes – códigos de respostas rápidas 
– com informações interdependentes formam produzidos para que os 
professores fossem capazes de se localizarem dentro do ambiente onde 
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a atividade foi desenvolvida. Os códigos com as informações foram 
colocados em locais específicos dentro da escola e continham informações 
apenas para engajamento e cooperação dentro do ambiente no qual a 
atividade estava sendo desenvolvida. 

No dia anterior foi solicitado que todos assinassem uma lista com 
seus respectivos nomes e contato de Whatsapp, para que, posteriormente, 
fosse divididos em grupos de cinco pessoas e por cores (verde, vermelho 
e amarelo). Os professores ficaram dispostos em grupos distintos para 
eliminar possíveis equipes já formadas. Com os respectivos contatos, 
mensagens foram disparadas individualmente para cada professor 
informado seu grupo, por cor. Segue mensagem que foi enviada para 
cada indivíduo. 

Primeira mensagem: 

Encontre os membros que fazem parte da sua equipe. Vocês estão 
divididos por cores. Todos devem permanecer juntos durante a 
atividade, não se separem. Baixem o Aplicativo para leitura dos QR 
Codes (sugest.: QR Codes Reader). 

Essa mensagem teve objetivo de fazer os indivíduos começarem 
a se perguntar qual seria sua devida equipe, já que foram disparadas 
mensagens individualmente, dando início ao processo de gamificação da 
atividade proposta, usando como técnica do jogo, o fator motivação. Os 
envios dessas mensagens aconteceram entre às sete horas e nove minutos 
e sete horas e treze minutos (7h09m – 7h13m), aproximadamente uma 
hora antes desses professores chegarem à escola. Antes que os professores 
chegassem à escola, foram colocados os QR Codes, respeitando o princípio 
de igualdade na participação, impedido que algum dos professores 
tomassem conhecimento de onde os QR Codes estavam dispostos dentro 
da instituição de ensino. 

Com todos no local, foi dado o pontapé inicial para que a atividade 
tomasse forma e corpo. Foi solicitado que os professores deixassem as 
salas e fossem até a cantina da escola, a partir da segunda mensagem as 
pistas eram autoguiáveis. 

Segunda mensagem: “Deixem a sala onde vocês estão e vão até a 
melhor sala da escola, a continha”. 
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Abaixo, a sequência de pistas com realização de atividades simples 
que culminavam com a discussão do primeiro momento da jornada 
pedagógica escolar. 

Figura 2-6: QR Codes utilizados na proposta formativa

QR Code 1 QR Code 2 QR Code 3

Mensagem: voltem lá na 
sala, pegue uma folha 
em cima da mesa e uma 
caneta. Movimentar faz 
bem ao corpo. Após isso, 
procure a próxima pista no 
local onde nós, professores, 
tentamos descansar um 
pouquinho durante a nossa 
jornada diária. 

Mensagem: resolva a equação 
simples 18x - 43 = 65. Anote 
o resultado na folha que 
vocês pegaram. É importante 
que vocês tragam a questão 
resolvida, pois, vocês 
professores de matemática, 
cobram dos alunos as 
fórmulas que utilizam para 
resolverem as questões. 
Não se preocupem, tem 
um profissional da área de 
matemática em cada equipe. 
Ahhhh! Anotem também 
qual elemento representa 
(Sg) na tabela periódica. Se 
já resolveram a equação e 
encontraram o elemento na 
tabela periódica, procure na 
sala do diretor a próxima 
pista.  

Mensagem: esta sala 
não é sua, comporte-
se porque o diretor é 
metódico e bravo, pois 
há alguma portaria 
ou regimento, algo 
que verse sobre o 
comportamento dentro 
da sala do diretor. 
Sente-se, escreva um 
parágrafo argumentando 
sobre a importância da 
Jornada pedagógica. 
O parágrafo deve 
conter 4 linhas, pode 
ser mais, obviamente. 
Feito o parágrafo, vá 
até onde era nossa 
antiga biblioteca e sala 
de planejamento para 
encontrar mais pistas. 

QR Code 4 QR Code 5
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Mensagem:  cansados? Esta é uma atividade 
que mostra na prática o que é gamificar. Que é 
compreendido como um fenômeno emergente 
que surge da popularidade dos jogos digitais 
e da sua capacidade de motivar ações, resolver 
problemas, potencializar aprendizagens em 
diversas áreas do conhecimento. Vocês acham 
que atividades desse tipo podem auxiliar na 
motivação dos nossos alunos? Explique. Anotem 
a resposta do grupo na folha. 
Agora vão até a quadra esportiva para a próxima 
pista. 

Mensagem:  vou respeitar os 
limites do corpo dessas pessoas 
beirando seus trinta anos ou mais. 
Voltem para a sala e compartilhem 
com os demais grupos como foi a 
experiência. 

Fonte: Autores (2020). 
 

Toda essa atividade demorou aproximadamente trinta e cinco 
minutos e terminou com a socialização da atividade na sala, com todos os 
professores, gestor e coordenador juntos. 

6 “Aiii, que joguinho massa!”: comentários sobre a proposta

 Ao final da atividade aplicada, o corpo docente voltou para a 
sala, onde começou uma discussão à respeito das metodologias ativas 
dentro da sala de aula de ensino básico. Para Berbel (2011, p. 28) “as 
metodologias ativas têm o potencial de despertar a curiosidade, à medida 
que os alunos se inserem na teorização e trazem elementos novos, ainda 
não considerados nas aulas ou na própria perspectiva do professor”. Nessa 
perspectiva, ao analisar Freire (1996) apud Berbel (2011, p. 29) já existia 
um conceito de metodologia ativa quando argumenta que “na educação 
de adultos, o que impulsiona a aprendizagem é a superação de desafios, a 
resolução de problemas e a construção do conhecimento novo a partir de 
conhecimentos e experiências prévias dos indivíduos. Para Moran (2015, 
p. 19) “o aprendizado se dá a partir de problemas e situações reais; os 
mesmos que os alunos vivenciarão depois na vida profissional, de forma 
antecipada, durante o curso”. 

 Os docentes ali presentes queriam entender como funcionavam 
os QR Codes e como a gamificação entrou no processo de confecção da 
atividade desenvolvida. Um dos QR Codes -  4 - pedia que os grupos 
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tecessem um comentário argumentando como atividades desse tipo pode 
influenciar na motivação dos alunos.

Cansados? Esta é uma atividade que mostra na prática o que é 
gamificar. Que é compreendido como um fenômeno emergente 
que surge da popularidade dos jogos digitais e da sua capacidade de 
motivas ações, resolver problemas, potencializar aprendizagens em 
diversas áreas do conhecimento. Vocês acham que atividades desse 
tipo podem auxiliar na motivação dos nossos alunos? Explique. 
Anotem a resposta do grupo na folha.

Sobre essa proposta (disponível no QR Code de número 4), três 
comentários foram tecido. 

Comentário 1:

A gamificação de aprendizagem ativa em que o sujeito da 
aprendizagem é o protagonista da sua construção cognitiva, 
possibilitando assim uma aprendizagem significativa a partir 
da reflexão da sua própria ação. Percebe-se que esse tipo de 
metodologia parte de avanços espirais, ou seja, de níveis mais 
simples para mais complexos.

Levando em consideração a desmotivação existente por parte 
da maioria dos discentes, a inclusão de práticas ativas atrelada 
ao mundo digital pode promover um maior interesse no 
desenvolvimento da aprendizagem, uma vez que parte da realidade 
dos alunos. 

Comentário 2:

Com certeza, pois os jogos levam o aluno a refletir, incentiva a 
participação em grupo de forma colaborativa; além de ser uma 
maneira lúdica de adquirir conhecimento. 

Comentário 3:

Sim, é uma atividade dinâmica que desperta a curiosidade, o 
espírito competitivo e a importância do trabalho em grupo. 

A partir dos comentários tecidos, consegue-se perceber que há 
entendimento da importância das propostas fincadas no uso das TDIC 
no contexto de educação, porém falta formação para que haja confiança 
no processo de realização de propostas similares à que foi desenvolvida. 
Não é apenas uma exclusão da importância das metodologias ativas, das 
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TDIC, do uso de todo esse aparato tecnológico disponível, é uma questão 
que esbara nas limitações da formação de cada profissional. 

Muitos entendem alguns processos educacionais desse tipo como, 
apenas, utilizar jogo dentro da sala de aula para chamar atenção do aluno, 
mas a literatura acadêmica está disponível com um variedade de trabalho 
na área para provar que o correto uso das ferramentas tecnológicas, TDIC, 
gamificação, QR Code ets., podem fazer toda a diferença no ensino e na 
aprendizagem em diversos contexto educacionais. 

7 Considerações finais 

O uso da tecnologia será, por muito tempo, um debate dentro 
da academia, pois é um campo que demanda, ainda, muitos estudos e 
pesquisadores que se comprometam com o tratar das informações que lhe 
dizem respeito. Nessa proposta, que foi desenvolvida com uma grupo de 
quinze profissionais docentes de áreas distintas, o que ficou evidente foi 
vontade de conhecer mais sobre o assunto, de ter tido a oportunidade, na 
formação inicial, de estar em contato com disciplinas que tratassem do 
uso da tecnologia nos ambientes de aprendizagem. 

Percorrer-se-á um longo caminho até que cheguemos ao que se 
considera razoável, sobre a utilização das TDIC e metodologias ativas 
no ensino básico, que requer papel decisivo do professor. “O papel do 
professor, nessa perspectiva, ganha um status de relevância, ao mesmo 
tempo em que se lhe acrescentam responsabilidades quando comparadas 
a estilos de trabalho convencionais”. (BERBEL, 2011, p. 37). 

Ao esbarrar nas limitações formativas, faz-se necessário que 
profissionais docentes consigam compreender que tais necessidades 
devem, numa perspectiva mais realista, procurar formação continuada 
por motivação própria, já que as readaptações curriculares no ensino 
superior podem não ser tão rápidas e, talvez, numa perspectiva mais 
pessimista, nem mesmo acontecer. 

É necessário que continuemos a falar das necessidades recorrentes, 
que continuemos a falar de metodologias ativas, de TDIC, de gamificação, 
de QR Codes, de formação continuada, de readaptação curricular etc. Mas, 
também, é necessário que acompanhemos essas mudanças que já estão 
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presentes e que todos conseguem ver. Assim como, também, é necessário 
que não apenas sigamos o fluxo, mas que busquemos por informações e 
nos formemos diante dessas mudanças que o advento da tecnologia no 
trouxe. 
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CRIMINALIZAÇÃO POLÍTICA NO ESTADO 
NOVO: O CASO DO FREI CORBINIANO 

KROESLER: “O REPUGNANTE INIMIGO DO 
BRASIL”

Leandro Mayer1

Este capítulo integra uma série de publicações2 relacionadas 
a padres e pastores processados perante o Tribunal de 

Segurança Nacional durante o Estado Novo (1937 – 1945). Nesta escrita 
apresentamos o processo criminal instaurado contra o Frei Corbiniano 
Kroesler, que figura como acusado de crime contra a segurança nacional 
no processo-crime nº 2.329 junto ao Tribunal de Segurança Nacional, no 
Rio de Janeiro. 

Com a normatização de condutas do Estado Novo, modelo 
autoritário de governo, a população de origem imigrante alemã, 
concentrada principalmente na região sul do País, sofreu repressões. 
Partindo do pressuposto de que a normatização da campanha de 
nacionalização passou por leituras e interpretações dos agentes oficiais 
envolvidos, responsáveis pela implementação e o cumprimento da lei, 
entende-se que o processo como um todo foi peculiar, a depender dos 
envolvidos, da resistência e da repressão. Desse modo, parte-se de um 
contexto macro-histórico, para verificar, em escala reduzida, as respostas 
singulares. 

Os processos-crime, além de serem inéditos em estudos 
acadêmicos, são capazes de revelar aspectos não abordados em outros 

1 Doutorando em História pela Universidade de Passo Fundo. Bolsista UNIEDU/
FUMDES. E-mail: mayerleandro@yahoo.com.br

2 Da mesma série: “Padre Paulo Hobold e o sermão da discórdia”; “Padre Sebastião, o 
integralista politiqueiro” e "Cônego César Rossi, o partidário do nazi-fascismo”.
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campos de análise. Sobre a relevância das fontes, concordamos com 
Ginzburg (1991), que afirma que um documento realmente excepcional 
pode ser muito mais revelador do que mil documentos estereotipados. Já 
Dosse (2009) enaltece que a descoberta de documentos novos e até então 
inacessíveis possibilita novas leituras, oferecendo ao historiador, uma 
seara única. É fato também que a documentação criminal é o espaço onde 
se dá voz aos anônimos, cujas vozes para Rosemberg (2009) se cruzam, 
esbarram e se complementam.

2 Frei Corbiniano Kroesler: “o repugnante inimigo do Brasil”

O processo-crime 2.329 movido contra o padre Corbiniano 
Kroesler, foi instaurado pela delegacia regional de polícia da capital3, após 
o DOPS solicitar a instauração de “competente inquérito” para apurar a 
responsabilidade do “Frei Corbiniano”, vigário da Paróquia de Angelina e 
Garcia, acerca das denúncias, feitas em carta, pelo professor Luiz Ferreira 
Melo.

Na carta mencionada na portaria do inquérito, Luiz Ferreira de 
Melo escreve, em 9 de março de 1942, ao capitão do DOPS, Lara Ribas, 
esclarecendo que “na qualidade de brasileiro” vinha protestar contra os 
“abusos” do Frei Corbiniano, o qual, estaria após o rompimento das 
relações “do nosso querido Brasil com as nações do Eixo”, cometendo 
os maiores absurdos, dizendo durante as práticas nas capelas “horrores 
contra os brasileiros”, chamando-os de revoltosos e afirmando que 
“o chefe da Nação, do Estado e do Município, nada tinha a ver com 
o que ele dissesse e fizesse”. Afirma que há muitas testemunhas destes 
fatos, mas nenhuma com coragem de leva-los às “dignas autoridades”. 
Conforme o denunciante, em uma capela em Barra Clara, distrito de 
Garcia, o próprio subdelegado4 teria presenciado as declarações do padre, 
chamando-lhe a atenção o que não foi bem sucedido, “porque o elemento 
internacional ainda discutiu com esta autoridade”. Relatou que uma 
testemunha lhe comunicou que em “Perdidas”, distrito de Angelina o 

3 Em 1942 a jurisdição da referida delegacia compreendia os municípios de São José, 
Palhoça, Biguaçú, Tijucas, Porto Belo, Nova Trento e Camboriú.

4 Mais adiante, nas declarações prestadas ao delegado regional de polícia, o denunciante 
falou que o subdelegado por ele mencionado na denúncia trata-se de Vendolino Kroich.
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vigário além de falar em alemão, teria dito que “se os colonos não falam 
o brasileiro é porque o governo do nosso país é culpado em não dar 
escolas e que o brasileiro sempre foi contrário ao elemento alemão”. Por 
fim, argumenta o denunciante que, sendo um “brasileiro sincero”, e na 
qualidade de funcionário estadual realiza a denúncia, em protesto aos 
absurdos cometidos pelo sacerdote “que quer desmoralizar o nosso povo 
e o honrado governo brasileiro” (P. C. 2.329, 1942, p. 7).

Em 17 de março o denunciante Luiz Ferreira Melo é interrogado 
sobre a comunicação dos fatos realizada por carta. Confirmando a denúncia 
formulada, disse que tomou a deliberação de levar ao conhecimento 
das autoridades os fatos ocorridos nos distritos de Angelina e Garcia, 
ressaltando “a atitude desrespeitosa e insólita do Frei Corbiniano para 
com as autoridades constituídas e ordens destas emanadas”. Sobre o Frei 
Corbiniano, falou que é o vigário de ambos os distritos, tratando-se de 
um “alemão nato e sempre se opôs obstinadamente ao movimento de 
nacionalização e alfabetização dos filhos já de descendentes de alemães”. 
Para o denunciante, o vigário sempre se mostrou “rebelde a tudo que 
imane das autoridades, valendo-se do púlpito das igrejas do interior 
[...] onde abertamente faz suas prédicas em língua alemã e tece as mais 
desrespeitosas críticas”. Segundo o denunciante, o Frei fala em alemão 
nas igrejas, e quando fala em português “é para fazer as mais insólitas 
e pérfidas críticas às autoridades, quer municipal quer estadual” (P. C. 
2.329, 1942, p. 9).

Para o acusador, a grande maioria das pessoas, quer de descendentes 
ou de brasileiros são capazes de defender o Frei Corbiniano pois sentem-
se “amedrontados pelos castigos da Igreja”, porém, citou nomes de várias 
pessoas que seguramente seriam conhecedoras dos fatos ou que já tiveram 
“acaloradas discussões com o vigário”. Relatou um episódio que teria 
ocorrido na capela em Barra Clara, onde, o subdelegado Vendolino Kroich, 
chamando a atenção do padre diante de suas declarações no sermão, teria 
levado uma “reprimenda” deste, fazendo inclusive, a autoridade policial 
“retirar um edital pregado numa das portas da casa de Francisco Guedert, 
edital esse que [...] recomendava a proibição do uso de línguas dos países 
do Eixo, isto é, Alemanha, Itália e Japão” (P. C. 2.329, 1942, p. 10). 
Relatou que em certa ocasião, na capela de “Perdidas”, o vigário teria dito 
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que o “governozinho” era o responsável se as pessoas falavam em alemão, 
pois este nunca ensinou o povo nem lhe deu escola.

Por fim, o denunciante classificou as atitudes do Frei Corbiniano 
como desrespeitosas e “contrárias aos brios de todo bom brasileiro” (P. 
C. 2.329, 1942, p. 10). Espera que as testemunhas por ele citadas não 
tenham temor e não se sintam amedrontadas com os castigos da Igreja e 
falem a verdade ao serem interrogadas pelas autoridades policiais.

O acusado, Frei Corbiniano Kroesler, foi interrogado na mesma 
data. Identificado como alemão, natural de Württemberg, 35 anos, padre. 
Questionado sobre as denúncias contra ele, confirmou que o mesmo é 
vigário de Angelina e Garcia, atendendo todas as capelas destes distritos, 
mas nega “ter falado e feito práticas em alemão depois da proibição do 
uso da língua alemã, italiana e japonesa, surgida após o rompimento 
das relações diplomáticas com esses países”, esclarecendo que antes da 
proibição fazia as suas prédicas em alemão e parte em português. Negou 
também que tenha feito o subdelegado retirar o edital de proibição de 
falar idiomas estrangeiros na ocasião da reza de missa em Barra Clara, 
esclarecendo que “falando na igreja para os fiéis que nos ofícios divinos 
e nos cultos divinos, explicava assim, que somente na paróquia é o 
vigário quem determina e manda”, e que diante disto o subdelegado não 
compreendendo a sua prédica, se retirou do recinto da igreja, indo retirar 
e rasgar o edital que o próprio tinha pregado, acusando o padre deste ter 
“falado contra o ofício da proibição”. Após a missa, o subdelegado teria 
ido “à sacristia da capela e ali discutiu com o declarante” (P. C. 2.329, 
1942, p. 11).

Sobre a acusação de ter falado contra as autoridades, negou 
a denúncia. Afirmou que “apenas falou admoestando certas pessoas 
fanáticas que não compreendendo certas coisas procuram fazer confusão 
para afastar fiéis das capelas”, mas que sempre explicou aos seus fiéis que 
estes devem obedecer as ordens das autoridades, sendo que existem aquelas 
compreendidas como as do Estado e da Igreja. Argumenta o depoente 
que na condição de vigário “somente tinha que obedecer a autoridade 
eclesiástica, sendo que esta baixa ordens sempre em concordância com as 
autoridades do Estado e por isso como vigário somente obedece a esta” 
(P. C. 2.329, 1942, p. 11).
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Com relação às críticas que teria feito ao governo, o vigário negou 
também tais acusações, admitindo que apenas teria dito em determinada 
ocasião que “os colonos não falam o brasileiro porque não tiveram ocasião 
de aprender”, baseando-se para tal afirmação, nas palavras do próprio 
Getúlio Vargas que as teria pronunciado “quando passou por Blumenau 
na ocasião que visitou este Estado” (P. C. 2.329, 1942, p. 11-12), tendo 
apenas nesta oportunidade, com todo respeito, mencionando o nome do 
chefe da nação, mas que elementos fanáticos controverteram o que teria 
de fato dito. 

Por fim, fez um relato dando conta que em determinado dia do 
mês de fevereiro teria ido a sua casa Carlos Ramos, Coletor Federal de 
Timbó, o qual, em atitude de vingança o teria acusado injustamente de 
pregar em alemão. Explica o padre que a atitude de Carlos Ramos se deu 
porque dias antes por motivo de ordem, tinha chamado atenção dentro 
da igreja, de pessoas da família de Carlos Ramos que estavam na cidade 
para veraneio. Afirmou também que o denunciante Luiz Ferreira de Melo 
se mostrava hostil desde que o vigário tinha se estabelecido na paróquia, 
isso porque o declarante tinha chamado atenção do professor que estaria 
negligenciando com o preparo das crianças para a primeira comunhão, 
fato este que teria levado Luiz Ferreira de Melo a procurar hostilizar o 
declarante, razão que em seu entender também levou às denúncias contra 
ele, as quais afirmou serem mentirosas.

Carlos Ramos, brasileiro, 30 anos, funcionário público federal, 
residente em Timbó, foi interrogado em 23 de março. Relatou que no 
início do ano sua família esteve em Angelina para veranear, quando sua 
esposa foi “grosseiramente admostada” pelo padre Corbiniano porque 
seus filhos conversavam na igreja, sendo proibidos de retornar ao templo. 
Sabendo que o mesmo padre fazia prática parte em alemão, foi à casa 
do padre pedir satisfação, tendo dito a este “que em vez de grosserias 
praticadas contra uma senhora era mais recomendável, pois assim 
cumpriria seu dever, não falar em alemão e não fazer parte de suas práticas 
nessa língua” (P. C. 2.329, 1942, p. 14), tendo o padre retrucado 

que não havia ali lei nenhuma que o proibisse e mesmo ele, 
Corbiniano, somente obedecia o que emanasse das autoridades 
eclesiásticas a quem está subordinado, pois enquanto seus 
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superiores eclesiásticos não o recomendassem nesse sentido, 
continuava com o mesmo proceder visto ser o vigário duma 
paróquia em que uma grande parte do povo não compreende outra 
língua que não seja a alemã e que ele, Corbiniano, entendia que as 
palavras do evangelho devia ser divulgadas na língua que cada um 
possa entender, acrescentando que religião não tem nacionalidade 
(P. C. 2.329, 1942, p. 14).

O depoente afirmou ainda que o padre disse que na sua paróquia 
o único interesse e trabalho era voltado ao culto religioso católico, e que 
não compreendia a manifestação de nenhum interesse que estivesse acima 
da religião. O depoente mencionou também que em Angelina residem 
muitas pessoas de descendência alemã, e por isso, “aceitam cegamente 
as ordens do vigário ou a maioria por temos aos castigos da Igreja 
sempre estão ao lado do padre” (P. C. 2.329, 1942, p. 14), finalizando 
que o vigário é uma pessoa muito inconveniente e temida pelas pessoas, 
principalmente nas capelas do interior.

Álvaro Tolentino, brasileiro, funcionário público federal, 65 anos, 
também foi interrogado na mesma data. Inquirido, disse que esteve 
veraneando em Angelina e inclusive participou de missas, mas que não 
presenciou nenhuma prédica que não fosse em português, não sabendo, 
portanto, nada sobre o assunto do inquérito.

Vendolino Kroich, brasileiro, 29 anos, subdelegado no distrito 
de Garcia, afirmou que em 12 de fevereiro de 1942 participou de uma 
missa rezada pelo padre Corbiniano, que em sua prédica o referido 
sacerdote falou sobre o ofício divino, fazendo referências às ordens dadas 
pelas autoridades, em particular, a um edital5 que o depoente fixara em 

5 No referido documento constava o que segue: Manoel José da Rosa, Delegado de Polícia 
do município de São José, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei [...] faço saber 
a todos que este virem e dele tiverem conhecimento que, de acordo com as medidas 
tomadas pelas autoridadespaís, em face da atual situação criada com o rompimento das 
relações diplomáticas da nação com os países que na Europa e Ásia formam o bloco 
denominado “Eixo” e que são Alemanha, Itália e Japão, cuja política contra de todos 
os princípios de justiça e humanidade e cuja ambição de domínio universal é por 
demais conhecida, são condições essenciais e indispensáveis aos estrangeiros nacionais 
das potências, a rigorosa observação do seguinte: 1º - Comunicar a esta delegacia a sua 
residência, dentro de 15 dias da publicação deste edital. 2º - Não fazer nem distribuir 
escritos nos idiomas Alemão, Italiano e Japonês. 3º - Não fazer e não consentir que sejam 
feitas saudações peculiares a essas mesmas potências. 4º - Não cantar e nem tocar hinos 
dos países referidos. 5º - Não falar em público e mesmo evita-lo de fazer em qualquer 
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alguns locais, escrito a próprio punho, sobre a proibição de usar em 
locais públicos os idiomas dos países do Eixo, afirmando o padre “que 
as autoridades nada mandavam na Igreja e que pedia ao povo para que 
rezassem no sentido de Deus castigar os que procuravam dificultar a ação 
da Igreja, visto que só ele, Frei Corbiniano, como vigário da paróquia 
tinha autoridade para mandar nos fiéis” (P. C. 2.329, 1942, p. 16).

O padre teria dito aos fiéis que ele próprio não tinha recebido 
nenhuma comunicação sobre qualquer proibição, fazendo facilmente o 
povo desacreditar as orientações expressas no edital, como se as mesmas 
fossem invenções do subdelegado que as redigiu e fixou. Vendo-se coagido 
pelas declarações do padre, o subdelegado conta que retirou o edital que 
fixou, “visto a dúvida levantada pelo povo que esteve na missa” (P. C. 
2.329, 1942, p. 17).

O subdelegado ainda afirmou que o padre lhe disse que “parecia 
que neste buraco o povo pretendia ser mais brasileiro que Getúlio Vargas”. 
Para o depoente, as declarações do padre ao mencionar “neste buraco”, 
não só quis se referir ao lugar Barra Clara “como ao Estado, onde ele acha 
que as autoridades pretendem ser mais brasileiras que Getúlio Vargas” (P. 
C. 2.329, 1942, p. 17).

Sobre os dois distritos mencionados no inquérito, o subdelegado 
esclarece que em ambos os lugares somente residem descendentes de 
alemães, sendo que em alguns colonos que residem no interior dos 
distritos falam apenas o alemão, e, alguns deles “usam duma linguagem 
que nem mesmo os alemães entendem” (P. C. 2.329, 1942, p. 16).

Francisco Goedert, comerciante, 42 anos, residente em Barra 
Clara, distrito de Garcia, relatou quem em 9 de fevereiro de 1942, ao 
chegar em Barra Clara, o Frei Corbinano viu o tal edital escrito e fixado 
pelo subdelegado na porta duma casa. Após a leitura, questionou ao 
depoente se o edital era recente, tendo respondido que teria sido fixado 

outro lugar, como nos cafés, casas comerciais, repartições, ruas e estradas, os idiomas 
desses mesmos países. 6º - Serão severamente punidos, os que, ostensivamente e em 
lugar público, quaisquer que sejam suas nacionalidades, manifestarem a sua simpatia pela 
causa das potências citadas. E para que ninguém alegue ignorância, mandei publicar o 
presente e o qual será fixado nos lugares mais públicos do município. Delegacia de Polícia 
do município de São José, 5 de fevereiro de 1942. Manoel José da Rosa – Delegado de 
polícia (P. C. 2.329, 1942, p. 24).
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há poucos dias pelo subdelegado. No dia 11, na missa, o Frei teria feito 
referências ao edital, afirmando que “ofícios divinos e decretos de Cristo 
não eram feitos por qualquer um do povo”. Como o religioso teria feito 
referências ao edital, acredita que aqueles que assistiram à missa “fizeram 
confusão e manifestaram-se contra o edital” (P. C. 2.329, 1942, p. 18), e 
diante da “manifestação hostil daqueles”, o subdelegado retirou o edital.

Pedro Henrique dos Santos, operário, 42 anos, afirmou que 
trabalha em “Perdidas”, distrito de Angelina, onde em 8 de março 
de 1942 participou de uma missa celebrada pelo Frei Corbiniano. 
Declarou que na ocasião o sermão foi feito em brasileiro, tendo o padre 
somente feito algumas explicações em alemão, não ouvindo o depoente 
“Frei Corbiniano dizer qualquer coisa que lhe percebesse ofensivo ás 
autoridades” (P. C. 2.329, 1942, p. 18).

Salvador Manoel Estevam, lavrador, 48 anos, residente em Barra 
Clara, afirmou que esteve presente na missa rezada pelo Frei Corbiniano 
em 12 de fevereiro de 1942, ocasião em que teria criticado o edital 
fixado pelo subdelegado que proibia o uso da língua alemã, tendo o 
padre afirmado que “na paróquia e nas igrejas somente o padre e outras 
autoridades eclesiásticas é que tinham o direito de mandar, sendo que os 
fiéis só a esses deviam obedecer”, estabelecendo uma confusão aos que 
assistiram à missa, fazendo com que estes “manifestassem suas intenções 
contrárias a proibição do edital referido e assim fizeram pressão contra 
o subdelegado Vendolino Kroich para que este tirasse o edital do lugar 
onde fora fixado”. O depoente explicou que, o subdelegado “não tendo 
meio para resistir a pressão do povo que assistira a missa, acabou tirando 
o edital que ele próprio havia feito cópias de próprio punho” (P. C. 2.329, 
1942, p. 19).

Arnaldo Miguel Koerich, 49 anos, residente no interior do distrito 
de Angelina, relatou que em 14 de fevereiro de 1942 Frei Corbiniano 
celebrou missa na localidade de Fartura, onde reside o depoente. Na 
ocasião o padre teria falado em alemão e em português, argumentando 
que se fizesse a prática em alemão “iam à igreja mais pessoas, tanto assim 
que tinha mais comunhões que noutras vezes, e que na paróquia e dentro 
da igreja quem mandava nos fiéis era ele”. De acordo com o depoente, 
o vigário teria afirmado também que “quanto às autoridades como os 
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delegados só podiam dar ordens fora dos interesses da Igreja; que, o 
chefe da nação, o governo do estado e demais autoridades nada tinham 
a ver com ele que na paróquia e na igreja podia fazer o que quisesse”, 
chamando de revoltosos àqueles que queriam que as prédicas fossem feitas 
em português somente, dizendo por fim “que essas ordens e proibições 
eram feitas por quem não podia fazer tal e por isso não deviam obedecer 
o que não partisse da Igreja” (P. C. 2.329, 1942, p. 20).

Para o depoente, a população dos distritos de Angelina e Garcia 
“vive em absoluta influência do padre”, o qual, na ocasião da missa em 
Fortuna “recomendou aos fiéis para que rezassem e pedissem a Deus 
forças para afastar esses revoltosos que deviam viver como feras” (P. C. 
2.329, 1942, p. 21).

Amantino José Bernardes, 42 anos, lavrador, afirmou que durante 
uma missa do padre Corbiniano em Fortura no mês de fevereiro, por 
ocasião do sermão, atacou os brasileiros, chamando-os de revoltosos e 
“encrenqueiros e malvados”, afirmando ainda que “os brasileiros eram 
uns moleques fanáticos que deviam ser expulsos do lugar e recomendou 
que todos os presentes rezassem e pedissem forças a Deus para tocar essas 
feras revoltosas para o mato onde deviam rezar e viver com os bichos”. Por 
fim, disse que em referência ás autoridades, o padre teria recomendado 
que os fiéis “não obedecessem ordens ou proibições que não fossem da 
Igreja” (P. C. 2.329, 1942, p. 21).

A última testemunha interrogada foi Vendolino Gorges. Com 
40 anos, professor municipal, residente em Fartura distrito de Angelina, 
afirmou que na capela da localidade onde reside, em tempos anteriores, 
as rezas e sermões eram feitos em idioma alemão, passando mais tarde, 
com o movimento da campanha de nacionalização, a ser feitos “partes 
em português”, sendo que a seguir “Frei Adriano, coadjutor do vigário 
indo a Fartura estabeleceu que tanto as rezas como as práticas deviam 
ser feitas em brasileiro, e aconselhou que todos só deviam fazer uso da 
língua da Pátria pois assim cumpriam as determinações do governo e 
demonstravam ser patriotas”, o que não teria sido aceito pelo vigário 
Frei Corbiniano, o qual, em 13 de fevereiro, em reunião na capela teria 
desfeito o estabelecido pelo Frei Adriano, não dando importância às 
proibições existentes e deixando de atender a vontade dos brasileiros que 
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ali residiam. Declarou que no dia seguinte celebrou missa “e por ocasião 
do sermão disse que na paróquia e na igreja somente quem mandava era a 
autoridade eclesiástica e por isso não permitia que continuassem rezando 
em português e que as prédicas daí para adiante seriam feitas em alemão 
porque assim iam mais famílias à igreja”, afirmando que o governo “nada 
tinha a ver com o que o padre manda ou desmanda”. Passando a atacar os 
brasileiros, afirmou que estes eram “revoltosos, malcriados e fanáticos que 
deviam ser expulsos do lugar para que fossem para o mato rezar e viver 
com os bichos, e aconselhou que todos os fiéis rezassem pedindo forças a 
Deus para com coragem expulsarem estes revoltosos em malcriados” (P. 
C. 2.329, 1942, p. 22).

Na folha 26/2329 do inquérito foi anexado um abaixo assinado, 
no qual, moradores do distrito de Angelina manifestam apoio ao vigário 
Frei Corbiniano. Assinado por 25 pessoas, todas do sexo masculino, o 
documento contém os seguintes dizeres: 

Declaramo-nos bons católicos brasileiros em defesa da religião e 
do patriotismo que aqui nesta nossa igreja matriz de Angelina, já 
três semanas antes do aviso oficial da cúria de Florianópolis, não 
houve mais nada em idioma alemão: padre nenhum falou nem fala 
contra o governo ou as determinações das autoridades (P. C. 2.329, 
1942, p. 26).

Interrogadas as testemunhas e anexado o abaixo assinado, em 4 
de abril de 1942 o delegado de polícia Édson Silveira Swain produziu um 
longo relatório, com 15 páginas, onde conclui que pelos fatos levantados, 
o vigário Corbiniano Kroesler desviou-se de sua “tão somente missão 
religiosa”, passando a “incrementar a resistência à proibição do linguajar 
alemão”, contrariando por completo a ação nacionalizadora do governo, 
resultando em atitude criminosa, uma vez que o padre é “obedecido 
cegamente por parte de alguns descendentes alemães que são renitentes 
em não usar a língua portuguesa”, atacando aqueles que querem o uso 
da língua portuguesa e desrespeitando as autoridades constituídas, 
“mostrando que somente as da Igreja é que devem ser obedecidas. E para 
impressionar ataca os brasileiros, provocando e desrespeitando tudo que 
diz respeito ao bom sentimento patriótico” (P. C. 2.329, 1942, p. 29).

Sobre a origem da denúncia feita por Luiz Ferreira de Melo, 
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conclui que tratam do clamor das pessoas indignadas com a atitude 
insólita e criminosa do padre e que procuram na esperança de que as 
autoridades do Estado sejam conhecedoras dos delitos do religioso, 
que justamente após a ruptura das relações do Brasil com os países do 
Eixo, começou a atacar “insolentemente o chefe da nação, do Estado e 
do município, desrespeitou o subdelegado de Garcia, em Barra Clara, 
e procurou infundir no povo que só a autoridade eclesiástica é quem 
manda na paróquia, por isso que nada tinham a ver com ele, Corbiniano” 
(P. C. 2.329, 1942, p. 29).

Para o delegado, “não só ficou reafirmada a acusação epistolar, 
como também revela em todas as suas cores o proceder criminoso de 
Corbiniano Kroesler, além de apontá-lo como repugnante inimigo do 
Brasil, que a bondade de seus filhos, se não a boa fé ilaqueada, o acolheu”. 
Quanto ao interrogatório do acusado, o delegado considera que o mesmo 
“não escondeu sua furiosa indignação mostrando-se ora impaciente 
e ora agressivo, num esforço de transformar o ato de interrogado para 
inquiridor, obrigado assim, a cada momento a uma advertência da nossa 
parte que era replicada grosseiramente pelo padre”. Considera o delegado 
que, mesmo o acusado sabendo a finalidade do inquérito que era de 
apurar a “responsabilidade criminal” do padre e ciente das acusações a ele 
imputadas, “foi que num misto de indignação o acusado ao mesmo tempo 
que negava, com incrível desfaçatez passava a afirmar ou controverter o 
que realmente praticara” (P. C. 2.329, 1942, p. 32).

Entende o delegado que, mesmo negando, o acusado termina 
comprovando as acusações que lhe foram feitas. Cita por exemplo, que 
nega ter acusado ao governo, no entanto, confirma que o governo “não 
ofereceu ocasião de aprender” àqueles que não conhecem o idioma 
brasileiro, mas que isso dizia baseando-se nas palavras do próprio 
presidente Vargas. Para o delegado, essa sua declaração ao mesmo 
tempo que procura negar seu ataque, comprova que atacou. Além disso, 
considera que o acusado

habilmente não negou ter falado sobre o chefe da nação, apenas 
empresta outro sentido para poder dizer que elementos fanáticos 
e que fazem exagerado nacionalismo não hesitaram controverter o 
que pronunciara para afirmar que ele, Corbiniano, havia atacado 
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o chefe da nação, do estado e do município (P. C. 2.329, 1942, p. 
34-35).

Quanto ao edital que fez retirar o subdelegado, o delegado 
considera que o acusado não nega o fato, apenas dá outro sentido, 
afirmando que o subdelegado não entendera o seu sermão. Para o 
delegado, não restam dúvidas de que “tal controvérsia não houve, 
comprovou-se o bastante para saber que Corbiniano realmente rebelou-
se contra a proibição e embaindo a boa fé dos que estavam na igreja, fê-los 
coagirem o subdelegado a retirar o edital”. O episódio subverteu a ordem 
em Barra Clara e “instigou desobediência coletiva ao cumprimento 
da lei, fazendo o povo coagir o subdelegado para retirar o edital”. Os 
ataques proferidos pelo padre a brasileiros em Fortuna demonstram o 
seu proceder “antinacional e no sentido de dificultar a ação da autoridade 
pública, exteriorizando-se como perigoso perturbador da ordem política 
e social, o que é crime previsto em nossa legislação” (P. C. 2.329, 1942, 
p. 36-39).

Para o delegado, as provas contra o denunciado são robustas 
e exuberantes, sendo os depoimentos das testemunhas interrogadas 
capazes de “afastar qualquer resquício de dúvida quanto à culpabilidade 
do acusado”. Quanto aos delitos praticados, no entender do delegado, 
o inquérito apurou a responsabilidade criminal do padre Corbiniano, o 
qual “parece apenas simular o exercício de pároco, mas que na realidade 
deve esconder inconfessada vontade, pois sua ação é contrária até mesmo 
aos interesses católicos”. O delegado prossegue, afirmando que o acusado 
“valendo-se da qualidade de pároco e do desavisado povo religiosamente 
atemorizado, exerce tal brutal influência a ponto de anestesiar àqueles 
que hesitam ante o papão encarnado na figura desajeitada do padre e o 
dever de patriotismo” (P. C. 2.329, 1942, p. 40).

Mencionando o abaixo assinado anexado aos autos do inquérito, 
o delegado pondera que “enquanto fazíamos o inquérito o padre 
abertamente desenvolvia sua pressão sobre os indivíduos que eram 
chamado para subscrever o vergonhoso ‘abaixo assinado’, com o qual 
pretendeu estribar sua antecipada defesa”, o qual, afirma ter sido ditado 
pelo padre e subscrito por duas dezenas de atemorizados. No próprio 
abaixo assinado há a confissão que “três semanas antes do aviso oficial da 
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cúria de Florianópolis, não houve mais nada em idioma alemão” (P. C. 
2.329, 1942, p. 41), a pontando a intenção germanizadora do acusado.

Conclui o relatório que, o padre Corbiniano Kroesler cometeu os 
crimes previstos respectivamente pelo “inciso 20 do art. 3º do Decreto-Lei 
nº431, de 18 de maio de 1938 que se lê: instigar desobediência coletiva 
ao cumprimento da lei; e pelo art. 330 do código penal que dispõe: 
desobedecer a ordem legal de funcionário público” (P. C. 2.329, 1942, 
p. 42), remetendo em seguida, os autos ao delegado da Ordem Política e 
Social de Florianópolis, onde por determinação do Capitão da Secretaria 
de Segurança Antônio Carlos Mourão Ratton, foram remetidos em 5 de 
junho ao Tribunal de Segurança Nacional no Rio de Janeiro.

O recebimento do inquérito no Tribunal de Segurança Nacional 
ocorreu em 18 de junho, recebendo vistas do Procurador Joaquim de 
Azevedo no dia 22 do mesmo mês. A próprio punho limitou-se a escrever 
o que segue: “Arquivamento – O fato constante no presente inquérito e 
descrito no relatório fls 25-39, não cometeu crime previsto nas leis de 
segurança nacional, motivo pelo qual requer o arquivamento do mesmo 
inquérito” (P. C. 2.329, 1942, p. 42).

O deferimento do pedido de arquivamento pelos juízes do 
Tribunal de Segurança Nacional ocorreu em sessão realizada em 28 de 
junho, por maioria dos votos, considerando “que os autos não oferecem 
qualquer indício de culpabilidade do acusado” (P. C. 2.329, 1942, p. 47).
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AS PRÁTICAS DISCURSIVAS E A CONSTRUÇÃO 
DA MEMÓRIA PATRIMONIAL PELO VIÉS 
DA MEMÓRIA INDIVIDUAL E COLETIVA: 

ALGUMAS REFLEXÕES

Gustavo Rangel1

Antonio Escandiel de Souza2

Fábio César Junges3

Vânia Maria Abreu de Oliveira4

1 Introdução

Ao longo dos últimos anos, a representação do passado das 
cidades, as memórias individuais e coletivas, por meio 

das narrativas ou práticas discursivas5 dos sujeitos sociais e protetores 
do patrimônio histórico, têm sido construídas demonstrando que as 
lembranças e significações históricas revelam uma identidade local. 
De igual modo, funcionam como um elemento de união dos elos que 
criam um sentimento coletivo de preservação e pertencimento a uma 
determinada localidade em meio às construções hodiernas, resultantes da 
globalização na sociedade contemporânea.
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5 Por práticas discursivas entendem-se os processos de produção, distribuição e consumo 
do texto, que são processos sociais relacionados a ambientes econômicos, politicos e 
institucionais particulares (RESENDE; RAMALHO, 2004).
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A ideia de patrimônio cultural agrega desde prédios, ruas, praças 
e monumentos, enquanto modificações e sobreposições da formação 
da dinâmica urbana de uma comunidade, até aspectos antropológicos, 
constituidoras de um grupo humano, como a língua, os ritos, as crenças e 
os costumes, de modo que cada habitante da cidade tem uma capacidade 
única forma de ver, sentir e memorizar o que existe a sua volta. Justamente 
a partir deste conceito antropológico que podemos estabelecer relações 
entre a memória individual e coletiva com a preservação patrimonial e 
cultural da sociedade. 

 Neste sentido, o presente estudo, de cunho bibliográfico, traz 
reflexões sobre a relação entre o indivíduo e patrimônio edificado no 
meio urbano, com destaque às memórias individuais e coletivas de uma 
determinada localidade. As transformações das paisagens das cidades, 
principalmente em municípios que possuem valor histórico, necessitam 
ser tematizadas, a fim de valorizar a memória urbana, caracterizando os 
valores do patrimônio arquitetônico e cultural destas cidades. Falar em 
memória coletiva é falar de identidade social, afinal somos seres históricos. 
É o acúmulo de referências de outras épocas que formam a estrutura 
da sociedade em que estamos inseridos, referências estas que constituem 
o patrimônio cultural. O patrimônio cultural de uma comunidade diz 
respeito a tudo aquilo que a identifica com aquele espaço. 

2 Memória individual

A memória individual, além de histórica, é própria de cada 
indivíduo e, por isso mesmo, é intrínseca a determinado sujeito. A 
importância da memória para a constituição da nossa subjetividade se dá 
pela agregação de construções e desígnios no sentido mais amplo e social 
com a construção da memória coletiva. Em nosso cotidiano, geralmente, 
não percebemos o papel da memória na formação da nossa vida em 
sociedade e, como em muitas outras coisas, só passamos a valorizá-la 
quando nos imaginamos sem.

[...] para que a nossa memória se aproveite da memória dos 
outros, não basta que estes nos apresentem seus testemunhos: 
também é preciso que ela não tenha deixado de concordar com as 
memórias deles e que existam muitos pontos de contato entre uma 
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e outras para que a lembrança que nos fazem recordar venha a ser 
constituída sobre uma base comum [...] (HALBWACHS, 2013, 
p. 39).

A palavra memória vem do grego mais precisamente da mitologia, 
da deusa grega Mnemosine, a mãe das musas que protege as artes e a 
História. Era ela que proporcionava a transmissão dos conhecimentos do 
passado entre os mortais. 

Memória e imaginação se originam de um mesma intenção, 
lembrar e inventar são ligados profundamente. Os gregos pensavam 
que a escrita contribuía para o enfraquecimento da memória, de modo 
que desenvolveram técnicas para preservar a lembrança, sem abrir mão 
do registro escrito, fundamentado e objetivado. Pata tal, designaram o 
poeta para resgatar o que não poderia ou não deveria ser esquecido, uma 
memória registrada, podendo ser revivida a qualquer momento através 
das palavras.

Tal é o significado do termo grego e da sua raiz indo europeia wid-, 
weid- “ver”. Assim, a história começou como um relato, a narração 
daquele que pode dizer “Eu vi, senti”. Este aspecto da história-
relato, da história testemunho, jamais deixou de estar presente 
no desenvolvimento da ciência histórica. Paradoxalmente, hoje se 
assiste à crítica deste tipo de história pela vontade de colocar a 
explicação no lugar da narração, mas também, ao mesmo tempo, 
presencia-se o renascimento da história-testemunho através do 
“retorno do evento” (Nora) ligado à nova mídia, ao surgimento de 
jornalistas entre os historiadores e ao desenvolvimento da “história 
imediata” (LE GOFF, 1990, p. 8).

Já os romanos consideravam a memória indispensável à arte 
oratória e dialética, destinada a informar, convencer, emocionar e 
perpetuar ensinamentos por meio do uso da linguagem. O orador, quando 
designado para papel de tamanha importância, deveria conhecer as regras 
da oratória e jamais recorrer aos lembretes ou registros escritos. No início 
do período medieval a memória litúrgica ganha evidência e importância, 
pois estava ligada à memória e aos relatos dos santos. Hebreus e cristãos 
fazem uso das memórias individuais e coletivas para relatar os fatos dos 
seus antepassados.

O conceito de memória e seu funcionamento, portanto, enquanto 
função social, tem sido objeto de diversos estudos nas mais diversas 
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sociedades e épocas. Boa parte dos esforços das pesquisas históricas 
procuraram explicar a memória por meio de metáforas que eram de fácil 
compreensão em torno de assuntos e conhecimentos que caracterizavam 
o momento. Para os gregos, por exemplo, a memória era sobrenatural, 
uma magia ou um dom que deveria ser exercitado.

A história, por sua vez, é a ciência que estuda o passado. Este 
estudo do passado só é possível a partir da memória, seja por escrito, 
memórias de vida, situações vividas, memorias orais ou, ainda, resultante 
de “lugares de memória” (museus, monumentos, prédios etc.). São, 
portanto, as práticas discursivas que oportunizam nosso conhecimento 
sobre a história.

Assim, a relação entre história e memória, sugere a memória como 
potencializadora de ações humanas, as quais servem como fonte para a 
história atual. Para tal, é necessário que o historiador tenha um olhar 
sensível para com o passado, sem perder a visão para com o presente, 
relativa a tudo que se refere à vida individual e coletiva de uma sociedade, 
independente de local ou região que ela está inserida. Ou seja, contar o 
passado é um processo de memória e a ligação entre passado e memória é 
realizada pelas necessidades do momento presente.

[...] tive a ideia de que estava armando um quebra-cabeças em 
que cada peça tinha uma localização precisa. Antes de colocá-las 
todas, parecia-me incompreensível, mas estava certa de que, se 
conseguisse terminá-lo, daria um sentido a cada uma, e o resultado 
seria harmonioso (ALLENDE, 2002, p. 44).

Os testemunhos do passado são fonte inesgotável, o material de 
trabalho do pesquisador e historiador. Como afirmou Allende (2002), 
o ato de escrever memórias, a fim de organizá-las e contá-las aos seus 
descendentes, apresentando as suas percepções e experiências significativas, 
além de ser um ato que tem uma significação para o indivíduo, significa 
também a ordenação dos fatos e a materialização dos acontecimentos 
vividos, sendo eles felizes ou trágicos, doloridos ou fantasiosos. 

A memória, a reatualizar do passado (SEIXAS, 2001, p. 42), vale-
se de uma sensibilidade que conduz a uma questão pertinente ao diálogo 
entre história e memória: o alcance das problemáticas do historiador em 
relação ao caráter afetivo e sensível da memória, presente no meio social e 
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que começa a ser questão presente nas atuais discussões históricas. 

3 Memória histórica e memória coletiva

Com o avanço tecnológico, o encolhimento das distâncias 
entre os povos e culturas, buscamos incansavelmente referências que 
nos auxiliem a reconstruir o caminho que fizemos até aqui, pois tudo 
mudo de modo muito rápido. O que é hoje, amanhã não o é mais, desde 
cultura, ideologias e comportamentos. Esse processo de consciência 
momentânea da atual sociedade revela, por um lado, a efemeridade 
enquanto sujeitos históricos e, por outro lado, a noção de continuidade e 
perpetuação. Segundo Hall (2013, p. 7), “as velhas identidades, que por 
tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir 
novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto 
como um sujeito unificado”.

A crise de identidade é um processo abrangente que afeta a 
sociedade e o indivíduo, pois desloca as estruturas e constituições de 
uma sociedade moderna e coloca em dúvida as referências que ofereciam 
aos sujeitos sociais uma segurança historicamente ontológica. “É preciso 
que o indivíduo traga consigo uma espécie de semente de rememoração 
para que todos esses conjuntos de testemunhos exteriores se transformem 
numa massa consistente de lembranças” (HALBWACHS, 2013, p. 56).

Na perspectiva defendida por Halbwachs (2013), a memória 
individual e coletiva se alimentam da memória histórica, uma vez que 
guardam informações relevantes, tendo por função primordial garantir 
a conexão de determinado grupo e, principalmente, o sentimento de 
ligação entre seus membros. A memória individual e coletiva tem na 
oralidade uma condução privilegiada, mas não exclusiva, de troca entre 
os indivíduos e as sociedades. Já a memória histórica tem no registro 
escrito um meio fundamental de transmitir, compreender e registrar. 
Neste sentido, memórias individuais e coletivas vivem numa permanente 
tensão para se constituírem como memória histórica.

É por meio da memória histórica que algo independente à nossa 
vida deixa sua impressão/marca em determinado momento, com data 
e hora definidos e, a partir disso, que recordamos, posteriormente, 
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esse momento. Ou, ainda, conseguimos nos identificar, interagir com 
momentos anteriores da nossa existência na medida em que estes 
momentos são relatados por outros membros do grupo social com 
os quais compartilhamos nossas vidas. Na família, por exemplo, os 
avós transmitem suas experiências para os netos, permitindo que estes 
imaginem o contexto social vivido por eles alguns anos atrás, como “o 
relevo e a cor de um personagem que está no centro de todo um quadro, 
que o resume e o condensa” (HALBWACHS, 2013, p. 85). O relato 
escrito, por sua vez, revela uma história viva, onde podemos encontrar 
experiências que aparentemente desapareceram, além de poder vivenciar 
estas lembranças e, com isso, possibilitar novas compreensões de mundo 
na atualidade.

A lembrança pode ser entendida como “uma reconstrução do 
passado com a ajuda de dados tomados de empréstimo ao presente e 
preparados por outras reconstruções feitas em épocas anteriores” 
(HALBWACHS, 2013, p. 91). As novas/velhas imagens do passado 
recordam as antigas lembranças que se renovam e se complementam, 
enquanto nos sentimos mais envolvidos nos grupos que estamos inseridos, 
participando das suas memórias individuais relatadas. Ao reconstruirmos 
o passado conseguimos representar de modo incompleto a herança que 
nos foi deixada pelos nossos antepassados. “A história é a compilação dos 
fatos que ocuparam maior lugar na memória dos homens [...]. Em geral, 
a história só começa no ponto em que termina a tradição, momento em 
que se apaga ou se decompõe a memória social” (HALBWACHS, 2013, 
p. 100-101).

4 Memória patrimonial 

Com o avanço da construção civil, as paisagens urbanas sofreram 
grandes modificações, causando, com isso, a degradação de algumas áreas 
e o abandono de imóveis com proeminência arquitetônica e cultural 
para a história local, regional e, em alguns casos, para o âmbito nacional. 
Estes espaços, não poucas vezes, foram “esquecidos” materialmente, 
porque no sentido sensorial e de memórias sócio-afetivas continuam 
vivos, permeando o imaginário popular e individual ou de visitantes em 
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inúmeras localidades.
Por isso mesmo que surge a necessidade da preservação do 

patrimônio histórico e cultural, com a elaboração de políticas públicas 
que deem conta desta necessidade. Além disso, faz-se necessário um 
processo de consciência social, de modo que possamos compreender a 
efemeridade de nossas vidas enquanto sujeitos históricos. 

Ao se deparar com um espaço de relevância histórica, este evoca 
lembranças de um passado longínquo, é capaz de produzir sentimentos, 
lembranças e sensações que nos fazem reviver momentos e fatos vividos, 
que auxiliam e fundamentam a nossa atual consciência. Essa memória 
pode ser despertada através de espaços, de lembranças em lugares e 
edificações que, em sua materialidade, são capazes de fazer relembrar a 
forma de vida dos antepassados que neste local residiam ou que ocupavam 
os imóveis de alguma forma. Cada edificação, portanto, carrega em si não 
apenas o material de que é composto, mas toda uma gama de significados 
e vivências já experimentados. Por isso mesmo, o termo patrimônio 
histórico, que historicamente remetia para a ideia de materialidade, 
aos poucos vem sendo substituído por um termo com significação 
mais abrangente, chamado de patrimônio cultural, entendido como o 
conjunto dos bens culturais, referente às identidades coletivas. 

O espaço construído é marco da conservação das tradições, da 
continuação das relações afetivas nele abordadas. Segundo o Halbwachs 
(2013, p. 150), “o tempo da memória só se concretiza quando encontra a 
resistência de um espaço”. Este espaço é constituído pela cidade, localidade 
e comunidades, pois atribuem ligações entre os indivíduos, famílias e 
grupos sociais, conferindo à memória um processo de solidificação na 
figura de seu patrimônio histórico, cultural e arquitetônico.

Em função disso, a política de preservação patrimonial deve 
ocorrer de forma democrática, com a colaboração várias partes de uma 
comunidade, pois interfere diretamente sobre o que deve ser preservado 
e o que será inserido como referência para a construção da história local. 
O patrimônio histórico e cultural é o que nos dá integração enquanto 
indivíduos de uma determinada comunidade, sem esquecer que essa 
unidade é fruto das diferenças regionais, étnicas, sociais, ideológicas, de 
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religião, de gênero, etc.

5 Considerações finais

As narrativas ou práticas discursivas nos possibilitam conhecer 
nosso passado, preservar a memória e a cultura, o que é condição 
fundamental para projetarmos o presente. O conhecimento de como 
nossos antepassados viviam e procediam em diversas situações é condição 
de possibilidade para agirmos no presente, de modo que nossas decisões 
não repitam decisões historicamente já reconhecidas como equivocadas. 
A noção de consciência histórica permite a valorização do passado, do 
legado de nossos antepassados, e, com isso, constitui-se como condição 
de possibilidade para o exercício da cidadania na atualidade.

Referências culturais são edificações e são paisagens naturais. São 
também as artes, os ofícios, as formas de expressão e os modos de fazer. 
São as festas e os lugares a que a memória e a vida social atribuem sentido 
diferenciado: são as consideradas mais belas, são as mais lembradas, as 
mais queridas. São fatos, atividades e objetos que mobilizam a gente mais 
próxima e que reaproximam os que estão longe, para que se reviva o 
sentimento de participar e de pertencer a um grupo, de possuir um lugar. 
Em suma, referências são objetos, práticas e lugares apropriados pela 
cultura na construção de sentidos de identidade, são o que popularmente 
se chama de raiz de uma cultura (IPHAN, 2016, p. 8)

Cabe, por fim, ressaltar que a identidade local não gera 
necessariamente um sentimento de atribuição com características sociais. 
Contudo, para efeitos de uma identidade que possa ser exteriorizada para 
além das fronteiras do bairro, ela proclamaria os padrões culturais desta 
população e seus reflexos como “entidade coletiva”. Logo, a identidade 
local, reforçada pela identidade cultural, torna-se compartilhada, 
elaborando e participando da construção da identidade local diretamente 
com o “nascimento” e desenvolvimento inicial da cidade. Entretanto, 
esta identidade coletiva não é uma homogeneidade social, mas sim a 
reunião de diferenças sociais que são proclamadas por meio de classes, 
comportamentos, culturas, diversidades e de conflitos sociais.
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